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Opinia 

do ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania 

(druk nr 248) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy z dnia 19 lipca 2016 r. o dostępie do zasobów genetycznych i podziale 

korzyści z ich wykorzystania jest zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków 

zapewniających zgodność użytkowników w Unii z wymogami wynikającymi z Protokołu 

z Nagoi dotyczącego dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego 

podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (Dz. Urz. UE L 150 

z 20.05.2014, str. 59), zwanego dalej „rozporządzenia nr 511/2014” oraz rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) 2015/1866 z dnia 13 października 2015 r. ustanawiającego 

szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 511/2014 w odniesieniu do rejestru kolekcji, monitorowania zgodności użytkowników 

i najlepszych praktyk (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2015, str. 4), zwane dalej 

„rozporządzeniem wykonawczym”. Zakres ustawy i przedmiot regulacji jest dostosowany 

do zakresu rozporządzenia nr 511/2014. 

Jednym z celów Konwencji o różnorodności biologicznej, sporządzonej w Rio 

de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r., której Polska jest stroną, jest równy i sprawiedliwy podział 

korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych. Dla uszczegółowienia 

tego celu w 2010 r. przyjęto Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej 

o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści 

wynikających z wykorzystania tych zasobów, zwany dalej „Protokołem z Nagoi”. 

Protokół z Nagoi stworzył międzynarodowy system, który ma zapewnić, że kraje 

dostarczające zasoby genetyczne będą mogły czerpać korzyści, zarówno finansowe, jak 
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i niefinansowe, z nowego sposobu wykorzystania tych zasobów oraz ma zapobiec praktykom 

bogacenia się kosztem krajów o wysokiej różnorodności biologicznej. Protokół z Nagoi, 

podobnie jak Konwencja o różnorodności biologicznej, ma zastosowanie do wszystkich 

zasobów genetycznych w obrębie krajowych jurysdykcji, z wyjątkiem ludzkich zasobów 

genetycznych. Dotyczy więc zasobów roślin, zwierząt i drobnoustrojów zarówno gatunków 

lądowych, jak i wodnych. Ma zastosowanie zarówno do gatunków dzikich, jak 

i udomowionych. Nie ma natomiast zastosowania do zasobów genetycznych, w odniesieniu 

do których dostęp i podział korzyści są regulowane Międzynarodowym Traktatem 

o Zasobach Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa. Zasoby genetyczne oznaczają 

cały materiał genetyczny mający faktyczną lub potencjalną wartość. Materiałem genetycznym 

jest każdy materiał zawierający „funkcjonalne jednostki dziedziczności” – może pochodzić ze 

środowiska naturalnego (in situ) lub kolekcji utworzonych przez człowieka (ex situ), 

np. ogrodów botanicznych, ogrodów zoologicznych, banków genów i mikrobiologicznych 

kolekcji kultur. Kolekcje ex situ rozumiane jako zgromadzony i przechowywany zestaw 

próbek i związanych z nimi informacji, są głównymi, wyspecjalizowanymi dostawcami 

wykorzystywanych w Unii Europejskiej zasobów genetycznych. Kolekcje tworzone są m.in. 

po to, aby naukowcom lub hodowcom dostarczać materiał do badań lub prac naukowych. 

Ponadto banki genów, które najczęściej prowadzone są przez organizacje rządowe, stanowią 

rezerwę materiału genetycznego w razie jego utraty. Kolekcje w kontekście Protokołu 

z Nagoi odgrywają istotną rolę w ramach łańcucha kontroli pochodzenia produktu.  

Polska podpisała Protokół z Nagoi dnia 20 września 2011 r., jak wynika z uzasadnienia 

do rządowego projektu ustawy ratyfikacji nie przeprowadzono, gdyż uznano, że powinna być 

ona poprzedzona przyjęciem stosownych regulacji krajowych. 

Wdrożenie Protokołu z Nagoi przez Unię Europejską w zakresie obowiązków 

użytkowników zasobów genetycznych reguluje rozporządzenie nr 511/2014 oraz 

rozporządzenie wykonawcze. Zgodnie z art. 11 rozporządzenia nr 511/2014 państwa 

członkowskie mają ustanowić sankcje za naruszenia przez użytkowników obowiązków 

określonych w art. 4 i 7 oraz zastosować wszystkie konieczne środki, by zapewnić ich 

wykonanie.  

Opiniowana regulacja ustanawia krajowy system mający zapewnić kontrolę 

użytkowania w Polsce zasobów genetycznych pozyskanych z państw, które zgodnie 

z Protokołem z Nagoi prawnie uregulowały dostęp do swoich zasobów. Jak wynika 

z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy nie ma potrzeby uregulowania kwestii 
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dotyczących dostępu do polskich zasobów genetycznych, ponieważ obowiązujące obecnie 

przepisy prawne wystarczająco je zabezpieczają. 

