
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.

o nasiennictwie

(druk nr 1284)

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. O AGENCJI RYNKU ROLNEGO I ORGANIZACJI

NIEKTÓRYCH RYNKÓW ROLNYCH (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.)

Art. 40c.
1. Dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub

kwalifikowany udziela się producentom rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych
oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2 Warunkiem uzyskania dopłaty jest posiadanie przez producenta rolnego działek rolnych o
łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, na których uprawia się gatunki roślin
uprawnych objęte dopłatami, przy czym działka rolna oznacza zwarty obszar gruntu
rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o której mowa w
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego
systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr
1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w
zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników, oraz
wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 479/2008
(Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str. 18, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 3, t. 44, str. 243), o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha wchodzący w
skład gospodarstwa rolnego.

3. Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych
materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2, jeżeli:

1) ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, zużyta do obsiania
lub obsadzenia tych powierzchni, jest nie mniejsza niż minimalna ilość tego
materiału określona w przepisach wydanych na podstawie art. 40d ust. 6 pkt 2;

[2) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony:
a) przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w

przepisach o nasiennictwie, albo
b) w gospodarstwie rolnym posiadanym przez podmiot wpisany do rejestru

rolników, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
3) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony:
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a) od przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu
materiałem siewnym, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, albo

b) od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w
posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do rejestru rolników, o którym
mowa w przepisach o nasiennictwie, albo

c) od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.]

<2) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został wytworzony:
a) przez przedsiębiorcę wpisanego do ewidencji przedsiębiorców, o której

mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
b) w gospodarstwie rolnym posiadanym przez rolnika wpisanego do ewidencji

rolników, o której mowa w przepisach o nasiennictwie, lub
3) materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany został zakupiony:

a) od przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji przedsiębiorców prowadzących
obrót materiałem siewnym, o której mowa w przepisach o nasiennictwie,
albo

b) od rolnika prowadzącego obrót materiałem siewnym wytworzonym w
posiadanym gospodarstwie rolnym, wpisanego do ewidencji rolników, o
której mowa w przepisach o nasiennictwie, albo

c) od podmiotu prowadzącego obrót materiałem siewnym na terytorium
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.>

3a. Dopłatami nie obejmuje się uprawy przeznaczonej na przedplon lub poplon.
4. Wysokość dopłaty ustala się jako iloczyn powierzchni gruntów ornych obsianych lub

obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin
uprawnych określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 6 pkt 2 i stawek dopłat
do 1 ha takiej powierzchni.

5. Dopłaty mają charakter pomocy de minimis w rolnictwie i są udzielane zgodnie z
przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, z zastrzeżeniem
art. 40f-40h.

6. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych

materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, uwzględniając ilość
materiału siewnego, jaka może być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha
powierzchni gruntów ornych, gatunki roślin uprawnych objętych dopłatą oraz środki
finansowe przeznaczone na te dopłaty;

2) wykaz gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny
lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia
materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, biorąc pod uwagę
znaczenie gospodarcze danego gatunku roślin uprawnych.

Art. 40e.
1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim

inspektorem", na wniosek dyrektora oddziału terenowego Agencji przekazuje
nieodpłatnie informacje o:

[1) przedsiębiorcach wpisanych do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu
materiałem siewnym w rozumieniu przepisów o nasiennictwie, w zakresie:



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

a) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu,
b) numeru w rejestrze przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym,

prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora,
c) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) - jeżeli został nadany;]

<1) przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji przedsiębiorców prowadzących
obrót materiałem siewnym oraz rolnikach wpisanych do ewidencji rolników
prowadzących obrót materiałem siewnym, o których mowa w przepisach o
nasiennictwie, w zakresie:

a) imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i
adresu oraz miejsca i adresu wykonywania działalności,

b) numeru w ewidencji przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem
siewnym albo numeru w ewidencji rolników prowadzących obrót
materiałem siewnym, prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora,

c) numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – jeżeli został nadany;>
[2) podmiotach wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących obrót materiałem

siewnym w rozumieniu przepisów o nasiennictwie w zakresie, o którym mowa w pkt 1
lit. a i c, oraz o numerze w rejestrze podmiotów prowadzących obrót materiałem
siewnym, prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora;]

3) ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 40c ust. 6 pkt 2.

2. (uchylony).

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225, poz.

