
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r. Druk nr 1284 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 27 lipca 2011 r. nad ustawą  

o nasiennictwie,  
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 
 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
   (-) Jerzy Chróścikowski 
 

u
Data publikacji



 

  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o nasiennictwie 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

Wniosek 
KRRW  
oraz senatorów: 
P.Ł.J.Andrzejewskiego, 
P. Kalety, 
T. Skorupy 
poparty przez komisję 
 
 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

1)  w art. 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

"3. Odmian zawierających modyfikację genetyczną nie wpisuje się 

do krajowego rejestru."; 

 

Poprawka senatorów: 
P.Ł.J.Andrzejewskiego, 
P. Kalety, 
T. Gruszki, 
J. Chróścikowskiego 

 Uwaga: 

Konsekwencją przyjęcia poprawki nr 2 będzie odpowiednia 

modyfikacja art. 24 ust. 5 i 6. 

 

2)  art. 16 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 16. 1.  Decyzje w sprawie wpisu odmiany do krajowego 

rejestru, przedłużenia wpisu i skreślenia odmiany z 

krajowego rejestru dyrektor Centralnego Ośrodka 

wydaje po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji do 

spraw rejestracji odmian, działającej w zakresie: 

1) roślin zbożowych; 

2) kukurydzy; 

3) roślin strączkowych; 

4) roślin motylkowatych drobnonasiennych i traw; 

5) roślin korzeniowych; 

6) ziemniaka; 

7) roślin oleistych; 

Poprawka senatorów: 
G. Wojciechowskiego, 
Z. Pupy, 
J. Chróścikowskiego 
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8) roślin włóknistych. 

2. Zasięgnięcia opinii odpowiedniej komisji do spraw 

rejestracji odmian nie wymaga wydanie decyzji 

dotyczącej odmiany, w przypadku której nie bada się 

wartości gospodarczej. 

3. Komisja do spraw rejestracji odmian liczy od 3 do 7 

członków, spośród których wybiera się 

przewodniczącego, powoływanych przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa na wniosek dyrektora 

Centralnego Ośrodka spośród przedstawicieli 

organizacji naukowych, zawodowych i gospodarczych 

zainteresowanych użytkowaniem odmian i ochroną 

różnorodności biologicznej. 

4. Kadencja członków komisji do spraw rejestracji odmian 

trwa 4 lata. 

5. Członkom komisji do spraw rejestracji odmian za udział 

w posiedzeniu przysługują diety oraz zwrot kosztów 

podróży na obszarze kraju w oparciu o przepisy 

wydane na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. 

6. Koszty działalności komisji do spraw rejestracji odmian 

pokrywa Centralny Ośrodek."; 

 

3)  w art. 84 w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "ewidencji działalności 

gospodarczej" zastępuje się wyrazami "Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej"; 

 

Poprawka  
mniejszości 
KRRW 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5 

 i powoduje konieczność odpowiedniej modyfikacji poprawki nr 8. 

 

4)  w art. 104 skreśla się ust. 2; Poprawka 
sen. R. Góreckiego 
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 Uwaga: 

Konsekwencją nieprzyjęcia poprawki nr 5 będzie odpowiednia 

modyfikacja poprawki nr 8. 

 

5)  w art. 104 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

"Poprzez użyte w zdaniu poprzednim określenie obrót należy 

rozumieć również sprowadzenie materiału siewnego z innych 

krajów na własny rachunek i użytek."; 

 

Poprawka senatorów: 
P.Ł.J.Andrzejewskiego, 
P. Kalety, 
T. Gruszki, 
J. Chróścikowskiego 

6)  w art. 104 po ust. 2 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

"… Nie dopuszcza się stosowania materiału siewnego odmian 

zawierających modyfikację genetyczną."; 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
 

7)  w art. 104 w ust. 10 wyrazy "może, w drodze rozporządzenia, 

wprowadzić" zastępuje się wyrazami "wprowadzi, w drodze 

rozporządzenia,"; 

 

Poprawka senatorów: 
G. Wojciechowskiego, 
Z. Pupy 

8)  w art. 126 w ust. 1 dodaje się pkt 34 w brzmieniu: 

"34) stosuje lub sprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

materiał siewny odmian zawierających modyfikację 

genetyczną". 

 

Poprawka sen. 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
 
 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


