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PAWE  GA A1

Ochrona i wykorzystanie ro linnych zasobów 

genowych. Wybrane aspekty prawne

1. Wprowadzenie

Problematyk  ochrony i wykorzystania ro linnych zasobów genowych dla wy-
ywienia i rolnictwa reguluje Mi dzynarodowy traktat o zasobach genetycznych ro-
lin dla wy ywienia i rolnictwa2 sporz dzony w Rzymie w dniu 3 listopada 2001 r. 

(dalej „Traktat”). Wszed  on w ycie z dniem 29 czerwca 2004 r.

Rzeczpospolita Polska ratyfikowa a Traktat w dniu 15 pa dziernika 2004 r., 
a moc obowi zuj c  wobec Polski uzyska  on w dniu 8 maja 2005 r. (do chwili 
obecnej Traktat przyj o 126 krajów oraz Unia Europejska).

Przyjmuj c Traktat, Polska nie tylko wyrazi a aprobat  dla jego zasadniczych 
celów okre lonych w art. 1, ale równie  podj a szereg zobowi za  p yn cych z jego 
regulacji. Najogólniej zobowi zania te mo na podzieli  na cztery podstawowe ka-
tegorie:

 – zobowi zanie do zachowania, badania, gromadzenia, opisu, oceny i doku-
mentowania zasobów genetycznych ro lin dla wy ywienia i rolnictwa,

 – zobowi zanie do zrównowa onego wykorzystywania zasobów genetycz-
nych ro lin dla wy ywienia i rolnictwa,

 – zobowi zanie do wdro enia praw rolników zwi zanych z zasobami gene-
tycznymi ro lin dla celów wy ywienia i rolnictwa.

Zwa ywszy na wskazane wy ej zobowi zania Polski jako sygnatariusza Trak-
tatu oraz wyra one w art. 4 Traktatu zapewnienie, e jako jego sygnatariusz Polska 
zapewni zgodno  swojego prawa wewn trznego z tymi zobowi zaniami, koniecz-
na jest analiza postanowie  traktatowych z punktu widzenia krajowego systemu pra-
wa rolnego. Analiza ta pozwoli odpowiedzie  na kilka zasadniczych pyta :

1 Uniwersytet l ski w Katowicach.

2 Dz.U. z 2006 r. Nr 159, poz. 1128.
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 – po pierwsze, czy na Traktat sk ada si  zespó  norm zawieraj cych regulacj  
na tyle wyczerpuj c , jednoznaczn  i precyzyjn , aby mog a ona stanowi  
ród o instrumentów prawnych s u cych realizacji wskazanych wy ej zo-

bowi za  (tzn. czy Traktat b dzie mo na stosowa  wprost i bezpo rednio), 
czy te  Traktat stanowi jedynie pewne ramy prawne, w których winni poru-
sza  si  jego sygnatariusze, wykorzystuj c instytucje prawa wewn trznego 
(lub je tworz c),

 – po drugie, je eli analizowany Traktat stanowi wy cznie ramy prawne reali-
zacji zobowi za  nim wyra onych, to czy polskie ustawodawstwo krajowe 
oraz znajduj ce bezpo rednie zastosowanie prawodawstwo Unii Europej-
skiej pozwala na realizacj  postanowie  traktatowych w praktyce (w ca o-
ci lub w cz ci),

 – po trzecie, je eli funkcjonuj ce przepisy prawa (ustawy, prawo Unii Euro-
pejskiej) nie pozwalaj  na realizacj  postanowie  traktatowych w ca o ci 
lub w cz ci, to czy konieczne jest uchwalenie nowej, kompleksowej ustawy 
tworz cej instrumentarium prawne s u ce realizacji tego celu, czy te  wy-
starczaj ca b dzie modyfikacja regulacji prawnej ju  istniej cej (i je li tak, 
to w jakim zakresie).

Konieczno  poszukiwania odpowiedzi na postawione wy ej pytania sk ania 
do postawienia okre lonych tez i ich uargumentowania, za  w pozosta ym zakresie 
otwiera dyskusj  w poszukiwaniu rozwi za  zasygnalizowanych problemów.

2. Ogólne zasady stosowania umów mi dzynarodowych w polskim 

porz dku prawnym

Okre lenie zasad stosowania umów mi dzynarodowych w polskim porz dku 
prawnym wymaga w pierwszej kolejno ci wskazania przes anek obowi zywania ta-
kich umów w krajowym porz dku prawnym.

