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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. 
 

o środkach ochrony roślin 
 

(druk nr 288) 

 
 
USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O OCHRONIE ROŚLIN (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 

849, z późn. zm.) 

Art. 1. 
Ustawa reguluje sprawy: 

1) ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi; 
[2) dopuszczania środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do 

stosowania w środkach ochrony roślin; 
3) zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska, 

które mogą powstać w wyniku obrotu i stosowania środków ochrony roślin;] 
4) organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 
Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
1) rośliny - żywe rośliny lub ich części, wraz z nasionami w rozumieniu botanicznym 

przeznaczonymi do siewu, w szczególności: 
a) owoce, w rozumieniu botanicznym, z wyjątkiem głęboko zamrożonych, 
b) warzywa, z wyjątkiem głęboko zamrożonych, 
c) bulwy, bulwocebule, rozłogi, cebule i kłącza, 
d) kwiaty cięte, 
e) ścięte drzewa z liśćmi, 
f) gałęzie z liśćmi, 
g) kultury tkankowe roślin, 
h) liście, łęty, 
i) żywy pyłek, 
j) oczka, zrazy, sadzonki; 

2) produkt roślinny - nieprzetworzony lub poddany wstępnemu przetworzeniu materiał 
pochodzenia roślinnego, niebędący rośliną; 

3) przedmioty - rzeczy inne niż rośliny i produkty roślinne, które mogą przenosić 
organizmy szkodliwe; 
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4) organizmy szkodliwe - wszelkie gatunki, szczepy lub biotypy roślin, zwierząt lub 
czynników patogenicznych szkodliwych dla roślin, produktów roślinnych lub 
przedmiotów; 

5) organizm szkodliwy zadomowiony na danym obszarze - organizm szkodliwy, którego 
występowanie na danym obszarze zostało stwierdzone i nie zostały podjęte urzędowe 
działania w celu jego zwalczenia lub podjęte działania okazały się nieskuteczne przez 
okres co najmniej dwóch kolejnych lat; 

6) paszport roślin - etykietę dołączoną do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 
poświadczającą, że spełniają one wymagania zdrowotności określone w ustawie; 

7) zwierzęta - zwierzęta należące do gatunków zwyczajowo żywionych lub chowanych, 
lub których mięso jest spożywane przez człowieka; 

8) środowisko - wodę, powietrze, glebę, dziko żyjące gatunki fauny i flory oraz wszelkie 
inne powiązania z żywymi organizmami; 

9) przesyłka - określoną ilość roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 
zaopatrzoną w jeden dokument przewozowy; 

10) partia - liczbę jednostek pojedynczej przesyłki, identycznych pod względem 
jednorodności, składu i pochodzenia, tworzących część tej przesyłki; 

11) płody rolne - rośliny i produkty roślinne; 
12) państwo członkowskie - państwo wchodzące w skład Unii Europejskiej; 
13) państwa trzecie - państwa inne niż państwa członkowskie Unii Europejskiej; 
[14) środki ochrony roślin - substancje aktywne lub preparaty zawierające jedną lub 

więcej substancji aktywnych, w postaci dostarczonej użytkownikowi, przeznaczone do: 
a) ochrony roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów przed organizmami 

szkodliwymi lub zapobiegania występowaniu tych organizmów, 
b) wpływania na procesy życiowe roślin w inny sposób niż składnik pokarmowy, w 

tym regulator wzrostu, 
c) zabezpieczenia produktów roślinnych, jeżeli te substancje lub preparaty nie są 

objęte odrębnymi przepisami, 
d) niszczenia niepożądanych roślin, 
e) niszczenia części roślin lub hamowania, lub zapobiegania niepożądanemu 

wzrostowi roślin; 
15) pozostałości środków ochrony roślin - jedną lub większą liczbę substancji aktywnych 

znajdujących się w roślinach lub produktach roślinnych, jadalnych produktach 
zwierzęcych, lub na tych roślinach, lub produktach roślinnych, jadalnych produktach 
zwierzęcych, lub gdziekolwiek w środowisku, stanowiące wynik stosowania środka 
ochrony roślin, w tym również jego metabolitów oraz produktów rozpadu lub 
reakcji; 

16) substancje - pierwiastki chemiczne i ich związki, występujące w stanie naturalnym 
lub wytworzone, w tym również wszelkie zanieczyszczenia powstające w 
zastosowanym procesie produkcji; 

17) substancje aktywne - substancje lub mikroorganizmy, łącznie z wirusami, o działaniu 
ogólnym lub specyficznym na organizmy szkodliwe lub rośliny, lub części roślin, lub 
produkty roślinne; 
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18) preparat - mieszaninę lub roztwory, składające się z dwu lub większej liczby 
substancji, z których co najmniej jedna jest substancją aktywną, przeznaczone do 
stosowania jako środek ochrony roślin; 

19) okres karencji - czas, który powinien upłynąć od dnia zastosowania środka ochrony 
roślin do dnia zbioru roślin lub produktów roślinnych przeznaczonych do 
konsumpcji; 

20) okres prewencji - czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym człowiek i 
zwierzęta nie powinni stykać się ani przebywać w pobliżu miejsc, także w obiektach, 
w których zastosowano środek ochrony roślin; 

21) konfekcjonowanie środków ochrony roślin - przepakowywanie ich z większych 
opakowań do mniejszych;] 

[22) obrót - składanie ofert albo zawieranie umów sprzedaży lub innych umów mających 
na celu zbycie roślin, produktów roślinnych, przedmiotów lub środków ochrony 
roślin, a także wprowadzanie ich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

23) posiadacz - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, w których władaniu znajdują się grunty, 
rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub środki ochrony roślin;] 

<22) obrót – składanie ofert albo zawieranie umów sprzedaży lub innych umów 
mających na celu zbycie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów; 

23) posiadacz – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, w których władaniu znajdują się grunty, 
rośliny, produkty roślinne lub przedmioty;> 

24) urzędowe działania - działania w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i 
stosowaniem środków ochrony roślin oraz nad wytwarzaniem, oceną i obrotem 
materiałem siewnym, podejmowane przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa lub upoważnione przez nie osoby fizyczne, osoby prawne lub 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

 
[Art. 5. 

1. Producent prowadzący produkcję roślin, z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin 
oraz wykorzystujący w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, 
ochronie roślin i nawożeniu, zwracający szczególną uwagę na ochronę środowiska i 
zdrowie ludzi, zwaną dalej "integrowaną produkcją" może ubiegać się o poświadczenie 
jej stosowania po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru jej prowadzenia do wojewódzkiego 
inspektora. 

2. Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji jest certyfikat, wydawany przez 
wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia upraw, na 
wniosek producenta roślin oraz znak integrowanej produkcji wraz z numerem 
producenta. 

3. Certyfikat wydaje się, jeżeli producent roślin: 
1)  ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji i posiada aktualne 

zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia; 
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2) prowadził produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych 
przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej 
"Głównym Inspektorem"; 

3) udokumentował prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją. 
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1) oświadczenie producenta roślin, że uprawa była prowadzona zgodnie z zasadami 
integrowanej produkcji; 

2) informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych metodami integrowanymi, 
ich powierzchni oraz zebranej ilości; 

3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji. 
4a. Przed wydaniem certyfikatu wojewódzki inspektor może przeprowadzić kontrolę w 

zakresie prowadzenia upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji. 
4b. W toku kontroli, o której mowa w ust. 4a, wojewódzki inspektor może żądać od 

zainteresowanego producenta przedstawienia zaświadczenia wydanego przez właściwe 
jednostki organizacyjne, o nieprzekroczeniu w roślinach i produktach roślinnych 
dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali ciężkich, 
azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych. 

5. Certyfikat wydaje się na okres 12 miesięcy. 
6.  Wojewódzki inspektor prowadzi ewidencję producentów roślin stosujących integrowaną 

produkcję. 
7.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób i tryb dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją, mając 
na względzie uzyskanie przejrzystości tych działań; 

2) sposób i tryb przeprowadzania kontroli integrowanej produkcji, mając na względzie 
sprawne i rzetelne ich przeprowadzenie; 

3) jednostki organizacyjne upoważnione do wydawania zaświadczeń, o których mowa w 
ust. 4b, mając na względzie zapewnienie wysokiego poziomu prowadzonych przez nie 
badań i posiadanie odpowiedniego zaplecza technicznego.] 

 
Art. 8. 

1. [W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, 
wojewódzki inspektor może, w drodze decyzji, na koszt podmiotu:] <W przypadku 
wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, 
wojewódzki inspektor, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia organizmu 
kwarantannowego, może, w drodze decyzji, na koszt podmiotu:> 

1) nakazać: 
a) stosowanie zabiegów uprawowych, w szczególności stosowanie płodozmianu, 

niszczenie chwastów lub samosiewów, przyoranie resztek pożniwnych, 
wymianę lub odkażenie gleby lub podłoża uprawowego, stosowanie materiału 
siewnego odpowiedniej kategorii lub odmian odpornych na określony organizm 
kwarantannowy, 

b) zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, określając sposób 
zniszczenia, 
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c) określony sposób postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub 
przedmiotami, w szczególności ich przetworzenie, przeznaczenie na paszę, 
konsumpcję, oczyszczenie lub odkażenie, kompostowanie, przechowywanie w 
określonym miejscu, 

d) czyszczenie i odkażanie przedmiotów lub miejsc, w których występują lub 
występowały organizmy kwarantannowe, lub które miały kontakt z porażonymi 
lub podejrzanymi o porażenie roślinami, produktami roślinnymi lub 
przedmiotami, 

e) zastosowanie określonych zabiegów niszczących organizmy kwarantannowe lub 
zapobiegających ich rozprzestrzenianiu się, w szczególności zabiegów 
chemicznego zwalczania, odkażania gleby, przemrożenia szklarni, stosowania 
tablic chwytnych i pułapek feromonowych, przeprowadzania oddzielnego 
zbioru, oddzielnego przechowywania i oddzielnego transportu, 

f) prowadzenie stałych obserwacji upraw w celu wykrycia organizmów 
kwarantannowych i informowanie o ich wynikach wojewódzkiego inspektora, 

g) spełnienie określonych warunków przed rozpoczęciem uprawy roślin, 
przemieszczaniem roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub 
wprowadzaniem ich do obrotu, 

h) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej uprawy, wytwarzania, 
przemieszczania, nabycia, zbycia, obrotu lub przechowywania roślin, produktów 
roślinnych lub przedmiotów; 

2) zakazać: 
a) użytkowania gruntów do celów rolniczych i leśnych, 
b) uprawy, siewu, sadzenia lub używania do reprodukcji określonych roślin, 
c) obrotu roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami lub przemieszczania 

ich poza określone miejsce, 
d) kompostowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów w określonym miejscu, 
e) wykorzystywania roślin lub produktów roślinnych na określone cele, w 

szczególności przeznaczania na paszę lub konsumpcję, 
f) wywożenia gleby lub innego podłoża uprawowego lub jego ponownego użycia, 
g) stosowania skażonej lub podejrzanej o skażenie wody do oprysków, 

nawadniania lub przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 
h) prowadzenia przetwórstwa roślin lub produktów roślinnych. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor określa termin wykonania 
nałożonych w niej obowiązków. Decyzji tej może być nadany rygor natychmiastowej 
wykonalności. 

2a. Jeżeli działania podjęte w strefach, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 4, okażą się 
skuteczne, to wojewódzki inspektor znosi w drodze decyzji obowiązki nałożone w tej 
strefie. 

2b. Zmiana decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zgody strony. 
3. Organy administracji rządowej i samorządowej, na wniosek wojewódzkiego inspektora, 

udostępniają nieodpłatnie dane niezbędne do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, 
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oraz do przeprowadzania urzędowej kontroli, oraz działań, o których mowa w art. 6 
ust. 5. 

4. W przypadku przeniesienia posiadania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 
wojewódzki inspektor nakłada na nowego posiadacza, w drodze decyzji, obowiązki 
określone dla dotychczasowego posiadacza w decyzji, o której mowa w ust. 1. W decyzji 
tej wojewódzki inspektor może określić inny termin wykonania tych obowiązków. 

