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Adresat wniosku: 

… 
… 
… 

Adres do korespondencji: 

… 
… 
… 

WNIOSEK 
o udzielenie informacji

Na podstawie przepisów art. 14 ust. 3 pkt 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca  
1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. U. L. 227 z 01.09.1995 r., str. 1-30) 
oraz art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r. ustanawiającego przepisy 
wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz. U. L. 173 z 25.07.1995 r., 
str. 14-21); działając w oparciu o pełnomocnictwa udzielone przez hodowców oraz podmioty uprawnione do 
reprezentacji hodowców, jako organizacja hodowców 

niniejszym wnioskujemy o udzielenie informacji o zakresie wykorzystania przez Państwa materiału ze zbioru 
odmian chronionych wyłącznym prawem jako materiału siewnego na obszarze posiadanych gruntów 
rolnych w sezonie „ROK GOSPODARCZY 2020-2021”, który obejmuje okres od 1 lipca 2020 r. 
do 30 czerwca 2021 r. 

Informacji należy udzielić w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wniosku, korzystając 
z wykazu odmian umieszczonego w ZAŁĄCZNIKU, na adres: Agencja Nasienna Sp. z o. o., ul. Jana Dekana 
6E, 64-100 Leszno. 

Integralną część niniejszego wniosku stanowi wykaz odmian chronionych wyłącznym prawem, 
w stosunku do których Agencja Nasienna Sp. z o.o. wnioskuje o udzielenie informacji, wraz ze stawką opłaty 
licencyjnej z tytułu korzystania z tych odmian.  
Załączamy również druk AGNAS, który możecie Państwo wykorzystać celem udzielenia wymaganych 
informacji. Wszystkie materiały pomocnicze, mające ułatwić Państwu wywiązanie się z obowiązku 
informacyjnego, dostępne są także na naszej stronie internetowej www.agencjanasienna.pl . 

Informacja, o którą wnioskujemy, ma zawierać: 
1) nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę i adres siedziby rolnika;
2) położenie gospodarstwa;
3) fakt wykorzystania przez rolnika materiału pochodzącego ze zbioru, zaliczanego do jednej lub więcej

odmian należących do posiadacza wyłącznego prawa do odmiany, do obsiania jednego lub więcej jego
pól;

4) w przypadku wykorzystania tego materiału przez rolnika ilość materiału ze zbioru zaliczanego do jednej
lub więcej wspomnianych odmian, która została przez rolnika wykorzystana zgodnie z art. 14 ust. 1
Rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu
ochrony odmian roślin;

5) nazwisko i adres osoby lub osób, które wykonały dla rolnika usługę przetworzenia danego materiału
ze zbioru na materiał siewny;

6) ilość wykorzystanego licencjonowanego, kwalifikowanego materiału siewnego danych odmian, wraz
z nazwiskiem i adresem dostawcy lub dostawców tego materiału.
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Poniżej przedstawiamy listę hodowców zrzeszonych w naszej organizacji, na rzecz których wnioskujemy 
o udzielenie wskazanych wyżej informacji:

▪ BayWa Agro Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. R. Traugutta nr 42A,
05-825 Grodzisk Mazowiecki;

▪ „DANKO” Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Choryni nr 27, 64-000 Kościan;

▪ „DSV Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Straszewskiej nr 70, 62-100 Wągrowiec;

▪ „Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR” z siedzibą w Smolicach nr 146, 63-740 Kobylin;

▪ Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. – Grupa IHAR. z siedzibą w Strzelcach przy ul. Głównej nr 20,
99-307 Strzelce;

▪ „IGP Polska Sp. z o.o.” sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wyspiańskiego nr 43, 60-751 Poznań;

▪ KWS Lochow Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kondratowicach przy ul. Słowiańskiej nr 5, 57-150 Prusy;

▪ KWS MOMONT RECHERCHE SARL z siedzibą w Mons-en-Pévèle, 11 rue de Martinval, FR-59246
Mons-en-Pévèle, Francja;

▪ „KWS Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Chlebowej nr 4/8, 61-003 Poznań;

▪ Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska oddział w Polsce z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Rataje nr 164, 61-168 Poznań;

▪ Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zbożowej nr 4, 30-002 Kraków;

▪ Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach przy ul. Kasztanowej nr 5, 63-004 Tulce;

▪ Probstdorfer Saatzucht Gesellschaft m.b.H & Co KG z siedzibą w Wiedniu, Parkring 12, AT-1010 Wien,
Austria;

▪ RAGT Semences Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łysomicach przy ul. Sadowej nr 10A, 87-148 Łysomice;

▪ SAATBAU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Śląskiej, przy ul. Żytniej nr 1, 55-300 Środa Śląska;

▪ „Saaten-Union Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Straszewskiej nr 70, 62-100
Wągrowiec;

▪ Saatzucht Josef Breun GmbH & Co. KG z siedzibą w Herzogenaurach, Amselweg 1, DE-91074
Herzogenaurach, Niemcy;

▪ SECOBRA RECHERCHES S.A.S. z siedzbą w Maule, Centre de Bois Henry, FR-78580 Maule, Francja;

▪ Sejet Planteforædling I/S z siedzibą w Horsens, Nørremarksvej 67, DK-8700 Horsens;

▪ Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej nr 8, 01-748 Warszawa;

▪ AGRICO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lęborku przy ul. Legionów Polskich 19, 84-300 Lębork;

▪ Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co.OHG z siedzibą w Hohenmocker, Strehlow 19,
DE-17111 Hohenmocker, Niemcy;

▪ C. Meijer B.V. z siedzibą w Rilland, Bathseweg 45, NL-4411 RK Rilland, Niderlandy;

▪ „HZPC Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bałtyckej nr 6, 61-013 Poznań;

▪ Interseed Potatoes GmbH, z siedzibą w Groβ-Charlottengroden 6B, DE-26409 Wittmund, Niemcy;

▪ "NORIKA-Nordring-Kartoffelzucht- und Vermehrungs-GmbH" z siedzibą w Sanitz, Parkweg 4,
DE-18190 Sanitz, Niemcy;

▪ POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie nr 11,
76-024 Świeszyno;

▪ SOLANA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zdunach nr 25, 99-440 Zduny.

Z poważaniem 

Paweł Kochański 
Prezes Zarządu 