Zgodnie z art. 87 Konstytucji RP3 katalog powszechnie obowi zuj cych w Pol-
sce róde  prawa obejmuje: konstytucj , ratyfikowane umowy mi dzynarodowe, 
ustawy, rozporz dzenia oraz akty prawa miejscowego – obowi zuj ce na obszarze 
dzia ania organów, które je ustanowi y. Katalog ten ma charakter zamkni ty.4

Jednocze nie na podstawie art. 91 ust. 1 konstytucji wskaza  mo na dwie ko-
nieczne przes anki obowi zywania umów mi dzynarodowych w krajowym porz d-
ku prawnym: ratyfikacj  i og oszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 

3 Dz.U. z 1997 r. Nr 8, poz. 483 ze zm.

4 K. Dzia ocha: Zamkni ty system róde  prawa powszechnie obowi zuj cego w praktyce, (w:) Konstytucyjny sys-

tem róde  prawa w praktyce, pod red. A. Szmyt, Warszawa 2005, s. 10.
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We wskazanym wy ej sensie obowi zywanie umowy mi dzynarodowej oznacza, e 
stanowi ona cz  krajowego porz dku prawnego.

Wskaza  nale y, e Mi dzynarodowy traktat o zasobach genetycznych ro lin 
dla wy ywienia i rolnictwa obowi zuje w Polsce i stanowi cz  krajowego porz d-
ku prawnego, zosta  bowiem ratyfikowany oraz og oszony w sposób przewidziany 
przepisami obowi zuj cego prawa.

Od obowi zywania umowy mi dzynarodowej w krajowym porz dku prawnym 
nale y jednak odró ni  mo liwo  jej bezpo redniego stosowania. Obowi zywanie 
umowy mi dzynarodowej jest bowiem przes ank  konieczn , lecz niewystarczaj c  
bezpo redniego stosowania wyra onych ni  norm.5

Zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 1 konstytucji ratyfikowana i og oszona 
w Dzienniku Ustaw umowa mi dzynarodowa jest „bezpo rednio stosowana, chy-
ba e jej stosowanie jest uzale nione od wydania ustawy”. Bezpo rednie stosowanie 
umowy mi dzynarodowej zwi zane jest zatem ze sposobem, w jaki zosta y sformu-
owane zawarte w niej przepisy.6 Je li s  one wystarczaj co kompletne i konkretne, 

aby sta  si  podstaw  rozstrzygania o sytuacji prawnej podmiotów prawa, to zna-
czy, e nadaj  si  do bezpo redniego stosowania. Umowy takie okre la si  mianem 
samowykonywalnych lub wywo uj cych bezpo redni skutek. W takim kontek cie 
bezpo rednie stosowanie umowy mi dzynarodowej wi e si  z okre lonym stop-
niem jej szczegó owo ci, precyzyjno ci i kompletno ci.7

W przypadku umów mi dzynarodowych charakterystycznym jest, e umowy 
z zakresu prawa prywatnego mi dzynarodowego zawieraj  w wi kszo ci postano-
wienia nadaj ce si  do bezpo redniego stosowania. Dotyczy to bez wyj tku wszel-
kich przepisów prawa, z których generuje si  normy kolizyjne prawa mi dzynaro-
dowego prywatnego.8

Z odmienn  sytuacj  mamy do czynienia w przypadku umów mi dzynarodo-
wych z zakresu prawa mi dzynarodowego publicznego. W ich przypadku, w znacz-
nie szerszym zakresie wykorzystywane s  przepisy o charakterze postulatywnym, 
zawieraj ce zobowi zania umawiaj cych si  stron, np. do prowadzenia stosowa-
nej polityki. Stosowanie takich przepisów wymaga ich konkretyzacji w ustawie 
krajowej. To, e stosowanie umowy mi dzynarodowej jest uzale nione od wyda-
nia ustawy, nie oznacza, i  musi nast pi  wydanie osobnej, nowej ustawy „wpro-
wadzaj cej” wszystkie postanowienia umowy. Praktycznie, stworzenie mo liwo ci 

5 M. Czepelak, Umowa mi dzynarodowa jako ród o prawa prywatnego mi dzynarodowego, Warszawa 2008, 

s. 123.

6 K. Dzia ocha, Komentarz do art. 91 Konstytucji RP, (w:) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, 

pod red. L. Garlickiego, Warszawa 1999, s. 3. 

7 R. Szafarz, Umowy mi dzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej w sferze zainteresowania s dów, Warszawa 

2001, s. 6. 

8 M. Czepelak: Umowa mi dzynarodowa..., s. 124.
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stosowania umowy mi dzynarodowej (której przepisów nie da si  stosowa  bezpo-
rednio) odbywa si  najcz ciej poprzez zmian  lub wprowadzenie nowych przepi-

sów do ju  istniej cych aktów prawnych (rangi ustawowej).