5. W przypadku szczególnego zagrożenia roślin przez organizmy kwarantannowe minister 
właściwy do spraw rolnictwa może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić na obszarze 
całego kraju lub jego części nakazy lub zakazy, o których mowa w ust. 1, określając 
zakres obowiązków i terminy ich realizacji. 

6. Jeżeli zakazy lub nakazy, wprowadzone na podstawie ust. 5, dotyczą stref ustalonych 
zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 4, informację o ustaleniu tych stref ogłasza się w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym. 

 
Rozdział 3 

Dopuszczanie środków ochrony roślin do obrotu oraz substancji aktywnej do stosowania w 
środkach ochrony roślin 

[Art. 37. 
1. Dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu wymaga zezwolenia ministra właściwego 

do spraw rolnictwa. 
2. Do obrotu mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym 

stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia 
człowieka, zwierząt lub środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie 
zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie lub dla których Komisja 
Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w środkach 
ochrony roślin. 

3. Środki ochrony roślin zawierające substancję aktywną, która może mieć szkodliwy wpływ 
na zdrowie człowieka, zwierząt lub środowisko, mogą być dopuszczone do obrotu w 
ograniczonym zakresie. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do środka ochrony roślin: 
1) wyprodukowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczonego do 

stosowania w innym państwie, jeżeli w tym państwie jest on dopuszczony do obrotu, 
lub 

2) magazynowanego w Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanego przez jej 
terytorium i przeznaczonego do stosowania w innym państwie członkowskim, jeżeli w 
tym państwie jest on dopuszczony do obrotu. 

5. Materiał siewny zawierający środki ochrony roślin dopuszcza się do obrotu tylko wtedy, 
jeżeli zostało wydane zezwolenie na dopuszczenie tych środków do obrotu i zostały 
zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

5a. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do materiału siewnego przeznaczonego do stosowania w 
innym państwie członkowskim, jeżeli zawiera środki ochrony roślin dopuszczone do 
obrotu w tym państwie. 
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6. Minister właściwy do spraw rolnictwa informuje Komisję Europejską i państwa 
członkowskie o wydaniu zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin, o 
którym mowa w ust. 3. 

7.  Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
środowiska i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 
wykaz substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest 
zabronione lub podlega ograniczeniom, mając na uwadze stwarzane przez nie zagrożenie 
dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska. 

Art. 38. 
1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu wydaje się, jeżeli: 

1) środek ochrony roślin: 
a) zawiera substancję aktywną dopuszczoną do stosowania w środkach ochrony 

roślin przez Komisję Europejską i spełniającą warunki związane z jej użyciem w 
środku ochrony roślin, określone przez tę Komisję, z zastrzeżeniem ust. 2, 

b) jest skuteczny w zwalczaniu organizmu szkodliwego, 
c) nie wykazuje niepożądanego działania na rośliny lub produkty roślinne, 
d) nie powoduje zbędnych cierpień u zwalczanych kręgowców, 
e) stosowany zgodnie z przeznaczeniem: 

– nie wykazuje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub dla środowiska, 
a w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych, w tym wody 
przeznaczonej do spożycia, przy uwzględnieniu zespołu procesów, jakim 
podlega substancja aktywna i preparat w glebie, wodzie i powietrzu, oraz 
przemian biotycznych i abiotycznych, a także kinetyki tych procesów, zwanych 
dalej "losem i zachowaniem", 

– nie wykazuje niepożądanego oddziaływania na organizmy niebędące celem 
jego zastosowania; 

2) zostały określone właściwości fizyczne i chemiczne środka ochrony roślin i są one 
odpowiednie do zakresu stosowania, przechowywania i transportu tego środka; 

3) metodą wskazaną przez podmiot występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu można określić: 

a) rodzaj i zawartość substancji aktywnej oraz innych substancji środka ochrony 
roślin, w tym zanieczyszczeń o znaczeniu toksykologicznym i 
ekotoksykologicznym, 

b) pozostałości środka ochrony roślin wynikające ze stosowania tego środka 
zgodnie z przeznaczeniem; 

4) został ustalony najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości w środkach 
spożywczych, których dotyczy zastosowanie tego środka, na podstawie przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 
2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w 
żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, 
zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 1) 
lub przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 

5)  zostały określone oznakowania i opakowania środka ochrony roślin, zgodnie z 
przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 
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6) Komisja do Spraw Środków Ochrony Roślin wydała pozytywną opinię. 
2. Wymagania, aby substancja aktywna była dopuszczona przez Komisję Europejską do 

stosowania w środkach ochrony roślin, nie stosuje się w przypadku, gdy środek ten 
zawiera substancję aktywną, dla której Komisja Europejska wydała decyzję 
potwierdzającą złożenie wniosku o dopuszczenie substancji aktywnej do stosowania w 
środku ochrony roślin wraz z wymaganą dokumentacją. 

Art. 39. 
1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może wystąpić podmiot zajmujący się jego 
produkcją lub obrotem, zwany dalej "wnioskodawcą", mający miejsce zamieszkania albo 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jednym z państw członkowskich. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa. 
3. Wniosek zawiera: 

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz producenta środka ochrony roślin, jeżeli 
wnioskodawca nie jest producentem tego środka; 

2) nazwę, siedzibę i adres importera lub dystrybutora środka ochrony roślin, jeżeli 
producent tego środka nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin oraz jego formę użytkową; 
4) nazwę chemiczną i zwyczajową substancji aktywnej, jej zawartość w środku ochrony 

roślin oraz nazwę, siedzibę i adres producenta tej substancji; 
5) datę i podpis wnioskodawcy. 

4. Do wniosku dołącza się: 
1) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

produkcji lub obrotu środkami ochrony roślin; 
2)  kartę charakterystyki substancji aktywnej i kartę charakterystyki środka ochrony 

roślin, według wzoru określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i 
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. 
UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 
1907/2006"  

3) wyniki badań, w tym również wyniki badań skuteczności działania środka ochrony 
roślin, informacje, dane oraz oceny, dotyczące środka ochrony roślin, wydane na 
podstawie przepisów art. 60 pkt 1; 

4) wyniki badań, informacje, dane oraz oceny, dotyczące substancji aktywnej, wydane 
na podstawie przepisów art. 60 pkt 2; 

5) projekt etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w języku polskim; 
6) próbki środka ochrony roślin, substancji aktywnej lub pozostałych substancji oraz 

wzory opakowań środka ochrony roślin - na żądanie ministra właściwego do spraw 
rolnictwa; 
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7) dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1. 
5.  Badania środka ochrony roślin, z wyłączeniem badań skuteczności działania środka 

ochrony roślin, oraz badania jego substancji aktywnej, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, 
przeprowadza się: 

1) zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej określonymi w przepisach o 
substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 

2) w jednostkach badawczych spełniających zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 
zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 

3) za pomocą metod określonych na podstawie art. 13 rozporządzenia nr 1907/2006. 
6. Jeżeli środek ochrony roślin zawiera substancję aktywną dopuszczoną do stosowania w 
środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską i substancja ta nie różni się istotnie 
odnośnie stopnia czystości oraz rodzaju zanieczyszczeń i spełnia wymagania określone w 
przepisach szczególnych Komisji Europejskiej dla tej substancji, do wniosku dołącza się 
wyniki badań, informacje, dane oraz oceny dotyczące tożsamości i właściwości substancji 
aktywnej określone przez Komisję Europejską. 

7. Wyniki badań, informacje, dane oraz oceny, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, składa się 
w języku polskim lub angielskim, z wyłączeniem wyników badań skuteczności działania 
środka ochrony roślin, które składa się w języku polskim. 

Art. 40. 
1. Badania skuteczności działania środka ochrony roślin, o których mowa w art. 39 ust. 4 

pkt 3, są przeprowadzane przez jednostki organizacyjne upoważnione, w drodze decyzji, 
przez Głównego Inspektora. 

2. Jednostka organizacyjna może być upoważniona do prowadzenia badań skuteczności 
środka ochrony roślin, jeżeli spełnia warunki organizacyjno-techniczne zapewniające 
prawidłowe przeprowadzenie tych badań. 

2a.  Główny Inspektor przed wydaniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności 
działania środka ochrony roślin przeprowadza kontrolę w zakresie spełnienia przez 
jednostkę organizacyjną warunków organizacyjno-technicznych zapewniających 
prawidłowe przeprowadzenie tych badań. 

3.  Upoważnienie jest wydawane na wniosek jednostki organizacyjnej. 
4.  W przypadku gdy upoważniona jednostka organizacyjna przestała spełniać warunki 

organizacyjno-techniczne lub prowadzi badania w sposób niezapewniający odpowiedniej 
ich jakości, lub używa do badań środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu bez 
uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 41 ust. 1, Główny Inspektor nakazuje, w 
oznaczonym terminie, usunięcie stwierdzonych uchybień. 

4a.  W przypadku: 
1) stwierdzenia, że uchybienia, o których mowa w ust. 4, stwarzają zagrożenie dla 

zdrowia człowieka, zwierząt lub dla środowiska lub 
2) nieusunięcia w oznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4 

- Główny Inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia badań 
skuteczności działania środka ochrony roślin. 

4b.  Jednostka organizacyjna, której Główny Inspektor cofnął upoważnienie do prowadzenia 
badań skuteczności działania środka ochrony roślin, może ponownie wystąpić z 
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wnioskiem o wydanie takiego upoważnienia, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia 
doręczenia decyzji cofającej upoważnienie. 

5. Dopuszcza się dołączenie do wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 1, wyników badań 
przeprowadzonych w innym państwie członkowskim przez jednostki organizacyjne 
upoważnione na podstawie przepisów właściwych w tym państwie, jeżeli: 

1) środek ochrony roślin jest dopuszczony do obrotu w tym państwie w zakresie 
wskazanym we wniosku; 

2) badania te zostały wykonane dla tych samych gatunków roślin, z wyłączeniem roślin 
genetycznie modyfikowanych, w regionie o podobnych warunkach klimatyczno-
glebowych, środowiskowych i agrotechnicznych do regionu, którego dotyczy 
wniosek; 

3) substancja aktywna jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin przez 
Komisję Europejską; 

4) wyniki badań zostały przedstawione w języku polskim. 
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest obowiązany powiadomić Komisję Europejską 

w przypadku nieuznania wyników badań skuteczności działania środka ochrony roślin 
przeprowadzonych w innym państwie członkowskim lub w przypadku konieczności 
przeprowadzenia powtórnych badań w zakresie, w jakim wyniki tych badań nie zostały 
uznane. Minister właściwy do spraw rolnictwa powiadamia Komisję Europejską również 
o przyczynach nieuznania lub konieczności powtórzenia badań. 

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi w drodze rozporządzenia, warunki 
organizacyjno-techniczne, o których mowa w ust. 2, wzór wniosku o wydanie 
upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin oraz 
sposób prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, mając na 
względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej oraz wymagania 
określone w międzynarodowych standardach Europejsko-Śródziemnomorskiej 
Organizacji Ochrony Roślin i Organizacji Współpracy Ekonomicznej i Rozwoju. 

8.  Główny Inspektor prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych upoważnionych do 
prowadzenia badań skuteczności środka ochrony roślin. 

9.  Rejestr, o którym mowa w ust. 8, jest jawny i zawiera: 
1) nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej upoważnionej do prowadzenia 

badań skuteczności środka ochrony roślin; 
2) zakres udzielonego upoważnienia. 

Art. 41. 
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa może pozwolić na użycie środka ochrony roślin 

niedopuszczonego do obrotu, przeznaczonego do celów naukowo-badawczych lub do 
badań związanych z rejestracją tego środka, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia tych 
badań, na wniosek jednostki organizacyjnej prowadzącej badania lub wnioskodawcy. 

