
Nowe odmiany roœlin s¹ kluczowym elementem wspó³czesnego rolnictwa, ogrodnictwa i leœnictwa. Daj¹ wiêksze plony, 

zapewniaj¹ wy¿sz¹ jakoœæ i odpornoœæ na szkodniki i choroby, s¹ te¿ najbardziej op³acalnym sposobem na zwiêkszenie 

wydajnoœci i jakoœci produkcji. Ponadto ich wykorzystanie pozwala czêsto minimalizowaæ negatywne skutki oddzia³ywania upraw 

rolnych na œrodowisko naturalne. Dynamiczny postêp w zakresie uzyskiwania nowych odmian dotyczy tak¿e roœlin ozdobnych, 

które obok walorów estetycznych maj¹ znacz¹c¹ wartoœæ ekonomiczn¹. 

Kancelaria JWP – jako jedna z nielicznych na polskim rynku – oferuje Pañstwu kompleksowe us³ugi zarówno w zakresie uzyskania 

praw wy³¹cznych do odmian roœlin, ich utrzymywania i ochrony, jak równie¿ umo¿liwienia skutecznej komercjalizacji nowej 

odmiany.  

Ochrona odmian roœlin

Czym jest wy³¹czne prawo do odmiany roœliny?

 
Jest to najnowsze i zarazem najbardziej wyspecjalizowane prawo 

w³asnoœci intelektualnej. Hodowca mo¿e ubiegaæ siê o przyznanie 

wy³¹cznego prawa do nowej odmiany roœliny, je¿eli jest ona odrêbna, 

wyrównana, trwa³a oraz nowa, a jej nazwa odpowiada wymogom 

okreœlonym w przepisach prawa. Dotyczy to wszystkich rodzajów i 

gatunków roœlin, w tym odmian roœlin rolniczych, u¿ytkowych, 

warzywnych, sadowniczych i ozdobnych oraz odmian drzew i 

winoroœli. Prawo do odmiany jest dziedziczne oraz zbywalne i mo¿e 

stanowiæ przedmiot obrotu gospodarczego. W zale¿noœci od 

wybranej strategii ochrony mo¿na ubiegaæ siê o przyznanie prawa 

wy³¹cznego o zasiêgu krajowym b¹dŸ te¿ prawa obowi¹zuj¹cego na 

ca³ym terytorium Unii Europejskiej.

Op³aty

Zgodnie z cennikiem kancelarii JWP jednostkowe koszty 

zwi¹zane ze z³o¿eniem wniosku o przyznanie wy³¹cznego 

prawa do odmiany roœlin kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co:   

Znak towarowy

Znakiem towarowym mo¿e byæ ka¿de oznaczenie, które mo¿na 

przedstawiæ w sposób graficzny, je¿eli oznaczenie takie nadaje siê do 

odró¿nienia w obrocie towarów jednego przedsiêbiorstwa od 

towarów innego przedsiêbiorstwa. 

Najczêœciej spotykanymi formami znaków towarowych s¹:

znaki s³owne (oznaczenia s³owne w postaci np. wyrazów, zdañ, 

sloganów);

znaki graficzne (oznaczenia graficzne jak np. rysunki, 

ornamenty);

znaki s³owno-graficzne (oznaczenia stanowi¹ce kombinacjê 

znaków s³ownych i graficznych);

znaki przestrzenne (trójwymiarowe formy przedmiotów, 

towarów lub opakowañ);

W ci¹gu ostatnich 20-tu lat do Wspólnotowego Urzêdu Ochrony 

Odmian Roœlin (CPVO) wp³ynê³o blisko 54 tysi¹ce zg³oszeñ nowych 

odmian celem zapewnienia praw wy³¹cznych ich hodowcom. Czêœæ z 

nich uzyska³a ju¿ ochronê, natomiast czêœæ korzysta z ochrony 

tymczasowej. Oznacza to, ¿e przed przyst¹pieniem do w³asnego 

zg³oszenia warto sprawdziæ czy nasza odmiana nie jest ju¿ 

powszechnie znana, co skutkowa³oby odmow¹ przyznania prawa 

wy³¹cznego. Równie wa¿nym elementem jest zaproponowana przez 

hodowcê nazwa nowej odmiany która, jako oznaczenie 

indywidualizuj¹ce j¹ w obrocie, spe³nia funkcjê analogiczn¹ do znaku 

towarowego. Nie mo¿e ona wprowadzaæ potencjalnego odbiorcy w 

b³¹d.