3. Realizacja zobowi za  traktatowych w wietle jego postanowie  

oraz w wietle innych przepisów obowi zuj cego prawa

3.1. Kwestie wst pne

Spostrze enia poczynione w cz ci II implikuj  konieczno  rozwa enia do ja-
kiej kategorii umów mi dzynarodowych: umów z zakresu prawa mi dzynarodo-
wego prywatnego, czy te  umów z zakresu prawa mi dzynarodowego publicznego 
analizowany Traktat nale y zaliczy . 

Konieczne jest tak e zbadanie charakteru prawnego Traktatu z punktu widzenia 
mo liwo ci jego bezpo redniego stosowania w polskim porz dku prawnym.

Najpro ciej rzecz ujmuj c, prawo mi dzynarodowe publiczne to szczególnego 
rodzaju system prawny, który tworzy zasady oraz mechanizmy wspó pracy pa stw, 
organizacji mi dzynarodowych oraz innych uznanych podmiotów tego systemu 
prawnego.9

Prawo mi dzynarodowe prywatne stanowi za  zespó  norm, którego zadaniem 
jest wskazanie okre lonego systemu prawnego (w asnego lub obcego pa stwa), w a-
ciwego dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji osobistej lub maj tkowej.

Mo na zatem z du ym uproszczeniem przyj , e prawo mi dzynarodowe publiczne 
jest w zasadzie prawem mi dzypa stwowym, poniewa  jego normy reguluj  stosun-
ki mi dzy pa stwami. Prawo mi dzynarodowe prywatne za  to zespó  norm kompe-
tencyjnych albo kolizyjnych, które rozgraniczaj  w stosunkach cywilnych i rodzin-
nych sfery dzia ania systemów prawnych poszczególnych pa stw przez okre lenie, 
które z nich nale y stosowa .

W oparciu o wskazane wy ej definicje, wydaje si  nie budzi  adnych w tpli-
wo ci, e analizowany Mi dzynarodowy traktat o zasobach genetycznych ro lin dla 
wy ywienia i rolnictwa sklasyfikowa  nale y jako umow  z zakresu mi dzynarodo-
wego prawa publicznego. Jednocze nie wskaza  nale y, e analizowany Traktat nie 
mo e by  stosowany bezpo rednio w polskim porz dku prawnym.

Traktat sk ada si  z siedmiu cz ci i dwóch za czników. Przede wszystkim 
podkre li  nale y, e cz  V, VII (oraz art. 7–8 cz ci II) jak te  za cznik nr 2 do 
Traktatu nie zawieraj  przepisów prawa, które wymaga yby stosowania w prawie 
krajowym stron Traktatu.

9 A. azowski, A. Zawidzka– ojek, Prawo mi dzynarodowe publiczne, Warszawa 2011, s. 1.
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Odpowiednio, cz  V Traktatu zawiera swoist  deklaracj  gotowo ci zawie-
rania przez Organ Zarz dzaj cy Traktatu z Mi dzynarodowymi O rodkami Bada  
Rolniczych porozumie  w przedmiocie wdro enia funkcjonowania tych podmiotów 
w postanowienia traktatowe w aspekcie ochrony genowych zasobów ro linnych.

Cz  VII Traktatu zawiera postanowienia instytucjonalne dotycz ce ukszta to-
wania wewn trznej struktury funkcjonowania Traktatu, rozstrzygania kwestii spor-
nych, wnoszenia poprawek, trybu przyst powania do Traktatu, wnoszenia do niego 
zastrze e  itp.

Za cznik Nr 2 do Traktatu okre la regulacj  post powania arbitra owego oraz 
pojednawczego dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych konfliktów stron Trakta-
tu w zwi zku z wykonywaniem jego postanowie . W pozosta ym zakresie Traktat 
nak ada na strony szereg obowi zków, których wykonanie wymaga podj cia przez 
pa stwa (lub organizacje) cz onkowskie okre lonych dzia a  niejako „wewn trz” 
w asnych systemów prawnych.

Rozwa y  zatem nale y, czy realizacja postanowie  Traktatu, do której zobo-
wi zuje Rzeczpospolit  Polsk  sam fakt zawarcia Traktatu (w wietle ogólnej zasa-
dy stosowania umów mi dzynarodowych – pacta sunt servanda10), jak te  przepis 
art. 9 konstytucji stanowi cego: „Rzeczpospolita Polska przestrzega wi cego j  
prawa mi dzynarodowego” – jest mo liwa w oparciu o obowi zuj ce przepisy pra-
wa krajowego, czy te  wymaga wprowadzenia do tych regulacji zmian lub uchwa-
lenia nowej ustawy (nowych ustaw). Dla zachowania porz dku dalsze rozwa ania 
w tej materii prowadzone b d  osobno dla ka dego z zobowi za  traktatowych, 
o których ju  by a mowa na wst pie niniejszego artyku u.