2. Badania, o których mowa w ust. 1, są prowadzone pod nadzorem Inspekcji. 
3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera: 

1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin; 
2) nazwę, siedzibę i adres producenta środka ochrony roślin; 
3) nazwę i zawartość substancji aktywnej, ze wskazaniem producenta tej substancji; 
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4) określenie: 
a) gatunków roślin, na których będą prowadzone badania, 
b) zwalczanych organizmów szkodliwych, 
c) powierzchni badań, 
d) miejsca prowadzenia badań, jeżeli środek przeznaczony jest do celów naukowo-

badawczych, 
e) przewidywanej dawki i ilości środka ochrony roślin niezbędnej do 

przeprowadzenia badań; 
5) wskazanie jednostki wykonującej badania i okresu, w jakim badania te będą 

prowadzone. 
4. Do wniosku dołącza się kartę charakterystyki środka ochrony roślin oraz dowód wpłaty 

opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1. 
5. Jeżeli badania mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, zwierząt lub 
środowisko, minister właściwy do spraw rolnictwa może zabronić ich przeprowadzenia 
lub pozwolić na ich przeprowadzenie na określonych warunkach. 

6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 
1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin, ze wskazaniem producenta tego środka; 
2) nazwę i zawartość substancji aktywnej, ze wskazaniem producenta tej substancji; 
3) gatunki roślin, na których będą prowadzone badania; 
4) zwalczane organizmy szkodliwe; 
5) powierzchnię, na której będą prowadzone badania; 
6) miejsce prowadzenia badań, jeżeli środek przeznaczony jest do celów naukowo-

badawczych; 
7) jednostkę wykonującą badania i okres, w jakim badania będą prowadzone; 
8) dodatkowe warunki prowadzenia badań, o których mowa w ust. 5. 

7. Pozwolenie upoważnia na wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
środków ochrony roślin. 

Art. 42. 
1. Tworzy się Komisję do Spraw Środków Ochrony Roślin, zwaną dalej "Komisją". 
2. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw rolnictwa. 
3. Do zadań Komisji należy: 

1) opiniowanie wniosków w sprawach wydawania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu 
środków ochrony roślin; 

2) opiniowanie innych spraw dotyczących środków ochrony roślin, przedstawianych 
przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

4. Komisja składa się z siedmiu członków: 
1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw rolnictwa; 
2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw środowiska; 
3) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia. 
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5. Członków Komisji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, z tym że 
członków Komisji, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, powołuje i odwołuje odpowiednio 
na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw 
zdrowia. 

6. Kadencja członków Komisji trwa 4 lata. 
7. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez 

ministra właściwego do spraw rolnictwa. 
8. Miesięczne wynagrodzenie członków Komisji ustala się jako mnożnik 0,5 przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedzający 
rok, w którym następuje wypłata wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego. 

9. Zamiejscowym członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania 
na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych na obszarze kraju pracowników 
zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej. 

10. Wynagrodzenie członków Komisji oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania są 
wypłacane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do 
spraw rolnictwa. 

Art. 43. 
1. Komisja wydaje opinię, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 6, biorąc pod uwagę oceny i 

raporty opracowane przez podmioty upoważnione przez ministra właściwego do spraw 
rolnictwa. 

2. Oceny i raporty, o których mowa w ust. 1, dotyczą: 
1) właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych środka ochrony roślin, w tym 

jego substancji aktywnej; 
2) skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego 

działania na rośliny lub produkty roślinne; 
3) oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikającego 

ze stosowania środka ochrony roślin; 
4) oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikającego 

z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego oraz na ich powierzchni; 

5) losu i zachowania środka ochrony roślin w środowisku; 
6) oddziaływania środka ochrony roślin na organizmy niebędące celem jego 

zastosowania; 
7) oddziaływania środka ochrony roślin na zwalczane kręgowce, w przypadku gdy 
środek ochrony roślin jest przeznaczony do zwalczania tych zwierząt. 

3. Oceny i raporty opracowują podmioty, o których mowa w ust. 1, na podstawie 
przedstawionych przez wnioskodawcę wyników badań, informacji, danych i ocen 
dotyczących środka ochrony roślin oraz jego substancji aktywnej, potwierdzających 
spełnienie warunków określonych w art. 38 ust. 1 pkt 1-5. Oceny i raporty mogą być 
opracowywane w języku polskim lub angielskim. 

4. Opracowywanie ocen i raportów przez podmioty upoważnione, o których mowa w ust. 1, 
jest dokonywane odpłatnie. 
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Art. 43a. 
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek podmiotu, upoważnia podmiot, w 

drodze decyzji, do opracowywania ocen i raportów w określonym zakresie. 
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może uzyskać podmiot, który spełnia następujące 

warunki: 
1) zapewnia, aby osoby, które będą opracowywały oceny i raporty, posiadały 

kwalifikacje w tym zakresie; 
2) zapewnia, aby osoby, które będą opracowywały oceny i raporty, nie pozostawały z 

podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu 
środkami ochrony roślin w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby 
mieć wpływ na treść oceny lub raportu; 

3) posiada wdrożony i certyfikowany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą 
system zarządzania jakością w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności; 

4) przestrzega przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 
chronionych. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu, 

o którym mowa w art. 43 ust. 1; 
2) imię i nazwisko osoby upoważnianej do kontaktów z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa oraz adres do korespondencji; 
2a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile taki posiada; 
3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
4) wskazanie zakresu opracowywanych ocen i raportów, zgodnie z art. 43 ust. 2; 
5) informacje dotyczące kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty; 
6) datę i podpis. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 
1)  odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji prowadzonych w innym państwie 

członkowskim w przypadku podmiotów nieposiadających numeru w rejestrze 
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej; 

2) dokument potwierdzający kwalifikacje i doświadczenie osób opracowujących oceny i 
raporty; 

3) aktualny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością; 
4) oświadczenia osób, które będą brały udział w opracowywaniu ocen i raportów 

następującej treści: 
"Oświadczam, że: 

1) w okresie trzech lat poprzedzających dzień nawiązania stosunku pracy 
(zawarcia umowy cywilnoprawnej) z podmiotem opracowującym oceny i raporty 
nie pozostawałem(-am) i nadal nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie 
produkcji lub obrotu środkami ochrony roślin, który mógłby mieć wpływ na 
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treść ocen lub raportów oraz który może budzić uzasadnione wątpliwości co do 
mojej bezstronności w zakresie opracowywania ocen i raportów; 

2) zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie przekazane 
informacje, wyniki badań, dane i oceny związane z opracowywanymi ocenami i 
raportami.". 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, zawiera także: 
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres 

wnioskodawcy; 
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3) podpis. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr podmiotów upoważnionych do 
opracowywania ocen i raportów, o których mowa w art. 43 ust. 1. 

7. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, jest jawny i zawiera: 
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu 

upoważnionego do opracowywania ocen i raportów; 
2) zakres upoważnienia; 
3) datę wydania i numer decyzji. 

8. Spełnienie przez podmiot opracowujący oceny i raporty warunków, o których mowa w 
ust. 2, podlega kontroli prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa. 

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest uprawniony do kontroli podmiotów 
opracowujących oceny i raporty w zakresie: 

1) zgodności wykonywanej działalności z udzielonym upoważnieniem; 
2) przestrzegania warunków, o których mowa w ust. 2. 

10. Osoby upoważnione przez ministra właściwego do spraw rolnictwa do dokonywania 
kontroli są uprawnione w szczególności do: 

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest wykonywana 
działalność polegająca na opracowywaniu ocen i raportów, w dniach i w godzinach, 
w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana; 

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych 
nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem 
kontroli. 

11. W przypadku gdy: 
1) podmiot upoważniony do opracowywania ocen i raportów przestał spełniać warunki, 

o których mowa w ust. 2, lub 
2) osoby, które biorą udział w opracowywaniu ocen i raportów, złożyły oświadczenie, o 

którym mowa w ust. 4 pkt 4 niezgodne ze stanem faktycznym 
- minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji, cofa upoważnienie do 
opracowywania ocen i raportów. 

12. W przypadku cofnięcia upoważnienia podmiot jest zobowiązany do przekazania do 
ministra właściwego do spraw rolnictwa dokumentacji, o której mowa w art. 44 ust. 3 pkt 
2. 
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13. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do opracowywania ocen i raportów, może 
wystąpić z wnioskiem o ponowne uzyskanie upoważnienia nie wcześniej niż po upływie 2 
lat od dnia doręczenia decyzji cofającej upoważnienie. 

14. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 
1) kwalifikacje, w tym rodzaj wykształcenia i doświadczenia zawodowego osób 

opracowujących oceny i raporty, 
2) wymagania co do treści opracowywanych przez podmioty, o których mowa w art. 43 

ust. 1, ocen i raportów 
- mając na uwadze zapewnienie, aby oceny i raporty zostały opracowane w oparciu o 
aktualną wiedzę naukowo-techniczną, w sposób bezstronny i rzetelny. 

Art. 44. 
1. Po złożeniu wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do 

obrotu minister właściwy do spraw rolnictwa, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku, sprawdza, czy do wniosku zostały dołączone wymagane wyniki badań, 
informacje, dane i oceny dotyczące środka ochrony roślin oraz jego substancji aktywnej, 
o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 3. 

2. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu 
nie spełnia wymogów określonych w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie 
lub do wniosku nie zostały dołączone wymagane dokumenty, minister właściwy do spraw 
rolnictwa wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie miesiąca od dnia 
otrzymania przez wnioskodawcę wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków 
we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

3. Po stwierdzeniu, że wniosek spełnia wymogi określone w ustawie i w przepisach 
wydanych na jej podstawie i zostały do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty, 
minister właściwy do spraw rolnictwa: 

1) powiadamia o tym wnioskodawcę; 
2)  przekazuje podmiotom, o których mowa w art. 43 ust. 1, złożoną dokumentację w 

zakresie niezbędnym do opracowania przez te podmioty ocen i raportów; 
3) występuje do Komisji o wydanie opinii, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 6. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa podejmuje decyzję w sprawie wydania zezwolenia 
na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu w terminie 12 miesięcy od dnia 
dokonania stwierdzenia, o którym mowa w ust. 3. 

5. Jeżeli w czasie trwania postępowania o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka 
ochrony roślin do obrotu zostanie stwierdzone, że substancja aktywna wchodząca w skład 
tego środka jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin przez Komisję 
Europejską, przy czym jest wytwarzana przez innego wnioskodawcę lub inną metodą, niż 
jest to wskazane w dokumentacji przedstawionej w celu dopuszczenia tej substancji przez 
Komisję Europejską, minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji 
Europejskiej wszystkie dane dotyczące specyfiki wytwarzania tej substancji aktywnej, z 
uwzględnieniem zanieczyszczeń. 

6. Przepisy ust. 1, 3 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku wyników badań, informacji, 
danych, ocen oraz dokumentacji, o których mowa w art. 117 ust. 2. 

Art. 45. 
1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu zawiera: 
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1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz producenta środka ochrony roślin, jeżeli 
wnioskodawca nie jest producentem tego środka; 

2) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin; 
3) nazwy chemiczne i zwyczajowe substancji aktywnych, określenie ich zawartości w 
środku ochrony roślin oraz nazwę, siedzibę i adres producenta tych substancji; 

4) informację o klasyfikacji środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez 
niego zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych; 

5) wymagania jakościowe dla środka ochrony roślin; 
6) treść etykiety-instrukcji stosowania w języku polskim. 

2.  Klasyfikacji środków ochrony roślin, o której mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje się zgodnie z 
przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, z tym że klasyfikacji pod 
względem zagrożenia dla pszczół nie dokonuje się dla środków ochrony roślin, których 
zakres i sposób stosowania wykluczają możliwość zetknięcia się z pszczołami. 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze 
rozporządzenia, wymagania dotyczące treści etykiety-instrukcji stosowania środka 
ochrony roślin, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowia człowieka i zwierząt oraz 
ewentualny niekorzystny wpływ środka ochrony roślin na środowisko. 

Art. 46. 
1. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu jest wydawane na okres nie 

dłuższy niż: 
1) 10 lat; 
2) 3 lata - w przypadku gdy środek ochrony roślin zawiera substancję aktywną będącą 

w trakcie oceny związanej z dopuszczeniem przez Komisję Europejską tej substancji 
do stosowania w środkach ochrony roślin, o której mowa w art. 38 ust. 2. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być przedłużone na okres nie dłuższy niż 
kolejne 3 lata, jeżeli nie została zakończona ocena, o której mowa w art. 38 ust. 2. 