Przeprowadzenie badania stanu prawnego zarejestrowanych odmian 

roœlin wraz z badaniem zdolnoœci rejestracyjnej nazwy odmiany 

zaproponowanej przez hodowcê pozwoli nie tylko na unikniêcie 

zbêdnych kosztów zwi¹zanych z jej póŸniejszym zg³oszeniem, ale 

tak¿e na opracowanie i przyjêcie optymalnej strategii ochrony z 

uwzglêdnieniem aktualnych warunków rynkowych.

Zgodnie z cennikiem kancelarii JWP jednostkowe koszty zwi¹zane 

ze z³o¿eniem wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do 

ochrony odmiany roœlin kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: 

1. Op³aty urzêdowe: 

? op³ata od wniosku o przyznanie wy³¹cznego prawa do 

odmiany – 650 EUR, 

? op³ata za ka¿dy sezon wegetacyjny badañ technicznych 

odmiany przed przyznaniem prawa – 

w zale¿noœci od rodzaju lub gatunku odmiany od 1430 EUR do 3210 

EUR.

2. Podstawowe honorarium kancelarii JWP za przygotowanie i 

z³o¿enie wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony 

odmian roœlin wynosi 2400 z³. + 23% VAT. Ewentualne koszty 

dodatkowe na etapie przygotowania wniosku: (i) przygotowanie 

oœwiadczenia o podstawie prawa do pierwszeñstwa wraz z 

niezbêdn¹ dokumentacj¹ – rozliczane w oparciu o stawkê w 

wysokoœci 100 z³. + 23% VAT. 

W trakcie trwania postepowania w przedmiocie przyznania 

wy³¹cznego prawa nale¿y uwzglêdniæ równie¿ honorarium naszej 

kancelarii zwi¹zane z zawiadomieniem o publikacji zg³oszenia w 

dzienniku urzêdowym CPVO (55 z³.), wnoszeniem op³at za ka¿dy 

sezon wegetacyjny badañ technicznych odmiany (250 z³.), 

zawiadomieniem o wynikach badania technicznego wraz ze 

wstêpn¹ analiz¹ (rozliczane w oparciu o stawkê godzinow¹ w 

wysokoœci 200 z³.) weryfikacj¹ i zawiadomieniem o decyzji o 

udzieleniu prawa wraz z weryfikacj¹ i dorêczeniem œwiadectwa 

(³¹cznie 250 z³.), a tak¿e zawiadomieniem o publikacji udzielonego 

prawa w dzienniku urzêdowym CPVO (55 z³.).

W przypadku uzyskania pozytywnych wyników badañ technicznych 

oraz pomyœlnego rozpatrzenia wniosku przez CPVO, koszty 

zwi¹zane z op³at¹ za kolejne okresy ochrony odmian roœlin 

kszta³tuj¹ siê nastêpuj¹co: 

1. Op³aty urzêdowe: 

? op³ata za ka¿dy rok utrzymywania prawa – 250 EUR.

op³aty urzêdowe:

op³ata od wniosku o przyznanie wy³¹cznego 

prawa do odmiany – 500 z³,

op³ata za ka¿dy sezon wegetacyjny badañ OWT 

odmiany przed przyznaniem prawa – 

w zale¿noœci od odmiany od 500 do 700 z³,

Podstawowe honorarium kancelarii JWP za 

przygotowanie i z³o¿enie wniosku o przyznanie 

wy³¹cznego prawa hodowcy wynosi 1600 z³ + 23% VAT. 

Ewentualne koszty dodatkowe na etapie przygotowania 

wniosku: (i) przygotowanie oœwiadczenia o podstawie 

prawa do pierwszeñstwa wraz z niezbêdn¹ 

dokumentacj¹ – rozliczane w oparciu o stawkê w 

wysokoœci 100 z³ + 23% VAT. 

op³ata skarbowa od pe³nomocnictwa – 17 z³. 