1635, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK 
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ

ZWOLNIENIA

Część  Przedmiot opłaty skarbowej  Stawka  Zwolnienia
1  2  3  4
I.  Dokonanie czynności urzędowej

ust. 1-35 pominięte

36. Dokonanie wpisu do rejestru
działalności regulowanej:

 1) dokonanie wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia

 2) dokonanie wpisu do rejestru
działalności regulowanej podmiotu
produkującego tablice rejestracyjne

 1) podmiotu wykonującego
działalność na podstawie
przepisów o ruchu drogowym

 412 zł
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 2) podmiotu wykonującego
działalność w zakresie:
 a) wyrobu alkoholu etylowego  11.610 zł
 b) wyrobu alkoholu etylowego, w

przypadku gdy przedsiębiorca
zadeklaruje roczną wielkość
produkcji do 10.000 litrów 100
% alkoholu

 1.005 zł

 c) oczyszczania alkoholu
etylowego

 11.610 zł

 d) skażania alkoholu etylowego  11.610 zł
 e) odwadniania alkoholu

etylowego  jeżeli treścią wpisu
jest więcej niż jeden rodzaj
działalności, opłatę  skarbową
pobiera się od  każdego z nich

 11.610 zł

 3) podmiotu wykonującego
działalność w zakresie
wytwarzania wyrobów
tytoniowych

 11.610 zł

 4) podmiotu wykonującego
działalność w zakresie:
 a) wyrobu napojów

spirytusowych
 11.610 zł

 b) rozlewu napojów
spirytusowych

 11.610 zł

 c) wyrobu lub rozlewu napojów
spirytusowych, w przypadku
gdy przedsiębiorca zadeklaruje
roczną wielkość produkcji do
10.000 litrów 100 % alkoholu
jeżeli treścią wpisu jest więcej
niż jeden rodzaj  działalności,
opłatę  skarbową pobiera się
od  każdego z nich

 1.005 zł

 5) podmiotu wykonującego
działalność kantorową

 1.087 zł

 6) podmiotu wykonującego
działalność gospodarczą na
podstawie przepisów o usługach
turystycznych w zakresie
organizowania imprez
turystycznych oraz
pośredniczenia na zlecenie
klientów w zawieraniu umów o
świadczenie usług turystycznych

 514 zł

[7) podmiotu wykonującego
działalność na podstawie
przepisów o nasiennictwie w
zakresie obrotu materiałem
siewnym

 288 zł]

 8) podmiotu wykonującego  1.135 zł
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działalność w zakresie
konfekcjonowania lub obrotu
środkami ochrony roślin

 9) podmiotu wykonującego
działalność na podstawie ustawy
- Prawo pocztowe

 412 zł

 10) podmiotu wykonującego
działalność gospodarczą
niewymienioną w niniejszym
ustępie

 616 zł

ust. 37-53 pominięte

II. Wydanie zaświadczenia

ust. 1-9 pominięte

10. Świadectwo:

 1) fitosanitarne dla roślin,
produktów roślinnych lub
przedmiotów wyprowadzanych z
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do państw trzecich

 20 zł

[2) dla mieszanki materiału
siewnego - za każde
zaświadczenie dotyczące
określonej partii

 21 zł]

ust. 11-21 pominięte

Część III i IV pominięta

USTAWA z dnia 25 listopada 2010 r. O CENTRALNYM OŚRODKU BADANIA ODMIAN

ROŚLIN UPRAWNYCH (Dz. U. Nr 239, poz. 1591)

Art. 4.
Centralny Ośrodek realizuje zadania państwa w zakresie:

1) badania i rejestracji odmian roślin,
2) porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego,
3) ochrony prawnej odmian roślin
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[- na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z
2007 r. Nr 41, poz. 271, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie
prawnej odmian roślin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z 2006 r. Nr 126, poz. 877 oraz z 2007 r.
Nr 99, poz. 662).]
<– na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr.
, poz. …) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
(Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z 2006 r. Nr 126, poz. 877 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662).>

Art. 9.
1. Organem Centralnego Ośrodka jest dyrektor powoływany przez ministra właściwego do

spraw rolnictwa spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru.

2. Dyrektor Centralnego Ośrodka:
1) kieruje działalnością Centralnego Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz;
2) wykonuje zadania przy pomocy zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka,

kierowników komórek organizacyjnych Centralnego Ośrodka oraz dyrektorów
oddziałów terenowych Centralnego Ośrodka;

[3) wydaje decyzje administracyjne w zakresie określonym w ustawie z dnia 26 czerwca
2003 r. o nasiennictwie oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie
prawnej odmian roślin.]

<3) wydaje decyzje administracyjne w zakresie określonym w ustawie z dnia 1
lipca 2011 r. o nasiennictwie oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o
ochronie prawnej odmian roślin.>

3. Zastępców dyrektora Centralnego Ośrodka i dyrektorów oddziałów terenowych powołuje
i odwołuje dyrektor Centralnego Ośrodka.

Art. 15.
1. Koszty funkcjonowania Centralnego Ośrodka, w tym wynagrodzenia pracowników,

pokrywane są ze środków na jego działalność, o których mowa w art. 13 ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe

zasady wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka oraz przyznawania innych
świadczeń związanych z pracą, mając na uwadze zakres zadań tych pracowników i
kwalifikacje niezbędne do ich wykonywania.

<Art. 15a.
1. Centralny Ośrodek może zaciągać kredyt na prowadzoną działalność rolniczą.
2. Zaciągnięcie przez Centralny Ośrodek kredytu przewyższającego 10% rocznych

przychodów wymaga zgody ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.>