3. Po upływie terminu ważności zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do 
obrotu środek ten może znajdować się w obrocie do czasu upływu terminu jego ważności, 
jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy. 

Art. 47. 
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi rejestr środków ochrony roślin 

dopuszczonych do obrotu. 
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera: 

1) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin oraz nazwę, siedzibę i adres: 
a) wnioskodawcy, a jeżeli wnioskodawcą nie jest producent środka ochrony roślin - 

nazwę, siedzibę i adres producenta tego środka, 
b) podmiotu, o którym mowa w art. 47b ust. 1; 

2) nazwy substancji aktywnych, w tym nazwy chemiczne i zwyczajowe, oraz ich 
zawartość w środku ochrony roślin oraz nazwę ich producenta; 

3) informacje dotyczące klasyfikacji środka ochrony roślin pod względem stwarzania 
przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych; 
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4) informację, czy środek ochrony roślin został dopuszczony do stosowania w strefach 
ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i otulin 
rezerwatów przyrody; 

5) datę ważności i numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu. 
Art. 47a. 

1. Środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim lub 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym może zostać dopuszczony do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia ministra właściwego do 
spraw rolnictwa na wprowadzenie tego środka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zwanego dalej "zezwoleniem na import równoległy". 

2. Zezwolenie na import równoległy wydaje się, jeżeli: 
1) środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej lub państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest identyczny ze środkiem ochrony 
roślin dopuszczonym do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do 
spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1; 

2) środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim lub 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest: 

a)  sklasyfikowany zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi 
oznakowania i klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych, 

b) identyczny ze środkiem ochrony roślin dopuszczonym do obrotu na podstawie 
zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 
ust. 1, który jest sklasyfikowany pod względem stwarzania przez niego zagrożeń 
dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych zgodnie z przepisami o 
substancjach i preparatach chemicznych; 

3) zakres stosowania środka ochrony roślin, który będzie wprowadzany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest szerszy niż zakres stosowania środka ochrony 
roślin dopuszczonego do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do 
spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1; 

4)  oznakowanie i opakowanie środka ochrony roślin zostały określone zgodnie z 
przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. 

3. Środek ochrony roślin dopuszczony do obrotu w innym państwie członkowskim lub 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym uważa się za identyczny ze środkiem 
ochrony roślin dopuszczonym do obrotu na podstawie zezwolenia ministra właściwego do 
spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1, jeżeli: 

1) zawiera te same i w takiej samej ilości substancje aktywne, a w stosunku do 
pozostałych składników mogą występować niewielkie różnice pod warunkiem, że nie 
mają one wpływu na zdrowie człowieka, zwierząt lub na środowisko oraz na 
skuteczność działania tego środka; 

2) ma taką samą formę użytkową; 
3) wymagania jakościowe dotyczące tego środka są identyczne z wymaganiami 

jakościowymi dotyczącymi środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu na 
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podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w 
art. 37 ust. 1; 

4) właściwości fizyczne i chemiczne tego środka w zakresie jego składu oraz minimalnej 
czystości substancji aktywnej wchodzącej w jego skład są takie same, z 
uwzględnieniem tolerancji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60. 

Art. 47b. 
1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na import równoległy może wystąpić podmiot 

zajmujący się obrotem środkami ochrony roślin, mający miejsce zamieszkania albo 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w innym państwie członkowskim 
lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

2. Wniosek, który składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa, zawiera: 
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu składającego wniosek; 
2) nazwę, siedzibę i adres producenta środka ochrony roślin; 
3) wskazanie okresu, na jaki podmiot składający wniosek ubiega się o wydanie 

zezwolenia na import równoległy; 
4) wskazanie innego państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, z terytorium którego środek ochrony roślin 
będzie wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) informacje i dane dotyczące środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu w 
innym państwie członkowskim lub państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym zawierające: 

a) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin w państwie, o którym mowa w pkt 4, 
b) nazwy chemiczną i zwyczajową substancji aktywnej oraz określenie zawartości 

substancji aktywnej wchodzącej w skład środka ochrony roślin, 
c) nazwę, siedzibę i adres producenta substancji aktywnej wchodzącej w skład 
środka ochrony roślin, 

d) formę użytkową środka ochrony roślin, 
e) numer i datę wydania zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do 

obrotu w państwie, o którym mowa w pkt 4; 
6) informacje i dane dotyczące środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu na 

podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa, o którym mowa w 
art. 37 ust. 1, zawierające: 

a) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin, 
b) nazwę, siedzibę i adres podmiotu, który uzyskał zezwolenie na dopuszczenie 
środka ochrony roślin do obrotu, 

c) numer i datę wydania zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa na 
dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu; 

7) nazwę środka ochrony roślin, który będzie wprowadzany na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na import równoległy; 

8) datę i podpis podmiotu składającego wniosek. 
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3. Do wniosku dołącza się: 
1) projekt etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin, który będzie 

wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 
import równoległy, spełniający wymagania dotyczące treści tej etykiety określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 3; 

2) dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1. 
Art. 47c. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa może wystąpić do organu właściwego w sprawach 
dopuszczenia środków ochrony roślin do obrotu w innym państwie członkowskim lub 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z terytorium którego środek ochrony roślin 
będzie wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 
import równoległy, o podanie informacji i danych dotyczących tego środka, jeżeli stwierdzi, 
że wniosek spełnia wymagania określone w ustawie i zostały do niego dołączone wszystkie 
wymagane dokumenty. 

Art. 47d. 
Zezwolenie na import równoległy środka ochrony roślin, który będzie wprowadzany na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawiera: 

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu składającego wniosek; 
2) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin; 
3) nazwę, siedzibę i adres producenta środka ochrony roślin i substancji aktywnych 

wchodzących w skład tego środka; 
4) nazwy chemiczną i zwyczajową substancji aktywnej oraz określenie zawartości 

substancji aktywnej wchodzącej w skład środka ochrony roślin; 
5) informacje o klasyfikacji środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez 

niego zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych; 
6) wymagania jakościowe dla środka ochrony roślin; 
7) wskazanie terminu ważności zezwolenia; 
8) treść etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w języku polskim. 

Art. 47e. 
Zezwolenie na import równoległy wydaje się na okres wskazany we wniosku, o którym mowa 
w art. 47b ust. 1, nie dłuższy jednak niż okres wskazany w zezwoleniu ministra właściwego do 
spraw rolnictwa, o którym mowa w art. 37 ust. 1. Przepis art. 46 ust. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

Art. 48. 
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa może zażądać od wnioskodawcy albo podmiotu, o 

którym mowa w art. 47b ust. 1, dostarczenia, w oznaczonym terminie, wyników 
dodatkowych badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących środka ochrony roślin lub 
substancji aktywnej wchodzącej w jego skład, jeżeli po wydaniu zezwolenia, o którym 
mowa w art. 37 ust. 1, albo zezwolenia na import równoległy, lub w czasie trwania 
postępowania o wydanie tych zezwoleń, zaistniało podejrzenie, że środek ochrony roślin 
stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka, zwierząt lub dla środowiska. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa może, w 
drodze decyzji, zakazać lub ograniczyć obrót lub stosowanie środka ochrony roślin na 
oznaczony czas, niezbędny do ustalenia zagrożenia. 

Art. 49. 
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa w uzasadnionych przypadkach, na wniosek 

instytucji państwowych lub naukowych z dziedziny rolnictwa, społeczno-zawodowych 
organizacji rolników lub izb rolniczych, po uzyskaniu zgody wnioskodawcy 
wymienionego w art. 39 ust. 1 oraz pozytywnej opinii Komisji, może zezwolić, na czas 
oznaczony, na stosowanie środka ochrony roślin w roślinach uprawianych na małej 
powierzchni lub przeciwko organizmom szkodliwym powodującym straty tylko na 
określonych obszarach, jeżeli zostaną spełnione wymagania określone w art. 38 ust. 1 pkt 
1 lit. d i e. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego z wnioskiem; 
2) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin; 
3) numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu; 
4) określenie producenta środka ochrony roślin; 
5) proponowany zakres stosowania środka ochrony roślin, wraz z uzasadnieniem 

obejmującym w szczególności określenie powierzchni, na której przewiduje się 
zastosowanie tego środka, oraz określenie strat powodowanych przez organizmy 
szkodliwe na obszarach, o których mowa w ust. 1; 

6) datę i podpis podmiotu występującego z wnioskiem. 
3. Do wniosku dołącza się: 

1) zgodę wnioskodawcy wymienionego w art. 39 ust. 1 na wnioskowany zakres 
stosowania; 

2) projekt instrukcji stosowania środka ochrony roślin; 
3) wyniki badań, informacje, dane oraz oceny, dotyczące środka ochrony roślin, 

niezbędne do potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1; 
4) oświadczenie podmiotu występującego z wnioskiem, że ponosi on odpowiedzialność 

za skuteczność działania środka ochrony roślin; 
5) dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1. 

4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane na wnioskowany okres czasu, nie 
dłuższy jednak niż data ważności zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do 
obrotu. 

Art. 50. 
1. Podmiot, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 albo art. 47b ust. 1, 

albo art. 49 ust. 1, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa nowe 
informacje i dane uzyskane po wydaniu zezwoleń dotyczących środka ochrony roślin 
dopuszczonego do obrotu o stwarzanym przez ten środek zagrożeniu dla zdrowia 
człowieka, zwierząt lub dla środowiska. 

2. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa 
przekazuje niezwłocznie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim. 

Art. 51. 
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1. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony 
roślin do obrotu, o którym mowa w art. 37 ust. 1, albo zezwolenie na import równoległy, 
albo zezwolenie, o którym mowa w art. 49 ust. 1: 

1) na wniosek wnioskodawcy albo podmiotu, o którym mowa w art. 47b ust. 1; 
2) jeżeli: 

a) zostanie stwierdzona nieprzydatność tego środka ochrony roślin do 
zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem lub zostaną ujawnione nieznane 
dotychczas okoliczności wskazujące na szkodliwe oddziaływanie tego środka na 
zdrowie człowieka, zwierząt lub na środowisko, potwierdzone wynikami badań 
naukowych, 

b) nie zostaną przedłożone w oznaczonym terminie wyniki badań lub informacje, o 
których mowa w art. 48 ust. 1, albo wyniki badań, informacje, dane, oceny oraz 
dokumentacja, o których mowa w art. 117 ust. 2, 

c) zostanie wydana przez Komisję Europejską decyzja o niedopuszczeniu substancji 
aktywnej do stosowania w tym środku ochrony roślin lub zostaną nałożone 
ograniczenia w stosowaniu tej substancji, 

d) dowody potwierdzające istotne dla sprawy okoliczności okazały się 
nieprawdziwe. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, wydając decyzję o cofnięciu zezwolenia na 
dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu, o którym mowa w art. 37 ust. 1, albo 
zezwolenia na import równoległy, albo zezwolenia, o którym mowa w art. 49 ust. 1, 
określa w tej decyzji termin wycofania tego środka ochrony roślin z obrotu. 

Art. 52. 
1. Wnioskodawca ubiegający się o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony 

roślin do obrotu na okres kolejnych 10 lat powinien złożyć wniosek w terminie 18 
miesięcy przed upływem ważności aktualnego zezwolenia. 

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może przedłużyć ważność zezwolenia na 
dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu na okres niezbędny do przeprowadzenia 
oceny wyników badań, informacji i danych o środku ochrony roślin oraz substancji 
aktywnej tego środka. 

Art. 52a. 
1. Jeżeli producent środka ochrony roślin zawarł umowę z innym podmiotem, który na 

podstawie tej umowy przejmuje produkcję danego środka ochrony roślin, z dniem wejścia 
w życie zawartej umowy prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia na dopuszczenie 
tego środka ochrony roślin do obrotu, stają się prawami i obowiązkami tego podmiotu. 