3.2. Zobowi zania z art. 5 Traktatu

Zgodnie z postanowieniami art. 5 Traktatu ka da z umawiaj cych si  stron zo-
bligowana jest do zachowania, badania, gromadzenia, opisu, oceny i dokumentowa-
nia zasobów genetycznych ro lin dla wy ywienia i rolnictwa.

W ramach tego zobowi zania RP zobowi zana jest w szczególno ci do:

 – dokonania przegl du i inwentaryzacji zasobów genetycznych ro lin dla wy-
ywienia i rolnictwa, uwzgl dniaj c ich status oraz stopie  zró nicowania 

populacji, w tym zasobów genetycznych o potencjalnym znaczeniu oraz, 
o ile to mo liwe, dokonania oceny stanu ich zagro enia;

 – promowania gromadzenia zasobów genetycznych ro lin dla wy ywienia 
i rolnictwa oraz gromadzenie odpowiednich informacji o zagro onych zaso-
bach genetycznych lub o zasobach o potencjalnym znaczeniu;

10 M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 2007, s. 101 i n.
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 – promowania lub wspierania dzia ania rolników i spo eczno ci lokalnych, 
w zakresie zarz dzania i ochrony zasobów genetycznych ro lin dla wy y-
wienia i rolnictwa, utrzymywanych w uprawach polowych;

 – promowania ochrony in situ dzikich form ro lin uprawnych oraz ro lin dzi-
kich dla celów produkcji ywno ci w rejonach chronionych, drog  wspoma-
gania, mi dzy innymi, wysi ków spo eczno ci tubylczych i lokalnych;

 – prowadzenia wspó pracy z zamiarem wypracowania efektywnego i zrówno-
wa onego systemu zachowania ex situ, uwzgl dniaj c potrzeb  w a ciwego 
dokumentowania, charakteryzacji, regeneracji i oceny zasobów genowych 
ro lin oraz sprzyjania rozwojowi i transferowi odpowiednich technologii 
s u cych wymienionym celom, w trosce o popraw  zrównowa onego u yt-
kowania zasobów genetycznych ro lin dla wy ywienia i rolnictwa;

 – monitorowania ywotno ci, poziomu zró nicowania oraz utrzymania gene-
tycznej integralno ci kolekcji zasobów genetycznych ro lin dla wy ywienia 
i rolnictwa.

W wietle powy szego uzasadniony wydaje si  pogl d, e dla realizacji wska-
zanych wy ej zobowi za  RP wynikaj cych z Traktatu nie ma potrzeby wydawania 
nowej ustawy. Obecnie w Polsce funkcjonuj  co najmniej trzy du e regulacje usta-
wowe, które tworz  ramy prawne i instytucjonalne dla prowadzenia wskazanych 
wy ej dzia a . Przede wszystkim wskaza  nale y, e na gruncie ustawy z dnia 30 
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,11 do podstawowej dzia alno ci instytu-
tów badawczych, zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 nale y:

 – prowadzenie bada  naukowych i prac rozwojowych, 

 – przystosowywanie wyników bada  naukowych i prac rozwojowych do po-
trzeb praktyki, oraz

 – wdra anie wyników bada  naukowych i prac rozwojowych.

W zwi zku z zakre lon  w ten sposób dzia alno ci  podstawow  instytuty ba-
dawcze mog  tak e:

 – wykonywa  badania i analizy oraz opracowywa  opinie i ekspertyzy w za-
kresie prowadzonych bada  naukowych i prac rozwojowych,

 – opracowywa  oceny dotycz ce stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin na-
uki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystuj  wyniki bada  
naukowych i prac rozwojowych,

 – prowadzi  i rozwija  bazy danych zwi zane z przedmiotem dzia ania insty-
tutu,

11 Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.



Ochrona i wykorzystanie ro linnych zasobów genowych. Wybrane aspekty prawne

495

 – prowadzi  dzia alno  w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekono-
micznej, wynalazczo ci oraz ochrony w asno ci przemys owej i intelektual-
nej, a tak e wspieraj cej innowacyjno  przedsi biorstw,

 – wytwarza  w zwi zku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami 
rozwojowymi aparatur , urz dzenia, materia y i inne wyroby oraz prowa-
dzi  walidacj  metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracj  aparatury;

 – prowadzi  dzia alno  wydawnicz  zwi zan  z prowadzonymi badaniami 
naukowymi i pracami rozwojowymi.