O czym warto wiedzieæ przed zg³oszeniem odmiany?

 

Jak uzyskaæ wy³¹czne prawo do odmiany roœliny?

 

W celu uzyskania ochrony nale¿y dokonaæ zg³oszenia odmiany 

roœliny w wybranym, w³aœciwym Urzêdzie ds. Ochrony Odmian 

Roœlin:

Centralnym Oœrodku Badañ Odmian Roœlin Uprawnych 

(COBORU) w S³upi Wielkiej k. Poznania – ochrona obejmuje 

terytorium Polski;

Wspólnotowym Urzêdzie Ochrony Odmian Roœlin (CPVO) w 

Angeres – ochrona obejmuje obszar ca³ej Unii Europejskiej 

(Community Plant Variety Right);

w poszczególnych urzêdach krajowych wybranych pañstw – 

ochrona obejmuje terytorium danego pañstwa.

COBORU nie przyznaje prawa wy³¹cznego, je¿eli odmiana zosta³a 

zg³oszona do ochrony albo jest chroniona przez Wspólnotowy Urz¹d 

Odmian Roœlin (CPVO) w Angeres. Oznacza to, ¿e uzyskanie prawa 

wy³¹cznego na terytorium Unii Europejskiej zastêpuje krajowe 

zg³oszenie do systemu ochrony.

Hodowca, który z³o¿y³ wniosek o przyznanie prawa w innym 

pañstwie bêd¹cym cz³onkiem Zwi¹zku Ochrony Nowych Odmian 

Roœlin (UPOV), mo¿e ubiegaæ siê w okresie 12-tu miesiêcy od dnia 

jego z³o¿enia o przyznanie na terytorium Polski wy³¹cznego prawa 

oraz uznanie jego pierwszeñstwa do odmiany.

Ile œrednio trwa procedura (od zg³oszenia do uzyskania

 prawa)?

Przeciêtny czas rozpatrywania zg³oszenia o udzielenie ochrony, 

zarówno przed polskim jak i unijnym urzêdem, wynosi oko³o 2-3 lata 

i jest w znacznej mierze uzale¿niony od daty zg³oszenia oraz od 

rodzaju lub gatunku odmiany.

W toku postêpowania w³aœciwy urz¹d przeprowadza badanie 

zaproponowanej nazwy odmiany, a tak¿e badania jej odrêbnoœci, 

wyrównania i trwa³oœci (badania OWT). Badania te trwaj¹ 

standardowo dwa sezony wegetacyjne i mog¹ zostaæ przed³u¿one, 

jeœli bêdzie to konieczne dla ustalenia, czy odmiana wykazuje 

wszystkie z wymaganych cech. Zg³aszaj¹cy korzysta wtedy z ochrony 

tymczasowej.
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Uzyskanie wy³¹cznego prawa do odmiany roœliny zapewnia 

uprawnionemu monopol w zakresie jej wykorzystania. Obejmuje ono 

m.in.:

Sienna Center

ul. ¯elazna 28/30

00-833 Warszawa

T: +48 22 436 05 07

F: +48 22 436 05 02

E: info@jwp.pl

Dlaczego warto chroniæ nowe odmiany roœlin?

wytwarzanie lub rozmna¿anie, 

przygotowanie do rozmna¿ania, 

oferowanie do sprzeda¿y, sprzeda¿ lub inne formy zbywania, 

eksport i import,

przechowywanie

roœlin nowej odmiany lub materia³u ze zbioru odmiany chronionej.

Od chwili przyznania prawa wy³¹cznego wszystkie wy¿ej wymienione 

czynnoœci mo¿na wykonywaæ tylko za zgod¹ uprawnionego. 

Hodowca legitymuj¹cy siê wy³¹cznym prawem do odmiany mo¿e 

natomiast, w drodze umowy licencyjnej, udzieliæ innej osobie 

upowa¿nienia do odp³atnego korzystania z przys³uguj¹cego mu 

prawa. 