2. Podmiot, który w wyniku zawartej umowy przejął produkcję danego środka ochrony 
roślin, powiadamia ministra właściwego do spraw rolnictwa, na piśmie, o przejęciu 
produkcji danego środka ochrony roślin, w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy; 
powiadomienie zawiera: 

1) datę zawarcia umowy i jej wejścia w życie; 
2) nazwę środka ochrony roślin, którego produkcja jest przejmowana na podstawie 

zawartej umowy; 
3) numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu, którego 

produkcja jest przejmowana; 
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4) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy. 
3. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1) oświadczenie producenta środka ochrony roślin w języku polskim o zaprzestaniu 
jego produkcji, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej; 

2) oświadczenie wnioskodawcy w języku polskim o przejęciu produkcji środka ochrony 
roślin, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej; 

3) dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
produkcji lub obrotu środkami ochrony roślin. 

4. Jeżeli dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności 
gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu środkiem ochrony roślin nie został 
sporządzony w języku polskim, do powiadomienia dołącza się sporządzone i 
poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie tego dokumentu na język polski. 

5. Jeżeli zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu uzyskał podmiot 
prowadzący obrót tym środkiem, czynności, o których mowa w ust. 2-4, wykonuje ten 
podmiot. 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa na podstawie powiadomienia oraz dołączonych do 
niego dokumentów, o których mowa w ust. 2-4: 

1) stwierdza, w drodze decyzji, przejście praw i obowiązków na wnioskodawcę 
wynikających z zezwolenia na dopuszczenie danego środka ochrony roślin do 
obrotu; 

2) dokonuje odpowiednich zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 47, w zakresie 
podmiotu zajmującego się produkcją danego środka ochrony roślin lub jego 
obrotem. 

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6 pkt 1, stanowi podstawę do zmiany treści etykiety-
instrukcji stosowania danego środka ochrony roślin w zakresie nazwy podmiotu, który 
uzyskał zezwolenie na dopuszczenie tego środka ochrony roślin do obrotu. 

8. Jeżeli otrzymane powiadomienie oraz dołączone do niego dokumenty, nie spełniają 
wymagań, o których mowa w ust. 2-4, minister właściwy do spraw rolnictwa wzywa 
zainteresowany podmiot do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
wezwania. 

9. W przypadku nieusunięcia braków w wymaganym terminie, powiadomienie staje się 
bezskuteczne. 

Art. 53. 
1. W przypadku wystąpienia nieprzewidywanego zagrożenia ze strony organizmów 

szkodliwych, których zwalczanie środkami ochrony roślin znajdującymi się w obrocie jest 
nieskuteczne, a w przypadku rolnictwa ekologicznego również w przypadku, gdy brak jest 
środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, na 
wniosek zainteresowanego podmiotu, minister właściwy do spraw rolnictwa, po 
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do 
spraw środowiska oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, może zezwolić na 
jednorazowe dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin niespełniającego wymagań, o 
których mowa w art. 38, na okres nie dłuższy niż 120 dni. 

1a. Minister właściwy do spraw rolnictwa może zezwolić na jednorazowe dopuszczenie 
środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym jeżeli: 
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1) środek ochrony roślin jest dopuszczony do obrotu w rolnictwie ekologicznym w 
innym państwie członkowskim; 

2) środek ochrony roślin zawiera substancje aktywne lub mikroorganizmy wymienione 
w załączniku II B do rozporządzenia Rady (EWG) 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. 
w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów 
rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39). 

2. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, określa się szczegółowe warunki, zakres 
stosowania i ilość środka ochrony roślin, uwzględniając w szczególności rodzaj 
zagrożenia, miejsce wystąpienia zagrożenia i właściwości środka ochrony roślin oraz 
treść etykiety instrukcji stosowania w języku polskim. 

3. O wydaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rolnictwa 
informuje Komisję Europejską i państwa członkowskie. 

4. Przedłużenie okresu, o którym mowa w ust. 1, wydanie ponownego zezwolenia lub 
cofnięcie zezwolenia następuje na warunkach określonych w decyzji Komisji 
Europejskiej. 

Art. 54. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji Europejskiej i państwom 
członkowskim: 

1) raz w roku wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu; 
2) najpóźniej w ostatnim miesiącu każdego kwartału informacje o środkach ochrony 

roślin dopuszczonych do obrotu na podstawie zezwoleń, o których mowa w art. 46 
ust. 1 i 2, lub wycofanych z obrotu na podstawie decyzji, o których mowa w art. 51 
ust. 1, podając w szczególności: 

a) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, 
b) nazwę i rodzaj środka ochrony roślin, 
c) nazwę i zawartość substancji aktywnej, 
d) zakres stosowania środka ochrony roślin, 
e) przyczyny cofnięcia zezwolenia, 
f) tymczasowe wartości najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości 

pestycydów, jeżeli nie zostały ustalone na podstawie przepisów o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia, oraz wyniki badań, informacje i dane, na 
podstawie których ustalono te wartości; 

3) informacje o działaniach, o których mowa w art. 48 ust. 2. 
Art. 55. 

1. Z wnioskiem o dopuszczenie substancji aktywnej do stosowania w środkach ochrony 
roślin przez Komisję Europejską może wystąpić producent środka ochrony roślin lub 
substancji aktywnej, mający siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa 
lub innego właściwego organu w tych sprawach w innym państwie członkowskim. 

3. Do wniosku dołącza się: 
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1) kartę charakterystyki substancji aktywnej oraz kartę charakterystyki przynajmniej 
jednego środka ochrony roślin zawierającego daną substancję aktywną, sporządzone 
w języku angielskim; 

2) wyniki badań, informacje i dane oraz oceny, dotyczące substancji aktywnej oraz 
przynajmniej jednego środka ochrony roślin zawierającego tę substancję, 
sporządzone w języku angielskim; 

3) dowód wpłaty opłaty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1. 
4. Po stwierdzeniu, że wniosek spełnia wymogi określone w ustawie i w przepisach 

wydanych na jej podstawie i zostały do niego dołączone wszystkie wymagane dokumenty, 
minister właściwy do spraw rolnictwa: 

1) przekazuje informację o kompletności dokumentacji Komisji Europejskiej oraz 
państwom członkowskim; 

2) ocenia złożoną dokumentację w zakresie powierzonym mu przez Komisję Europejską 
oraz wydaje opinię o zasadności dopuszczenia tej substancji aktywnej do stosowania 
w środkach ochrony roślin. 

Art. 56. 
1. Wyniki badań, informacje, dane oraz oceny dotyczące substancji aktywnej nie mogą być 

wykorzystywane przy rozpatrywaniu wniosków innych wnioskodawców o dopuszczenie 
środków ochrony roślin do obrotu przez okres: 

1) 10 lat od dnia pierwszego włączenia substancji aktywnej do wykazu substancji 
aktywnych dopuszczonych przez Komisję Europejską do stosowania w środkach 
ochrony roślin, jeżeli substancja ta nie wchodziła w skład środka ochrony roślin 
dopuszczonego do obrotu przed dniem 26 lipca 1993 r.; 

2) 5 lat od dnia pierwszego włączenia substancji aktywnej do wykazu substancji 
aktywnych dopuszczonych przez Komisję Europejską do stosowania w środkach 
ochrony roślin, jeżeli substancja ta wchodziła w skład środka ochrony roślin 
dopuszczonego do obrotu przed dniem 26 lipca 1993 r.; 

3) 5 lat od dnia wejścia w życie decyzji Komisji Europejskiej o zmianie warunków, na 
jakich substancja aktywna została wpisana do wykazu substancji aktywnych 
dopuszczonych do stosowania w środkach ochrony roślin, w przypadku wyników 
badań, informacji, danych oraz ocen dostarczonych w celu wydania tej decyzji; 

4) 5 lat od dnia wejścia w życie decyzji Komisji Europejskiej o przedłużeniu ważności 
wpisu substancji aktywnych do wykazu substancji aktywnych dopuszczonych do 
stosowania w środkach ochrony roślin, w przypadku wyników badań, informacji, 
danych oraz ocen dostarczonych w celu wydania tej decyzji. 

2. Jeżeli okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kończy się wcześniej niż okres przewidywany 
w ust. 1 pkt 1, wówczas okres 5-letni przedłuża się w taki sposób, aby zakończył się w tym 
samym dniu, co okres 10-letni. 

3. Przepisy ust. 1 nie dotyczą wnioskodawców, którzy przedstawią upoważnienie pierwszego 
wnioskodawcy do wykorzystania wyników badań, informacji, danych oraz ocen 
dotyczących środka ochrony roślin i jego substancji aktywnej. 

Art. 57. 
1. Wyniki badań, informacje, dane oraz oceny dotyczące środka ochrony roślin nie mogą 

być wykorzystywane przy rozpatrywaniu wniosków innych wnioskodawców w okresie 10 
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lat od dnia wydania pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu tego środka na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zezwolenie to zostało wydane po 
dopuszczeniu przez Komisję Europejską substancji aktywnej wchodzącej w skład tego 
środka do stosowania w środkach ochrony roślin. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 
1) wnioskodawców, którzy przedstawią upoważnienie pierwszego wnioskodawcy do 

wykorzystania wyników badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących środka 
ochrony roślin i substancji aktywnej wchodzącej w jego skład; 

2) podmiotu, o którym mowa w art. 47b ust. 1; 
3) przekazywania przez ministra właściwego do spraw rolnictwa wyników badań, 

informacji, danych i ocen dotyczących środka ochrony roślin organom właściwym w 
sprawach rejestracji środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim lub 
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

3. Wnioskodawca ubiegający się o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka 
ochrony roślin zawierającego substancję aktywną dopuszczoną do stosowania w 
środkach ochrony roślin przez Komisję Europejską, przed rozpoczęciem badań na 
zwierzętach kręgowych jest obowiązany do uzyskania informacji od ministra właściwego 
do spraw rolnictwa: 

1) czy środek ochrony roślin, którego dotyczy wniosek, jest identyczny ze środkiem 
dopuszczonym do obrotu; 

2) o nazwie, siedzibie i adresie pierwszego wnioskodawcy. 
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazując informacje, o których mowa w ust. 3 

pkt 2, podaje pierwszemu wnioskodawcy nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy 
ubiegającego się o wydanie zezwolenia. 

5. Wnioskodawca występuje do pierwszego wnioskodawcy o udostępnienie wyników badań 
przeprowadzonych na zwierzętach kręgowych. 

Art. 58. 
1. Na uzasadniony wniosek wnioskodawcy informacje handlowe lub informacje dotyczące 

procesu produkcji mogą stanowić informacje niejawne, stosownie do przepisów o 
ochronie informacji niejawnych. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy: 
1)  nazw i zawartości substancji aktywnych oraz nazw substancji niebezpiecznych w 

rozumieniu przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; 
2) nazwy środka ochrony roślin; 
3) danych o właściwościach fizykochemicznych środka ochrony roślin i jego substancji 

aktywnej; 
4) oceny wyników badań skuteczności działania środka ochrony roślin oraz 

ewentualnych zagrożeń dla człowieka, zwierząt lub środowiska; 
5) zalecanych metod i środków ostrożności w postępowaniu ze środkami ochrony roślin 

podczas ich przechowywania, transportu lub w razie pożaru i innych zagrożeń; 
6) metod analizy środka ochrony roślin i jego pozostałości; 
7) sposobu postępowania: 
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a) z opakowaniami po środku ochrony roślin, 
b) ze środkiem ochrony roślin nieprzydatnym do stosowania; 
8) sposobów neutralizacji lub dezaktywacji środka ochrony roślin w razie jego 

przypadkowego uwolnienia do środowiska; 
9) sposobu udzielania pierwszej pomocy i opieki lekarskiej w przypadku szkodliwego 

zadziałania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka. 
3. Jeżeli wnioskodawca ujawni informacje, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany 

poinformować o tym ministra właściwego do spraw rolnictwa. 
Art. 59. 

1. Opłacie rejestrowej podlegają czynności: 
1) związane z wydaniem decyzji w sprawie środków ochrony roślin oraz substancji 

aktywnych wchodzących w ich skład, o których mowa w art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 47a ust. 1 i art. 49 ust. 1; 

2) o których mowa w art. 55 ust. 4; 
3) związane ze sprawdzaniem kompletności przedstawionych wyników badań, 

informacji, danych, ocen oraz dokumentacji, o których mowa w art. 117 ust. 2. 
2. Opłata rejestrowa stanowi dochód budżetu państwa. 
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat rejestrowych 
oraz tryb ich uiszczania, biorąc pod uwagę pod uwagę czas trwania postępowania 
administracyjnego, koszty związane z tym postępowaniem oraz przyjęte formy 
przekazywania środków płatniczych. 