W ustawie określono zadania i właściwość organów administracji publicznej w zakresie 

wykonywania przepisów rozporządzenia nr 511/2014. Organem krajowym, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 511/2014, jest minister właściwy do spraw środowiska, 

a wskazane w ustawie zadania dotyczące kontroli użytkowników oraz rejestru kolekcji 

w obrębie Unii Europejskiej zostały powierzone Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska oraz wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska. 

Doprecyzowane zostały kompetencje w zakresie sporządzania planu kontroli zgodności 

dostępu i wykorzystania zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami 

genetycznymi oraz podziału korzyści z ich wykorzystania, a także zasady i tryb w jakim 

kontrola ma być przeprowadzona. Wprowadza się ponadto regulacje dotyczące trybu 

wpisywania kolekcji zasobów genetycznych do rejestru kolekcji w obrębie Unii Europejskiej 

utworzonego na podstawie rozporządzenia nr 511/2014 oraz kompetencji organu 

kontrolującego kolekcje już umieszczone w rejestrze kolekcji w obrębie Unii Europejskiej. 

Ustawa określa również zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów 

wynikających z rozporządzenia nr 511/2014, a w szczególności przepisy dotyczące 

skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji, wprowadzając administracyjne kary 

pieniężne za naruszenie art. 4 i art. 7 rozporządzenia nr 511/2014, w postaci: 

1) przekazania lub wykorzystania zasobów genetycznych lub tradycyjnej wiedzy związanej 

z zasobami genetycznymi bez wzajemnie uzgodnionych warunków lub niezgodnie 

z tymi warunkami, jeżeli są one wymagane na mocy mających zastosowanie wymogów 

prawa lub przepisów; 

2) nieuzyskiwania, niezachowania lub nieprzekazania kolejnym użytkownikom 

stosownych informacji i dokumentów; 

3) nieprzechowywania informacji związanych z dostępem do zasobów genetycznych 

i podziałem korzyści z ich wykorzystania; 

4) wykorzystania zasobów genetycznych, w przypadku gdy posiadane przez 

użytkowników informacje były niewystarczające lub utrzymywała się niepewność co do 

legalności dostępu i wykorzystania zasobów, a nie uzyskano zezwolenia na dostęp lub 

jego równoważnika i nie zostały ustanowione wzajemnie uzgodnione warunki; 

5) niezłożenia oświadczenia o dołożeniu należytej staranności. 
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Wysokość kar pieniężnych, określonych poprzez tzw. widełki kwotowe, ustala 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględniając rodzaj i zakres naruszenia, w tym 

jego wpływ na różnorodność biologiczną, wartość wykorzystanych zasobów genetycznych 

i potencjalne korzyści z wykorzystania tych zasobów oraz skutki naruszenia. W określonych 

przypadkach wojewódzki inspektor może odstąpić od wymierzenia kary i umorzyć 

postępowanie. 

Niniejszą ustawą znowelizowano ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.). Zmiana rozszerza zakres zadań 

wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska o wykonywanie zadań określonych 

w opiniowanej ustawie o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich 

wykorzystania oraz wynikających z rozporządzenia nr 511/2014 i rozporządzenia 

wykonawczego. 

Ustawa określa maksymalny limit wydatków budżetu państwa, będących skutkiem 

finansowym ustawy, na lata 2016 – 2025. 

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

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r. w efekcie rozpatrzenia 

rządowego projektu ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich 

wykorzystania (druk sejmowy nr 644). Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu 

wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy skierowany został do I czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 

6 lipca 2016 r., następnie trafił do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Komisja w sprawozdaniu, poza dwoma poprawkami redakcyjnymi, nie zaproponowała 

zmian do projektu (druk sejmowy nr 721). 

W trakcie drugiego czytania na 23. posiedzeniu Sejmu w dniu 19 lipca 2016 r. 

zgłoszone zostały 2 poprawki. Pierwsza poprawka miała na celu zmniejszenie kar 

pieniężnych nakładanych na podmioty, które wbrew przepisom art. 7 ust. 1 rozporządzenia 

nr 511/2014 nie złożyły oświadczenia o dołożeniu należytej staranności (poprzez zawężenie 

tzw. widełek kwotowych określających wysokość kar pieniężnych). W drugiej 

ze zgłoszonych poprawek zaproponowano, aby przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, 
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poza rodzajem i zakresem naruszenia, wartością wykorzystanych zasobów genetycznych,  

potencjalnymi korzyściami z wykorzystania tych zasobów oraz skutkami naruszenia, można 

było uwzględnić także inne czynniki, które mają bezpośredni związek ze sprawą i świadczą 

na korzyść użytkownika. 

Projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek. Komisja wniosła 

o odrzucenie poprawek (druk sejmowy nr 721–A).  

Ustawa została uchwalona w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 427 posłów, przeciw było 2, głosów wstrzymujących się 

oddano 15. 

 

III. Uwagi szczegółowe  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Starszy legislator 