Wskazane powy ej mo liwe pola dzia alno ci instytutów badawczych zdaj  si  
obejmowa  swoim zakresem wszelkie aspekty zwi zane z realizacj  zobowi za  
wynikaj cych z art. 5 Traktatu. W ostateczno ci jednak instytuty badawcze mog  
(zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 4 ustawy o instytutach badawczych), prowa-
dzi  inn  dzia alno  ni  wskazana wy ej, pod warunkiem jej finansowego oraz ra-
chunkowego wyodr bnienia. Tym samym, dla realizacji zobowi za  RP wynikaj -
cych z art. 5 Traktatu przez instytuty badawcze, nie jest konieczne wprowadzanie 
nowych zapisów ustawowych.

Niezale nie od powy szej wskazanych okoliczno ci, zw aszcza w aspekcie re-
alizacji zobowi za  Traktatowych polegaj cych na:

 – dokonaniu przegl du i inwentaryzacji zasobów genetycznych ro lin dla wy-
ywienia i rolnictwa, uwzgl dniaj c ich status oraz stopie  zró nicowania 

populacji, w tym zasobów genetycznych o potencjalnym znaczeniu oraz, 
o ile to mo liwe, dokonaniu oceny stanu ich zagro enia;

 – promowaniu gromadzenia zasobów genetycznych ro lin dla wy ywienia 
i rolnictwa oraz gromadzeniu odpowiednich informacji o zagro onych zaso-
bach genetycznych lub o zasobach o potencjalnym znaczeniu;

zastosowanie mog  znajdowa  przepisy ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Cen-
tralnym O rodku Badania Odmian Ro lin Uprawnych.12 

Zgodnie z postanowieniami art. 4 ww. ustawy, Centralny O rodek Badania Od-
mian Ro lin Uprawnych realizuje zadania pa stwa w zakresie:

1) badania i rejestracji odmian ro lin,

2) porejestrowego do wiadczalnictwa odmianowego,

3) ochrony prawnej odmian ro lin na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 26 
czerwca 2003 r. o nasiennictwie13 oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. 
o ochronie prawnej odmian ro lin.14

12 Dz.U. Nr 239, poz. 1591.

13 Dz.U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 ze zm.

14 Dz.U.  Nr 137, poz. 1300 ze zm.
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Realizuj c zadania, o których wy ej mowa, COBORU w szczególno ci:

1) sporz dza i udost pnia:

a) informacje o odmianach wpisanych do rejestru odmian,

b) opisy botaniczne odmian wpisanych do rejestru odmian,

c) listy odmian rolniczych, warzywnych i sadowniczych wpisanych do reje-
stru odmian,

d) listy opisowe odmian, w których umieszcza si  informacje o plonach, ce-
chach jako ciowych i u ytkowych odmian,

e) informacje o wynikach porejestrowego do wiadczalnictwa odmianowe-
go;

2) wspó pracuje z:

a) zagranicznymi jednostkami odpowiedzialnymi za rejestracj  odmian 
i ochron  prawn  odmian,

b) Mi dzynarodowym Zwi zkiem Ochrony Nowych Odmian Ro lin 
(UPOV), Komisj  Europejsk  i Wspólnotowym Urz dem Odmian Ro-
lin (CPVO);

3) informuje Komisj  Europejsk  i pa stwa cz onkowskie o wszystkich spra-
wach zwi zanych z rejestracj  odmian.

Dla mo liwo ci realizacji zobowi za  Rzeczypospolitej Polskiej wynikaj -
cych z postanowie  art. 5 Traktatu równie  przez COBORU, konieczne by oby za-
tem wprowadzenie zmian w art. 4 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o Centralnym 
O rodku Badania Odmian Ro lin Uprawnych polegaj cych na umocowaniu tego 
podmiotu do podejmowania dzia a  wynikaj cych ze wskazanego wy ej przepisu 
Traktatu.

Nale y tak e wskaza , e w aspekcie realizacji zobowi za  z art. 5 Traktatu 
w zakresie monitorowania ywotno ci, poziomu zró nicowania oraz utrzymania ge-
netycznej integralno ci kolekcji zasobów genetycznych ro lin dla wy ywienia i rol-
nictwa zastosowanie mog  znale  przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o na-
siennictwie oraz ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ro lin.15 W ramach 
tych regulacji konieczne by oby jednak nadanie nowych uprawnie  (a w konse-
kwencji równie  na o enie nowych obowi zków) na Pa stwow  Inspekcj  Ochrony 
Ro lin i Nasiennictwa (PIORiN). 

Nie mo na nie dostrzec, e w pewnym zakresie PIORiN ju  na gruncie obowi -
zuj cych regulacji wykonuje wskazane wy ej zobowi zania traktatowe. Dla przy-
k adu, dzia aj c na podstawie przepisów art. 79 ustawy o ochronie ro lin, PIORiN 

15 Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm.
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dokonuje oceny stanu zagro enia ro lin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzi 
ewidencj  organizmów szkodliwych zagra aj cych ro linom. 