Art. 60. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1) zakres badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin, 
2) zakres badań, informacji i danych dotyczących substancji aktywnej, 
3) szczegółowe zasady sporządzania oceny wyników badań, informacji i danych 

dotyczących środka ochrony roślin oraz substancji aktywnej 
- mając na względzie przepisy Unii Europejskiej w zakresie dokonania właściwej oceny 
środka ochrony roślin i substancji aktywnej pod względem spełniania wymagań przez ten 
środek ochrony roślin i substancję aktywną. 

Rozdział 4 
Obrót i stosowanie środków ochrony roślin 

Art. 61. 
1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wprowadzane środki ochrony roślin: 

1) dopuszczone do obrotu, zaopatrzone w etykiety-instrukcje stosowania w języku 
polskim; 

2) niespełniające warunku, o którym mowa w pkt 1, jeżeli są dopuszczone do obrotu w 
innych państwach członkowskich i przeznaczone do stosowania w tych państwach. 
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2. Okres ważności środków ochrony roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinien w dniu 
ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosić co najmniej 18 
miesięcy. 

3. Informację o zamiarze wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków 
ochrony roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot przekazuje na piśmie 
wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na przejście graniczne, przez które 
środki te będą wprowadzane, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym 
terminem wprowadzenia. 

4. Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera: 
1) nazwę wprowadzanych środków ochrony roślin i ich ilość; 
2) wskazanie przejścia granicznego, przez które środki te będą wprowadzane na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i planowanego terminu ich wprowadzenia; 
3) wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) określenie planowanego terminu wywozu środków ochrony roślin z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
5. Do informacji, o której mowa w ust. 3, podmiot dołącza oświadczenie o przeznaczeniu 

wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin do 
stosowania w innych państwach członkowskich, w których są one dopuszczone do obrotu, 
ze wskazaniem tych państw, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej. 

6. Wojewódzki inspektor przekazuje uzyskaną informację, o której mowa w ust. 3, organom 
celnym właściwym dla przejścia granicznego, przez które środki ochrony roślin, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2, będą wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Jeżeli okres ważności środków ochrony roślin, o których mowa w ust. 1 pkt 2, upłynął 
przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, środki te stają się 
odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach. 

Art. 62. 
1. W obrocie mogą znajdować się środki ochrony roślin wyłącznie w oryginalnych, szczelnie 

zamkniętych opakowaniach. 
2. Na opakowaniu środka ochrony roślin umieszcza się, w sposób trwały, etykietę-instrukcję 

stosowania zawierającą informacje wykonane w sposób czytelny i trwały. 
3. Na opakowaniu wprowadzanego do obrotu materiału siewnego zawierającego środek 

ochrony roślin zamieszcza się: 
1) nazwę środka ochrony roślin; 
2) nazwę jego substancji aktywnej; 
3) klasyfikację środka ochrony roślin pod względem stwarzania zagrożeń dla zdrowia 

człowieka i organizmów wodnych; 
4) datę zaprawiania nasion. 

4. Termin upływu ważności środka ochrony roślin może być, na wniosek zainteresowanego 
podmiotu, przedłużony przez jednostkę, o której mowa w art. 39 ust. 5 pkt 1, po 
przeprowadzeniu badań stwierdzających przydatność danego środka ochrony roślin do 
zastosowania zgodnego z przeznaczeniem; koszty badania ponosi zainteresowany 
podmiot. 
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5. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić termin zaktualizowania etykiet-
instrukcji stosowania znajdujących się w obrocie środków ochrony roślin, w decyzji 
zmieniającej zezwolenie na dopuszczenie tego środka do obrotu, jeżeli zmiana zezwolenia 
związana jest z zagrożeniem bezpieczeństwa dla ludzi, zwierząt lub środowiska. 

Art. 63. 
1. Środki ochrony roślin mogą być używane do zaprawiania materiału siewnego, jeżeli 

zostały dopuszczone do obrotu i są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
2. Materiał siewny zaprawiony środkami ochrony roślin może być stosowany tylko do siewu 

lub sadzenia. 
Art. 64. 

1. Działalność gospodarcza w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony 
roślin jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, 
poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416 i Nr 116, poz. 732) i wymaga wpisu do rejestru 
przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu 
środkami ochrony roślin, zwanego dalej "rejestrem". 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producentów środków ochrony roślin, którzy uzyskali 
zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie danego środka 
ochrony roślin do obrotu. 

3.  Organem prowadzącym rejestr jest: 
1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

przedsiębiorcy albo 
2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia 

działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, do 
którego został złożony wniosek o wpis do rejestru, w przypadku przedsiębiorcy z 
państwa członkowskiego, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
albo państwa, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi 
umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo świadczącego usługi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Przedsiębiorca wykonujący działalność, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany spełniać 
następujące warunki: 

1) zapewnić, że osoby bezpośrednio wykonujące czynności wymagające kontaktu ze 
środkiem ochrony roślin: 

a) ukończyły szkolenie w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony 
roślin w Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne zaświadczenie o 
ukończeniu tego szkolenia lub 

b) ukończyły szkolenie w zakresie, o którym mowa w lit. a, w innym państwie 
członkowskim, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym i posiadają aktualne świadectwo 
potwierdzające ukończenie tego szkolenia, lub 

c) posiadają kwalifikacje w zakresie obrotu substancjami lub preparatami 
toksycznymi nabyte w innym państwie członkowskim, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
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(EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzone 
stosownym świadectwem. 

1a) (uchylony); 
2) posiadać tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana 

działalność; 
3)  zapewnić, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do 

wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania 
określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie 
środowiska. 

4a. Wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 1, nie stosuje się wobec osób, które: 
1) prowadziły przez okres 5 kolejnych lat obrót substancjami lub preparatami 

toksycznymi lub 
2) były zatrudnione przez okres 5 kolejnych lat na stanowisku kierowniczym, na którym 

zakres obowiązków obejmował prowadzenie obrotu substancjami lub produktami 
toksycznymi 

- przy czym działalność ta była prowadzona nie później niż na dwa lata przed dniem 
złożenia wniosku o wpis do rejestru i wymagała bezpośredniego kontaktu ze środkami 
ochrony roślin. 

5. Konfekcjonowanie środków ochrony roślin można prowadzić za zgodą przedsiębiorcy, 
który uzyskał zezwolenie ministra właściwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie 
danego środka ochrony roślin do obrotu i po uzgodnieniu z nim rodzaju opakowań. 

Art. 65. 
1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy zawierający 

następujące dane: 
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania; 
2)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 

ewidencji działalności gospodarczej, albo numer w odpowiednim rejestrze albo 
ewidencji prowadzonych w innym państwie, o którym mowa w art. 64 ust. 3 pkt 2; 

3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
4) określenie rodzaju i zakresu działalności; 
5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania konfekcjonowania lub obrotu środkami 

ochrony roślin oraz ich przechowywania. 
2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa oświadczenie 

następującej treści: 
"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących 
działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin są 
kompletne i zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin, określone w ustawie z dnia 
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.". 

3. Oświadczenie powinno również zawierać: 
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1) imię, nazwisko, adres przedsiębiorcy albo firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i 
adres; 

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
4. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem adresu 

zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby. 
5. Rejestr może być prowadzony w formie systemu teleinformatycznego. 

Art. 66. 
1.  Środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka 

mogą nabywać wyłącznie osoby, które: 
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w 

Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego 
szkolenia lub 

2) ukończyły, nie wcześniej niż 5 lat przed dokonaniem nabycia środków ochrony roślin 
zaliczanych do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka, szkolenie w 
zakresie, o którym mowa w pkt 1, w innym państwie członkowskim, państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło ze 
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę 
przedsiębiorczości, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie i 
posiadają zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia. 

2. Przedsiębiorca prowadzący obrót środkami ochrony roślin jest obowiązany prowadzić 
ewidencję nabywców środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo toksycznych lub 
toksycznych dla człowieka i przechowywać ją przez okres 2 lat. 

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2, zawiera: 
1) datę sprzedaży środka ochrony roślin; 
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres nabywcy; 
3) nazwę jednostki, która wydała zaświadczenie o ukończeniu szkolenia określonego w 

ust. 1, i numer tego zaświadczenia; 
4) nazwę i ilość sprzedanego środka ochrony roślin; 
5) podpis osoby nabywającej środek ochrony roślin. 

Art. 67. 
Zabrania się: 

1) sprzedaży środków ochrony roślin: 
a) osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim, 
b) po upływie terminu ich ważności, 
c) w opakowaniach zastępczych, 
d) przy zastosowaniu automatów lub samoobsługi, w handlu okrężnym, 
e) w pomieszczeniach, w których jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, 
f) w opakowaniach, na których nie została zamieszczona aktualna etykieta-

instrukcja stosowania, 
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g) osobom nieposiadającym aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, o 
którym mowa w art. 66 ust. 1, w przypadku środków ochrony roślin zaliczanych 
do bardzo toksycznych lub toksycznych dla człowieka; 

2) podawania informacji niezgodnych z etykietą-instrukcją stosowania. 
Art. 68. 

1. Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z 
etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, 
aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. 

2.  (uchylony). 
Art. 69. 

W przypadku podejrzenia zastosowania środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu 
lub zastosowania środka w sposób stwarzający zagrożenie zdrowia człowieka lub zwierząt 
organy Inspekcji stosują procedurę powiadamiania zgodnie z systemem wczesnego 
ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia. 

Art. 70. 
Na roślinach uprawianych w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin 
parków narodowych oraz rezerwatów przyrody można stosować wyłącznie środki ochrony 
roślin, których stosowanie w tych strefach i na tych terenach nie jest zabronione. 

Art. 71. 
1. Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony 

roślin, prowadzą ewidencję tych zabiegów. 
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 

1) nazwę rośliny, produktu roślinnego lub przedmiotu; 
2) powierzchnie uprawy roślin lub obiektów magazynowych; 
3) powierzchnie, na których są wykonywane zabiegi ochrony roślin oraz terminy ich 

wykonywania; 
4) nazwy zastosowanych środków ochrony roślin i ich dawki; 
5) przyczyny zastosowania środków ochrony roślin. 

3. Ewidencja powinna być przechowywana co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania 
zabiegu ochrony roślin. 

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do zabiegów ochrony roślin przeprowadzanych w 
ogrodach działkowych, za które uważa się ogrody przydomowe i rodzinne ogrody 
działkowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach 
działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600). 

Art. 72. 
1. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji: 

1) nakazuje wycofanie środka ochrony roślin z obrotu na koszt posiadacza lub 
2) zakazuje stosowania tego środka 

- jeżeli zostało stwierdzone, że środek ten nie jest dopuszczony do obrotu, jest 
podrobiony, przeterminowany, nie odpowiada wymaganiom jakościowym lub jest 
sprzedawany w uszkodzonych lub nieoryginalnych opakowaniach. 



- 32 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do materiału siewnego zaprawionego środkami 
ochrony roślin niedopuszczonymi do obrotu lub zastosowanymi niezgodnie z 
przeznaczeniem. 

Art. 73. 
W przypadku zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska wojewoda, na wniosek 
wojewódzkiego inspektora, po zasięgnięciu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego lub wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, może, w drodze 
rozporządzenia porządkowego, na oznaczony czas: 

1) zakazać, ograniczyć albo uzależnić stosowanie środków ochrony roślin od spełnienia 
określonych warunków; 

2) zakazać uprawy niektórych roślin na gruntach, na których zastosowano określone 
środki ochrony roślin. 

Art. 74. 
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnej mogą być 
wykonywane przez osoby, które: 

1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w 
Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego 
szkolenia lub 

2) ukończyły, nie wcześniej niż 5 lat przed wykonywaniem zabiegów przy użyciu 
środków ochrony roślin, szkolenie w zakresie, o którym mowa w pkt 1, w innym 
państwie członkowskim, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
albo państwie, które zawarło ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi umowę regulującą swobodę przedsiębiorczości, na podstawie 
przepisów obowiązujących w tym państwie i posiadają zaświadczenie o ukończeniu 
tego szkolenia. 