Jak skutecznie komercjalizowaæ uzyskane prawo

do odmiany roœliny?

Uzyskanie prawa wy³¹cznego nie oznacza w ka¿dym przypadku 

mo¿liwoœci czerpania korzyœci gospodarczych z nowo uzyskanej 

odmiany roœliny. 

W przypadku odmian roœlin uprawnych, w celu wytwarzania ich 

materia³u siewnego i wprowadzania go do obrotu niezbêdne jest 

uzyskanie ich wpisu do krajowego rejestru odmian (KR) oraz do 

katalogu wspólnotowego. Oznacza to koniecznoœæ przeprowadzenia 

dodatkowego postêpowania administracyjnego, które umo¿liwia 

skuteczn¹ komercjalizacjê tych odmian, a zarazem zapewnia w pe³ni 

efektywne wykorzystanie prawa wy³¹cznego przyznanego przez 

COBORU/CPVO.

Jak utrzymaæ ochronê i chroniæ prawo wy³¹czne

do odmiany roœliny?

Wy³¹czne prawo obowi¹zuje od dnia wydania decyzji o jego 

przyznaniu i trwa:

30 lat – w przypadku odmian winoroœli, drzew oraz ziemniaka;

25 lat – w przypadku pozosta³ych odmian.

By zapewniæ ochronê zarejestrowanej odmiany konieczne jest 

wnoszenie op³at urzêdowych za ka¿dy rok utrzymywania prawa 

wy³¹cznego. Wa¿ne jest te¿ monitorowanie rynku i reagowanie w 

sytuacji naruszenia prawa przez inne podmioty. Mo¿liwe jest 

wówczas dochodzenie nale¿nych roszczeñ na drodze cywilnej b¹dŸ 

te¿ skierowanie sprawy na drogê postêpowania karnego. 

Zespó³ JWP oferuje:

badania zdolnoœci rejestrowej odmian roœlin oraz ich nazwy, 

przygotowywanie opinii prawnych dotycz¹cych zdolnoœci 

rejestrowej odmian roœlin i ich nazw,

zg³oszenia odmian roœlin: w trybie krajowym w Centralnym 

Oœrodku Badañ Odmian Roœlin Uprawnych (COBORU) oraz w 

trybie unijnym we Wspólnotowym Urzêdzie Ochrony Odmian 

Roœlin (CPVO) w Angers,

monitorowanie badañ odrêbnoœci, wyrównania i trwa³oœci 

odmiany (OWT) oraz badañ wartoœci gospodarczej odmiany 

(WGO), 

prowadzenie procesu rejestracji krajowych odmian roœlin przed 

w³aœciwymi zagranicznymi urzêdami,

odnawianie praw wy³¹cznych do odmian roœlin w Polsce i Unii 

Europejskiej,

prowadzenie postêpowañ w sprawie wpisu do krajowego 

rejestru odmian oraz katalogu wspólnotowego,

prowadzenie postêpowañ spornych przed Wspólnotowym 

Urzêdem Ochrony Odmian Roœlin oraz Trybuna³em 

Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej,

prowadzenie postêpowañ spornych przed Wspólnotowym 

Urzêdem Ochrony Odmian Roœlin oraz Trybuna³em 

Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej,

sporz¹dzanie listów ostrzegawczych w sprawach dotycz¹cych 

odmian roœlin,

prowadzenie postêpowañ dotycz¹cych odmian roœlin przed 

s¹dami administracyjnymi (WSA, NSA),

doradzanie Klientom w konkretnych sytuacjach zwi¹zanych z 

odmianami roœlin i pomoc w opracowaniu korzystnej strategii 

dzia³ania,

prowadzenie postêpowañ cywilnych oraz karnych przed 

s¹dami powszechnymi dotycz¹cych naruszeñ praw wy³¹cznych 

do odmian roœlin.  

specjalista ds. ochrony odmian roœlin

radca prawny

aplikant rzecznikowski

e: tomasz.gawliczek@jwp.pl

Tomasz Gawliczek

krajowy i europejski rzecznik patentowy

specjalista biolog

e: miroslawa.wazynska@jwp.pl

Miros³awa Wa¿yñska
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