Podnie  tak e nale y, e w latach 2004–2006 Polska by a uprawniona (i za-
razem zobligowana) do stosowania wprost i bezpo rednio postanowie  rozporz -
dzenia Rady (WE) nr 1590/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 ustanawiaj cego program 
wspólnotowy w sprawie ochrony, opisu, zbierania i wykorzystania zasobów gene-
tycznych w rolnictwie…16 Na mocy przepisów tego rozporz dzenia mo liwe by o 
uzyskanie dotacji dla celów realizacji postanowie  Traktatu.

3.3. Zobowi zania z art. 6 Traktatu

Zgodnie z postanowieniami art. 6 Traktatu, ka da z umawiaj cych si  stron zo-
bligowana jest do opracowania i wdro enia w a ciwej polityki oraz stosowania re-
gulacji prawnych, które sprzyjaj  zrównowa onemu u ytkowaniu zasobów gene-
tycznych ro lin dla wy ywienia i rolnictwa. Zrównowa one u ytkowanie zasobów 
genetycznych ro lin dla wy ywienia i rolnictwa mo e obejmowa  nast puj ce dzia-
ania:

 – prowadzenie racjonalnej polityki rolnej, promuj cej rozwój i zachowanie 
ró norodnych systemów rolniczych, które wspieraj  zrównowa one u yt-
kowanie biologicznej ró norodno ci rolniczej oraz innych zasobów natural-
nych;

 – rozszerzanie bada , które wspomagaj  oraz chroni  biologiczn  ró norod-
no , poprzez maksymalizacj  zró nicowania wewn trz- i mi dzygatunko-
wego dla potrzeb rolników, a w szczególno ci tych, którzy wytwarzaj  oraz 
uprawiaj  w asne odmiany stosuj c ekologiczne zasady w utrzymaniu y-
zno ci gleby, w walce z chorobami i szkodnikami;

 – promowanie stosownych dzia a  hodowlanych, prowadzonych z udzia em 
rolników, szczególnie w pa stwach rozwijaj cych si , które zwi kszaj  
mo liwo  hodowli odmian szczególnie przystosowanych do warunków so-
cjalnych, ekonomicznych i ekologicznych, z uwzgl dnieniem rejonów mar-
ginalnych;

 – poszerzanie genetycznej bazy ro lin u ytkowych oraz zwi kszanie zakresu 
genetycznej ró norodno ci dost pnej dla rolników;

 – promowanie szerokiego wykorzystania lokalnych i lokalnie przystosowa-
nych ro lin uprawnych, odmian oraz ro lin o znaczeniu marginalnym;

 – popieranie, o ile to w a ciwe, wi kszego wykorzystania ró norodno ci od-
mian i gatunków w uprawie polowej, ochronie i zrównowa onym u ytkowa-
niu ro lin uprawnych oraz tworzenie silnych powi za  pomi dzy tymi dzia-

16 Dz.U. UE z 2004 r., L 304/1,
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aniami a hodowl  i post pem w rolnictwie w celu osi gni cia zmniejszonej 
wra liwo ci ro lin uprawnych i erozji genetycznej, propagowanie zwi kszo-
nej produkcji rolnej zgodnie z doktryn  zrównowa onego rozwoju oraz

 – dokonywanie przegl du oraz, o ile to w a ciwe, dostosowywanie strategii 
hodowli ro lin i regulacji dotycz cych rejestracji odmian i dystrybucji ma-
teria u siewnego.

W zakresie realizacji postanowie  art. 6 Traktatu RP dysponuje ca  gam  obo-
wi zuj cych przepisów prawa tak krajowego, jak i wspólnotowego, pozwalaj cych 
na pe n  realizacj  zobowi za  traktatowych.

W zakresie obowi zków dotycz cych realizacji polityki rolnej promuj cej zrów-
nowa ony rozwój ró norodnych systemów rolniczych, w tym równie  w aspekcie 
bioró norodno ci, stosujemy w Polsce, wprost i bezpo rednio, m.in. postanowie-
nia rozporz dzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrze nia 2005 r. w spra-
wie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)17 oraz doprecyzowuj c  jego postano-
wienia ustaw  z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udzia em rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.18 

W zakresie strategii ochrony ró norodno ci biologicznej Polska tak e zosta a 
w czona do systemu europejskiego, którego g ówne wytyczne na okres do 2020 r. 
okre la Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego i Komitetu Regionów pt. „Nasze ubezpiecze-
nie na ycie i kapita  naturalny – unijna strategia ochrony ró norodno ci biologicz-
nej na okres do 2020 r.”19 

W zakresie pozosta ych obowi zków wynikaj cych z przepisów art. 6 Traktatu, 
w szczególno ci dotycz cych poszerzania genetycznej bazy ro lin u ytkowych oraz 
zwi kszanie zakresu genetycznej ró norodno ci dost pnej dla rolników, Polska dys-
ponuje regulacj  ustawow  pozwalaj c  na uczynienie zado  tym zobowi zaniom. 