Art. 75. 
1. Działalność polegająca na prowadzeniu szkoleń, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, art. 

64 ust. 4 pkt 1 lit. a, art. 66 ust. 1 pkt 1 i art. 74 pkt 1, zwanych dalej "szkoleniami w 
zakresie ochrony roślin", jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru 
przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie 
ochrony roślin. 

2. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest: 
1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

przedsiębiorcy albo 
2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia 

szkoleń w zakresie ochrony roślin, do którego został złożony wniosek o wpis do 
rejestru, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego, państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło ze 
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę 
świadczenia usług, czasowo świadczącego usługi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
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3. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy 
zawierający następujące dane: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 
przedsiębiorcy; 

2) imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem oraz adres do 
korespondencji; 

3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w 

ewidencji działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki posiada, albo numer w 
odpowiednim rejestrze albo ewidencji prowadzonych w innym państwie, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 2; 

5) wskazanie województw, na obszarze których przedsiębiorca zamierza prowadzić 
szkolenia w zakresie ochrony roślin; 

6) wskazanie zakresu, w jakim przedsiębiorca zamierza prowadzić szkolenia w zakresie 
ochrony roślin. 

4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa oświadczenie 
następującej treści: 
"Oświadczam, że: 

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących 
działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin są kompletne i 
zgodne z prawdą; 

2) są mi znane i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 
prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin, określone w ustawie z dnia 18 
grudnia 2003 r. o ochronie roślin.". 

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno również zawierać: 
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

przedsiębiorcy; 
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
6. Rejestr, o którym mowa w ust. 1: 

1) zawiera: 
a) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 6, 
b) numer wpisu, 
c) datę wpisu; 

2) jest jawny; 
3) może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

7. Przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie 
ochrony roślin jest obowiązany spełniać następujące warunki: 

1) zapewnić warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie 
ochrony roślin; 
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2) zapewnić prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony roślin przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje; 

3) informować wojewódzkiego inspektora, o którym mowa w ust. 2, o planowanych 
terminach i miejscach prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin, nie później 
niż na 14 dni przed ich rozpoczęciem; 

4) prowadzić szkolenia w zakresie ochrony roślin zgodnie z programami takich szkoleń 
oraz w grupach zapewniających prawidłowy przebieg takich szkoleń; 

5) dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony 
roślin; 

6) udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin na 
każde żądanie wojewódzkiego inspektora. 

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 
1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin, 
2) kwalifikacje osób prowadzących szkolenia w zakresie ochrony roślin, z 

uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie 
integrowanej produkcji, 

3) programy szkoleń w zakresie ochrony roślin, z uwzględnieniem sposobu stosowania 
środków ochrony roślin w przypadku szkoleń w zakresie stosowania tych środków, 

4) maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie 
ochrony roślin, 

5) sposób dokumentowania działań związanych z prowadzeniem szkoleń w zakresie 
ochrony roślin, 

6) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie ochrony roślin oraz okres 
ważności tego zaświadczenia 

- mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu szkoleń w zakresie ochrony 
roślin. 

Art. 75a. 
1. Podmiot, niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej, może prowadzić szkolenia w zakresie ochrony 
roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia, 
prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę tego 
podmiotu. 

2. Wojewódzki inspektor dokonuje wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, na wniosek 
zainteresowanego podmiotu, zawierający: 

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu; 
2) imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem oraz adres do 

korespondencji; 
3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
4) wskazanie województw, na obszarze których podmiot zamierza prowadzić szkolenia 

w zakresie ochrony roślin; 
5) wskazanie zakresu, w jakim podmiot zamierza prowadzić szkolenia. 

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot składa oświadczenie o następującej 
treści: 
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"Oświadczam, że: 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w 

zakresie ochrony roślin są kompletne i zgodne z prawdą; 
2) są mi znane i spełniam warunki prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin, 

określone w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.". 
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno również zawierać: 

1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres podmiotu; 
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu ze wskazaniem imienia i 

nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
5. Rejestr, o którym mowa w ust. 1: 

1) zawiera: 
a) informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 5, 
b) numer wpisu, 
c) datę wpisu; 

2) jest jawny; 
3) może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

6. Podmiot prowadzący szkolenia jest obowiązany: 
1) spełniać warunki, określone w art. 75 ust. 7; 
2) informować na piśmie wojewódzkiego inspektora, o którym mowa w ust. 1, o: 

a) zmianie danych podlegających wpisowi do rejestru, w terminie 14 dni od dnia 
zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych, 

b) zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w 
zakresie ochrony roślin. 

7. Wojewódzki inspektor sprawuje nadzór nad prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony 
roślin przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w ust. 1. 

8. W ramach sprawowania nadzoru nad prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony roślin 
wojewódzki inspektor przeprowadza, zgodnie z art. 91-99, urzędową kontrolę podmiotów 
wpisanych do rejestru, o którym mowa w ust. 1, w zakresie spełnienia wymagań 
określonych w ust. 6. 

9. W przypadku niespełnienia przez podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 1, 
wymagań określonych w ust. 6, wojewódzki inspektor może nakazać, w drodze zaleceń 
pokontrolnych, usunięcie uchybień w oznaczonym terminie. 

10. W przypadku: 
1) rażącego naruszenia przez podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w ust. 1, 

wymagań określonych w ust. 6 lub 
2) nieusunięcia w oznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 9 

- wojewódzki inspektor może wykreślić, w drodze decyzji, podmiot z rejestru. 
11. Podmiot, który został wykreślony z rejestru, o którym mowa w ust. 1, może ponownie 

wystąpić z wnioskiem o wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w 
którym decyzja o wykreśleniu stała się ostateczna. 
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12. W przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6 pkt 2, wojewódzki inspektor w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji dokonuje odpowiednio aktualizacji 
danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, albo wykreśla podmiot z tego 
rejestru. 

Art. 75b. 
1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest przez przedsiębiorcę albo inny 

podmiot prowadzący takie szkolenie, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu 
pisemnego przeprowadzonego w formie testu. Egzamin przeprowadzany przez komisję 
egzaminacyjną polega na sprawdzeniu wiadomości objętych programem szkolenia. 

2. Komisję egzaminacyjną powołuje wojewódzki inspektor. 
Art. 76. 

1. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z 
przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje 
zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. 

2. Opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze, zwane dalej 
"opryskiwaczami", są poddawane okresowym badaniom ich sprawności technicznej w 
jednostkach organizacyjnych upoważnionych przez wojewódzkiego inspektora lub 
jednostkach organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy i 
potwierdzania ich sprawności technicznej w innym państwie członkowskim, państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło ze Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę 
przedsiębiorczości, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie. 

3.  (uchylony). 
4. Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach 

czasu nie dłuższych niż 3 lata, przy czym pierwsze badanie sprawności technicznej 
opryskiwacza powinno być przeprowadzone przed upływem 3 lat od dnia jego zakupu. 

4a. Do czasu przeprowadzenia pierwszego badania sprawności technicznej opryskiwacza, 
posiadacz opryskiwacza jest obowiązany do przechowywania dowodów jego zakupu. 

4b. W przypadku braku dowodów zakupu opryskiwacza, opryskiwacz nie może być 
eksploatowany do czasu potwierdzenia jego sprawności technicznej na podstawie badań, 
o których mowa w ust. 2. 

5. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej 
upoważnia, w drodze decyzji, tę jednostkę, na jej wniosek, do przeprowadzania badań 
sprawności technicznej opryskiwaczy, jeżeli stwierdzi, na podstawie przeprowadzonej 
kontroli, że dana jednostka organizacyjna posiada odpowiednie warunki lokalowe, 
właściwe wyposażenie techniczne i wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia takich 
badań. 

6. Jeżeli jednostka organizacyjna upoważniona do przeprowadzania badań opryskiwaczy 
przestała spełniać warunki wymagane do uzyskania upoważnienia lub prowadzi badania 
niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wojewódzki inspektor cofa, w 
drodze decyzji, wydane upoważnienie. 

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 
wymagania dla jednostek organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań 
opryskiwaczy i potwierdzania wymaganej sprawności technicznej opryskiwaczy oraz 
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sposób przeprowadzania badań opryskiwaczy, z uwzględnieniem etapów badania 
ogólnego i badania poszczególnych urządzeń opryskiwacza, a także sposób 
dokumentowania tych badań, biorąc pod uwagę posiadanie odpowiednich warunków 
lokalowych, właściwe wyposażenie techniczne i niezbędny sprzęt diagnostyczny oraz 
posiadanie przez te jednostki wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także zapewnienie 
sprawności technicznej opryskiwaczy, umożliwiające prawidłowe stosowanie środków 
ochrony roślin, oraz sposób przeprowadzania badań, pozwalający na dokładną i 
wiarygodną ocenę sprawności technicznej opryskiwaczy. 

8. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne dla opryskiwaczy, 
mając na uwadze zapewnienie ochrony zdrowia człowieka i zwierząt oraz ochrony 
środowiska. 

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do przeprowadzania badań opryskiwaczy z określeniem 
nazwy jednostki organizacyjnej, jej siedziby i adresu oraz zakresu udzielonego 
upoważnienia. 

Art. 77. 
1. Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się: 

1) przy użyciu opryskiwaczy, jeżeli: 
a) prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, 
b) miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od 

krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych 
do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i o co najmniej 20 m od pasiek, 
plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, 
stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od 
granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody; 

2) sprzętem agrolotniczym, jeżeli: 
a) jest on wyposażony w specjalne urządzenia do stosowania środków ochrony 

roślin oraz gdy do środka ochrony roślin zostanie dodana substancja 
obciążająca, 

b) wilgotność względna powietrza jest nie mniejsza niż 60 % i prędkość wiatru nie 
przekracza 3 m/s, 

c) powierzchnia upraw, na której stosuje się środek ochrony roślin, wynosi co 
najmniej 5 ha i jest oddalona o co najmniej 500 m od obiektów, o których mowa 
w pkt 1 lit. b, przy kierunku wiatru wiejącego w stronę tych obiektów. 

2. Uprawy lub miejsca wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c, na które został zniesiony 
środek ochrony roślin lub istnieje podejrzenie takiego zniesienia, powinny być objęte 
właściwym okresem karencji i okresem prewencji. 

3. Zabrania się stosowania: 
1) środków ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych i toksycznych dla 

człowieka oraz środków chwastobójczych i desykantów przy użyciu sprzętu 
agrolotniczego; 

2) środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji.] 
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Art. 78. 
Inspekcja realizuje zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem 
zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem 
nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego, określone w [ustawie 
oraz] <ustawie, w przepisach o środkach ochrony roślin,> w przepisach o nasiennictwie i 
przepisach innych ustaw. 
 

Art. 79. 
Do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad zdrowiem roślin należą w 
szczególności następujące urzędowe działania: 

1) kontrola fitosanitarna roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby 
oraz środków transportu, w miejscach wwozu i na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

2) ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie 
ewidencji tych organizmów; 

3) wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych; 
4) ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów zwalczania organizmów szkodliwych, 

a także zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się; 
5) wydawanie świadectw fitosanitarnych, paszportów roślin i zaświadczeń oraz nadzór 

nad jednostkami upoważnionymi do wypełniania formularzy paszportów roślin; 
6) kontrola zabiegów oczyszczania, odkażania i przerobu roślin, produktów roślinnych 

lub przedmiotów; 
7) zawiadamianie organizacji ochrony roślin państwa, z którego pochodzą rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu; 
8) nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz nad pracami z 

wykorzystaniem organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub 
przedmiotów porażonych przez organizmy kwarantannowe lub niespełniających 
wymagań specjalnych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których 
wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie jest 
zakazane; 

9) prowadzenie rejestru przedsiębiorców; 
[10) wydawanie certyfikatów dla producentów stosujących integrowaną produkcję 

roślin;] 
11) badania laboratoryjne roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów; 
12) wydawanie decyzji w sprawie postępowania z roślinami, produktami roślinnymi lub 

przedmiotami podlegającymi granicznej kontroli fitosanitarnej. 
 

