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§ 3. Odmiana zgłoszona do rejestru nie może być wy<:<r
a p~zez wnioskodawcę bez zgody Ministra Ro'l nictwa.

Po stwierdzeniu, że wniois ek odpowiada wymaganiom
w §§ 1 i 2, Minister Rolnictwa zarządza wpi6'anie
wej odmiany do księgi zgłoszeń odmian myginalnych. '
§ 4.

o
al

I

reślonym

§ 5.
1. W ciągu trzyletniego okresu po wpi:saniu ' odom'any do księgi zyło'szell odmiana poddawana jest doświadcie
n om i, badaniom przez wyznaczone do tego przez Ministra RoIn ctwa pracownie odmiąnozn.aw-cze i punkty doświadczalne
celu stwierdzenia jejodrębnośd botanicznej i wartości go15 odarczej.
2. Doświadczenia i badania określone w ust. 1 wszczyna
.i , jeżelichodz-i o odmiany ozime zgłoszone do dnia 31 mar, c - w tym samym roku, jeżeli zaś chodzi o odmiany ozime
:z łoszone po dniu 31 marca i o odmiany Jare - w roku na15 ępnym po zgłoszeniu.
3. T.rzyletni okres doświadczeń i badań może być przez
inistra Rolnictwa 8krócony lub przedłużony.
4. W ciągu . okresu dGŚwiaoczeń i badań określonego w
u t. 1 i 3 wnioskodawca (§ 1) obowiązany jest do.sta.rczać c~
r cznie na własny koszt i nieodpłatnie w terminIe i w Hośai
o reślonychprzez. Mini:rtra RQlnictwa na-slooll zgło~Z'o~ej 0;.iany do pracowUl odlT).lanoznawczy(!h i punktów dosWletdczńd..
n ch wskazanych przez Mini:stra Rolnictwa. W wyjąUkowyGh
p zy:pad.kach MinLster Rolnictwa ffi9"Ż8I przyzhll,ć wynagrodzenie
z dostaTczOne nasiOllli według cen ekupu w dostawlloGh ponadowiązkowych lub wolnoirynkowy-ch oraz 7iwrot ko:sztów op awania i przesyłki.
'
5. Nieclo~1arczenie przez wnioskodaw~ na.sion w termtn e i w ilośc,i okreŚ!lonyeh w u-st. 4 stCl!llowi podstawę do przed żenia okresu doświadczeń i badań o jeden rok. Niedof>tarc enie nasion w wymienionYlu terminie 1 ilClŚ<:·i przez 2 lata
r. r'zędumoże stanowić podstawE! do s.k;reś'lenia odmiany z księ
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inis,t er Rolnictwa uznaJe odmilmę za oryginalną i zarządza
isanie lej do rejestru.
2. W · raozie odmowy uznania odmiany za oryginalną odlanę ",kreśJa się z księgi zgłoszeń.
t
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§ 7. Odmiana skreślona z księgi zgłoszeń (§ 6 ust. 2) moponownie zgło,sz ona w trybie określonym w §§ 1 i 2 po

być

rębie

danego gatunku wyłącznie materiAł siewny tej odmiany.
2. Materiału siewnego odmiany wpisanej do rejestru nf'

§ 12.
wniOtsku i
niezgodne
skreślenie

W przypadku stwierdzenia, że dane zawarte w~
do niego dokUmentacji (§ 2 ust. 2 1 3) s4
ze stanem faktycznym, Minister Rolnictwazarządz4
odmiany z 'rejestru.
'

dołączonej

§ 13. Minister Rolnictwa ogłasza w Monitorze Polskim
w pierwszym kwartale każdego roku listę odmian wpisanych
do reje;stru lub skreślonych z reje'Sltru w ciągu ubiegłego roku
kalendarzowego.

3 lat od dnia s'kreślenia. Okres ten może być przez Mi.
n stra Rolnict.~a skrócony lub przedhlżony.
§ 8. Odmiana wpi6dna do rejestru zOltaJ8 wprowadzona do
p anowej produkcji na.siennej.
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§ 11. 1. Z dniem dokonania wpi<s>u do rejestru nazwą,poq
jaką odmiana została wpisana do rejestru, moŻna olgeśIać w oll'ti!

li. ływie

I
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§ 10. t. Wpi>8 odmiany doreje.<Jtru dokonywany jest pod
kolejnym numerem rejE16trowynl 1 pod na~w<\ nadaną odmianie
p~zez wniosikodawcę, a zaJtwierdzoną pne'Z M!ntstra ROllnictwa.
Jednocześnie wciąga się do rejestru imię l na.'lwisko autora,
łmię ! nazwisko hodowcy, kt6ryprowadz1 dal-szą hodowlę odmiany, historię hodowli 1 metody hodowli, urzędowy opis od·
miany, wyniki doświadczeń! badań OTaz inne danedotycząCEl
tej odmiany:
2, Zmianę hodowcy lub metod hodowli należy za-znaczyć
w rejestrze.

można oznaczać żadną inną nazwą.

~ł06fleń.

§ 6. 1. Po upływie okresu doświadczeń l badań ( § 5), jet li w wyniku ich stwierdzona .zo1Stanie o!ryginahtość odmiany,
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d.

§ 9. 1. Odmiana wpisana do rejestru Jest przedmiotem
szych doświadczeń i badań w celu -sprawdzenia, czy zaehowu.fi
ona cechy oryginalności.
2. Po wpisaniu odmiany do rejestru hodowca bądż instytucJa uspołeczniona, w której prowadwnaje,s t dalsza hodowla
odmiany, obowiązana jest dos'tarczać corocznie, w terminie' i w
ilości określonych przez Mini'stra Roln'ktwa, naS'iona odmiany
do pracowni odmianoznawczych i punktów· doświa4czalllych,
wskazanych przez Ministra Rolnictwa, po 'cenie oryginałtU, za
zwrotem kosztów opakowania 1 przesyłki. W r,aiia n-iedostarczenia nasion w terminie i w ilości oznaczonych odmianam6że
być wycofana z planowej produkcji nasiennej narok n,astępny(
3. Jeżeli na podstawie wyników doświadczeń! badań
stwierdzone zostanie, że odmiana stra-cHa cechy oryginalności,
r:ostaje ona wyoofana z planOWej produkcji nuienneJ do czasu
poprawienia jej przez hodowcę bądź instytu<:ję u'»połecznioną,
w której prowadzona jest dalsza hodowla odmi.any. Pbprawienie odmiany musi być ,s<twierdzone w drodze doświadczeń! badań wt:ryhie przewidzianym w § 5.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenid,j

Mini>s:ter Rolnictwa: w z. L. Rzendowski

'--

195
OSWIADCZIiNIERZĄDOWE

z dnia 30 czerwca 1955 r.
l.

sprawie ratyfi.kacjiprzez Turcję; Luksemburg, Hait) I Francję Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Między~
narodo~el Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 6
tu wprowadzającego poprawki do KOlliitytu<:ji Międzynaro
wej Organizacji Pracy, pnyjętego w Genewie dnia 2.5 czerw1953 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 204). ndJStępujące pań
-a złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne powyższego Aktu:

Turcja dnia 21 maja 1954 r..
Luksemburg dnia 28 maja 1954 t.,
Haiti dnia 22 czerwca 1954 r.,
Francja dnia 28 czerwca 1954 r.
Miilister Spraw Zagranicznych: w z. M. Naszkow8k~
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