Zgodnie z przepisami art. 3a ustawy o nasiennictwie, odmian  dla zachowania 
bioró norodno ci ro lin rolniczych wpisuje si  do krajowego rejestru, je eli:

1) ma znaczenie w okre lonym regionie, w którym odmiana ta by a tradycyjnie 
uprawiana i do którego naturalnie si  przystosowa a, zwanym dalej „regio-
nem pochodzenia”, dla:

17 Dz.U. UE  L 277/1.

18 Dz.U. Nr 64, poz. 427 ze zm.

19 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0244:FIN:PL:PDF
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a) zachowania materia u genetycznego w jego naturalnym otoczeniu, 
a w przypadku gatunków ro lin uprawnych - w rodowisku rolniczego 
gospodarowania, w którym gatunki wykszta ci y swoje w a ciwo ci wy-
ró niaj ce (zachowania in situ),

b) zrównowa onego wykorzystania zasobów genetycznych ro lin populacji 
miejscowych i odmian przystosowanych naturalnie do warunków lokal-
nych i zagro onych erozj  genetyczn ;

2) jest odr bna, wyrównana i trwa a, przy czym, je eli poziom wyrównania jest 
okre lany na podstawie wyst powania ro lin nietypowych stosuje si  10% 
standard populacyjny przy przynajmniej 90% prawdopodobie stwie;

3) zachowuj cy odmian  nada  jej nazw  zgodnie z wymaganiami, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, przy czym odmianie tej mo na nada  wi cej ni  
jedn  nazw , je eli nazwy te s  powszechnie znane;

4) jest zachowywana w regionie pochodzenia;

5) nie jest wpisana do krajowego rejestru albo wspólnotowego katalogu jako 
odmiana inna ni  odmiana dla zachowania bioró norodno ci ro lin rolni-
czych lub

6) zosta a skre lona z krajowego rejestru albo wspólnotowego katalogu co naj-
mniej dwa lata przed dniem z o enia wniosku o jej wpis do krajowego reje-
stru albo w przypadku, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 - min y co naj-
mniej dwa lata od dnia up ywu okresu okre lonego w art. 57 ust. 4, lub

7) nie zosta a zg oszona w celu przyznania wy cznego prawa zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian ro lin, 
albo nie jest chroniona na podstawie tych przepisów, albo nie zosta a zg o-
szona do ochrony, albo nie jest chroniona przez Wspólnotowy Urz d Od-
mian Ro lin (CPVO).

Podkre li  nale y, e wymogi, jakim odmiana musi sprosta  dla zachowania 
bioró norodno ci celem uzyskania wpisu do rejestru, s  agodniejsze ni  w przypad-
ku pozosta ych odmian ro lin podlegaj cych temu wpisowi. Podobnie, w przypadku 
odmian dla zachowania bioró norodno ci znacznie z agodzono zasady oceny mate-
ria u siewnego przed jego wprowadzeniem do obrotu.

Wskaza  przy tym nale y, e regulacje ustawy o nasiennictwie w odniesie-
niu do odmian ro lin dla zachowania bioró norodno ci s  niezwykle rozbudowa-
ne i szczegó owe.
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3.4. Zobowi zania z art. 9 Traktatu

Zgodnie z postanowieniami art. 9 Traktatu, ka da z umawiaj cych si  stron jest 
zobowi zana zastosowa  w a ciwe rodki prawne w celu ochrony i promowania 
praw rolników, które obejmuj :

 – ochron  tradycyjnej wiedzy dotycz cej zasobów genetycznych ro lin dla 
wy ywienia i rolnictwa;

 – prawo do równego podzia u korzy ci p yn cych z u ytkowania zasobów ge-
netycznych ro lin dla celów wy ywienia i rolnictwa, oraz

 – prawo do udzia u w procesie decyzyjnym, na szczeblu krajowym, w spra-
wach zwi zanych z zachowaniem i zrównowa onym u ytkowaniem zaso-
bów genetycznych ro lin dla wy ywienia i rolnictwa.

Równie  w tym przypadku wydaje si , e obowi zuj ce przepisy ustawy z dnia 
26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie gwarantuj  realizacj  zobowi za  traktatowych. 

Ustawa ta w art. 2 ust. 1 pkt 4) definiuje poj cie odmiany miejscowej. Zgodnie 
z t  norm  odmiana miejscowa oznacza zbiorowo  ro lin w obr bie gatunku ro lin 
uprawnych, z wy czeniem ro lin rolniczych, powsta  w wyniku d ugotrwa ego od-
dzia ywania miejscowych czynników przyrodniczych i rolniczych, a nie w wyniku 
prac hodowlanych. Jednocze nie art. 5 ust. 3 ustawy o nasiennictwie przes dza, e 
odmian  miejscow  wpisuje si  do krajowego rejestru, bior c pod uwag :

1) opis odmiany okre laj cy charakterystyczne w a ciwo ci odmiany, potwier-
dzaj cy jej przystosowanie do warunków miejscowych;

2) dost pne wyniki bada  tej odmiany, potwierdzaj ce jej znaczenie u ytkowe;

3) informacje uzyskane w trakcie jej uprawy, reprodukcji lub innego jej wyko-
rzystania.

Wpis do krajowego rejestru odmiany miejscowej na wniosek zachowuj cego 
przes dza o realizowaniu przez ustaw  nasienn  prawa do równego podzia u korzy-
ci p yn cych z u ytkowania zasobów genetycznych ro lin dla celów wy ywienia 

i rolnictwa.

Na zako czenie wskaza  nale y, e zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 3 
Traktatu, aden z zapisów tej umowy mi dzynarodowej nie mo e by  interpreto-
wany w sposób ograniczaj cy prawa rolników do zachowywania, u ytkowania oraz 
wymiany i sprzeda y pozyskane przez rolnika (w jego gospodarstwie) materia u 
siewnego, o ile podejmuje on te dzia ania zgodnie z prawem krajowym.

Przypomnie  nale y, e w ramach polskiego systemu prawa wyczerpuj c  re-
gulacj  w tej materii przewiduj  przepisy ustawy dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie 
prawnej odmian ro lin oraz przepisy rozporz dzenia Rady (WE) nr 2100/94 w spra-
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wie wspólnotowego systemu ochrony odmian ro lin. Regulacje te okre laj  m.in. 
zakres uprawnie  rolników do korzystania z materia u ze zbioru odmian ro lin chro-
nionych wy cznym prawem jako materia u siewnego, jak te  reguluj  okres obo-
wi zywania monopolu hodowcy wynikaj cego z funkcjonowania wy cznego pra-
wa do odmian ro lin.

4. Konkluzje 

Reasumuj c, wskaza  nale y, e mimo braku mo liwo ci bezpo redniego sto-
sowania w polskim porz dku prawnym przepisów Mi dzynarodowego traktatu o za-
sobach genetycznych ro lin dla wy ywienia i rolnictwa (ze wzgl du na charakter 
tej regulacji), brak jest równie  podstaw do konstruowania odr bnej, nowej ustawy, 
której celem by oby zapewnienie realizacji zobowi za  traktatowych przez RP. Wy-
nika to z faktu, e w zasadniczej wi kszo ci zobowi zania traktatowe realizowane 
s  za po rednictwem przepisów prawa wewn trznego ju  obowi zuj cych. 
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SELECTED LEGAL ASPECTS OF PROTECTION 

AND USE OF PLANT GENETIC RESOURCES

Key words: plant genetic resources, international agreement, Polish legal order.

The issue of protection and use of plant genetic resources for food and agriculture 
is governed by the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 
Agriculture (the Treaty) prepared in Rome on 3 November, 2001. 

The Republic of Poland ratified the Treaty on 15 October, 2004, which came 
into force towards our country on 8 May, 2005.

This paper is purposed to search the answer the question: is the Treaty composed 
of a set of norms covering measures sufficiently adequate, unambiguous and 
accurate to make a source of legal instruments to discharge the obligations specified 
above, or does the Treaty constitute merely certain legal frameworks, within which 
its signatories should move using institutions of the internal law (or creating them). 
If the Treaty subject to analysis constitute merely legal frameworks to discharge the 
obligations under the Treaty, then do the Polish legislation and the European Union 
legislation applied directly allow to implement the Treaty provisions in practice (as 
a whole or in a part). Finally, if operating rules of the law (regulations, the European 
Union law) do not allow to implement the Treaty provisions in a whole or in 
a part, then is it necessary to enact a new comprehensive regulation creating a legal 
instrument purposed to implement the aim, or will modification of the existing legal 
regulation be sufficient (if any, then in what scope).

Answering the above questions it is necessary to concern the position of the 
international agreements in the Polish legal order, and next to determine what type 
of norms of the international law we deal with regard to the International Treaty on 
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. 

Only examination of the key issues mentioned above allows to indicate what 
specific regulations of the Polish national law provide implementation of the Treaty 
provisions, and in what aspect the changes required within a scope of this legislation 
should proceed, or in what aspect creation of new legal instruments in the Polish 
legal order is necessary.

 