[Art. 80. 
Do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków 
ochrony roślin należą w szczególności następujące urzędowe działania: 

1) prowadzenie rejestru oraz kontrolowanie podmiotów prowadzących 
konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin; 

2) kontrola jakości środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu; 



- 39 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3) kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin; 
4) upoważnianie jednostek organizacyjnych do wykonywania badań sprzętu do 

stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad wykonywaniem tych badań i 
stanem technicznym tego sprzętu; 

5) upoważnianie jednostek organizacyjnych do prowadzenia szkoleń i nadzór nad 
przeprowadzaniem tych szkoleń; 

6) nadzór nad jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badań skuteczności 
środków ochrony roślin; 

7) monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.] 
<Art. 80. 

Do zakresu działania Inspekcji w ramach nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu i 
stosowaniem środków ochrony roślin należą w szczególności następujące urzędowe 
działania: 

1) kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w 
zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony 
roślin oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/117/EWG i 
91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej 
„rozporządzeniem nr 1107/2009”; 

2) upoważnianie podmiotów do prowadzenia badań skuteczności działania 
środków ochrony roślin oraz kontrola w zakresie spełniania wymagań dobrej 
praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 
1107/2009; 

3) wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności 
regulowanej w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania 
środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność 
w tym zakresie; 

4) kontrola składowania i przemieszczania środków ochrony roślin;   
5) kontrola opakowań środków ochrony roślin znajdujących się w obrocie, w 

zakresie spełnienia wymagań określonych w przepisach o środkach ochrony 
roślin oraz w rozporządzeniu nr 1107/2009; 

6) kontrola składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych 
środków ochrony roślin wprowadzonych do obrotu; 

7) kontrola wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin; 
8) kontrola reklamy środków ochrony roślin w zakresie określonym w 

rozporządzeniu  nr 1107/2009; 
9) kontrola stosowania środków ochrony roślin; 

10) wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie 
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania 
środków ochrony roślin, w tym kontrola podmiotów prowadzących działalność 
w tym zakresie; 

11) upoważnianie podmiotów do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w 
integrowanej produkcji roślin, kontrola zgodności działalności tych podmiotów 
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z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin oraz wykonywanie 
działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin;  

12) wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie 
prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, w tym kontrola 
podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie; 

13) monitorowanie zużycia środków ochrony roślin.> 
 

Art. 85. 
Do zakresu zadań Głównego Inspektora należy również: 

1) ustalanie kierunków działania Inspekcji; 
2) inicjowanie i organizowanie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego dla 

pracowników Inspekcji; 
3) kontrola wojewódzkich inspektorów z zakresu spraw związanych z ochroną roślin i 

nasiennictwem; 
4) określenie sposobów współdziałania Inspekcji z innymi organami administracji 

publicznej; 
5) (uchylony); 
6) reprezentowanie Inspekcji na zewnątrz; 
7) upoważnianie innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej do wykonywania zadań 
Inspekcji w zakresie: 

[a) przeprowadzania kontroli, w tym pobierania prób, oceny i badań 
laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,] 

<a) przeprowadzania kontroli, w tym pobierania prób, oceny lub badań 
laboratoryjnych, roślin, produktów roślinnych, przedmiotów lub środków 
ochrony roślin,> 

b) przeprowadzania kontroli warunków wykonania zabiegów zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych, wymaganych w przepisach 
innych państw, 

[c) przeprowadzania kontroli jednostek upoważnionych do prowadzenia badań 
sprawności technicznej opryskiwaczy, 

d) przeprowadzania kontroli jednostek upoważnionych do badań skuteczności 
działania środków ochrony roślin, prowadzonych w ramach dopuszczania ich do 
obrotu,] 

<c) przeprowadzania kontroli w zakresie prowadzenia badań sprawności 
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 

d) przeprowadzania kontroli w zakresie wymagań dobrej praktyki 
doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009,> 

[e) wydawania certyfikatów dla producentów stosujących integrowaną produkcję,] 
f) zaopatrywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów bądź dokumentów 

im towarzyszących w oznakowania wymagane w przepisach innych 
państw[.]<,> 
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<g) przeprowadzania badań laboratoryjnych na obecność pozostałości 
środków ochrony roślin lub badań laboratoryjnych środków ochrony roślin, 
na potrzeby kontroli prowadzonej przez organy Inspekcji.> 

 
Art. 92. 

1. Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy oraz ich zastępcy, a także państwowi 
inspektorzy, są uprawnieni do: 

[1) wstępu na wszystkie grunty, w tym leśne, oraz do wszelkich pomieszczeń, środków 
transportu i obiektów, w których są lub były uprawiane, wytwarzane, przewożone lub 
przechowywane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, a także środki ochrony 
roślin, materiał siewny i opryskiwacze, oraz na teren portów, przystani, lotnisk, 
stacji kolejowych, placówek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przejść granicznych, w celu 
przeprowadzenia kontroli wynikających z przepisów ustawy i przepisów o 
nasiennictwie; 

2) kontroli dokumentów, żądania pisemnych lub ustnych informacji, wyjaśnień oraz 
dostępu do wszelkich danych, w tym również prowadzonych w formie elektronicznej, 
mających związek z przedmiotem kontroli i dotyczących spraw ochrony roślin i 
nasiennictwa;] 

<1) wstępu na wszystkie grunty, w tym leśne, oraz do wszelkich pomieszczeń, 
środków transportu i obiektów, w których są lub były uprawiane, wytwarzane, 
przewożone lub przechowywane rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, a 
także środki ochrony roślin, materiał siewny i sprzęt przeznaczony do 
stosowania środków ochrony roślin, oraz na teren portów, przystani, lotnisk, 
stacji kolejowych, placówek pocztowych, przejść granicznych, w celu 
przeprowadzenia kontroli wynikających z przepisów ustawy, z przepisów o 
środkach ochrony roślin i przepisów o nasiennictwie; 

2) kontroli dokumentów, żądania pisemnych lub ustnych informacji, wyjaśnień 
oraz dostępu do wszelkich danych, w tym również prowadzonych w formie 
elektronicznej, mających związek z przedmiotem kontroli i dotyczących spraw 
ochrony roślin, środków ochrony roślin i nasiennictwa;> 

3) bezpłatnego pobierania, za pokwitowaniem, prób roślin, produktów roślinnych lub 
przedmiotów, środków ochrony roślin lub materiału siewnego, w ilości niezbędnej 
do wykonania badań. 

2. Do czynności, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy 
mogą upoważniać pracowników Inspekcji niebędących państwowymi inspektorami i 
osoby niebędące pracownikami Inspekcji. 

 
Art. 95. 

1. W toku postępowania kontrolnego państwowy inspektor może w szczególności: 
[1) dokonywać oględzin roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, materiału 

siewnego, środków ochrony roślin, opryskiwaczy, obiektów, pomieszczeń, środków 
przewozowych i innych rzeczy, w zakresie objętym kontrolą;] 

<1) dokonywać oględzin roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, materiału 
siewnego, środków ochrony roślin, sprzętu przeznaczonego do stosowania 
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środków ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych i 
innych rzeczy, w zakresie objętym kontrolą;> 

2) pobierać próby roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, materiału siewnego i 
środków ochrony roślin, w celu poddania ich analizom laboratoryjnym; 

3) dokonywać sprawdzania akt i dokumentów oraz ewidencji i informacji lub danych w 
zakresie objętym kontrolą, sporządzania ich niezbędnych kopii, potwierdzonych 
przez podmiot kontrolowany lub osoby, o których mowa w art. 94 ust. 1, oraz 
urzędowego tłumaczenia na język polski, w przypadku gdy są sporządzone w języku 
obcym; 

4) dokonywać badania przebiegu określonych czynności; 
5) legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne na 

potrzeby postępowania kontrolnego; 
6) żądać od podmiotu kontrolowanego lub jego przedstawiciela niezwłocznego 

usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych; 
7) żądać od podmiotu kontrolowanego lub jego przedstawiciela udzielania, w 

wyznaczonym terminie, pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach objętych 
zakresem kontroli; 

8) przesłuchiwać osoby w charakterze strony lub świadka, jeżeli jest to niezbędne do 
wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy; 

9) zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby postępowania 
kontrolnego; 

10) zabezpieczać dowody; 
11) nałożyć, w celu uniemożliwienia zmiany tożsamości lub zdrowotności roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów lub zmiany tożsamości środków ochrony 
roślin, plomby ze znakiem Inspekcji na: 

a) pomieszczenia lub obiekty, w których są przechowywane lub magazynowane 
rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub środki ochrony roślin, 

b) środki transportu, w których są przemieszczane rośliny, produkty roślinne lub 
przedmioty, lub środki ochrony roślin, 

c) opakowania, w których są przechowywane, magazynowane lub przemieszczane 
rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub środki ochrony roślin[.]<;> 

<12) dokonać zakupu środka ochrony roślin, jeżeli jest to niezbędne do sprawdzenia 
prawidłowości prowadzenia działalności w zakresie wprowadzania do obrotu 
środków ochrony roślin.> 

1a. Plomby, o których mowa w ust. 1 pkt 11: 
1) udostępnia Główny Inspektor; 
2) są zdejmowane przez: 

a) wojewódzkiego inspektora, 
b) organy celne lub inne uprawnione organy, 
c) odbiorcę roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub środków ochrony 

roślin po ich dostarczeniu do miejsca przeznaczenia, 
d) inne osoby, za zgodą wojewódzkiego inspektora. 
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<1b. Środek ochrony roślin nabyty w ramach zakupu, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, 
podlega zwrotowi w toku kontroli, jeżeli jest w stanie nienaruszonym; należność za 
zwrócony produkt podlega zwrotowi.> 

2. Podmiot kontrolowany jest obowiązany umożliwić inspektorowi dokonanie czynności 
kontrolnych, o których mowa w ust. 1. 

3. Uzyskane w wyniku czynności kontrolnych akta, dokumenty, ewidencje, informacje lub 
dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zadań Inspekcji i nie mogą 
być przekazywane innym organom ani ujawniane, jeżeli nie wymaga tego dobro 
publiczne lub jeżeli nie wynika to z odrębnych przepisów. 

<4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych 

ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych, 
2) wzór protokołu pobrania próbek środków ochrony roślin, 
3) sposób zabezpieczenia próbek środków ochrony roślin, 
4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań laboratoryjnych oraz 

pozostałościami po tych próbkach 
– mając na względzie zapewnienie wysokiej jakości badań laboratoryjnych i 
bezpieczeństwo osób prowadzących badania. 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości 

środków ochrony roślin, 
2) wzór protokołu pobrania próbek do badań laboratoryjnych na obecność 

pozostałości środków ochrony roślin, 
3) sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań laboratoryjnych na 

obecność pozostałości środków ochrony roślin, 
4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań laboratoryjnych na 

obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz pozostałościami po tych 
próbkach  

– mając na względzie rodzaj materiału, z jakiego te próbki są pobierane oraz 
zapewnienie wiarygodności wyników badań laboratoryjnych na obecność 
pozostałości środków ochrony roślin.> 

 
<Art. 95a. 

1. Badania laboratoryjne dotyczące składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości 
chemicznych środka ochrony roślin wprowadzonego do obrotu, mogą być 
wykonywane, na potrzeby kontroli prowadzonej przez organy Inspekcji, przez 
podmioty upoważnione na podstawie art. 85 pkt 7, jeżeli posiadają one certyfikat 
dobrej praktyki laboratoryjnej wydany na podstawie przepisów o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach lub uzyskany w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie. 

2. Organy Inspekcji mogą przekazać podmiotowi, wykonującemu badania 
laboratoryjne na potrzeby kontroli, o której mowa w ust. 1, dane dotyczące tego 
środka niezbędne do przeprowadzenia tych badań.   

3. Podmiot wykonujący badania laboratoryjne na potrzeby kontroli, o której mowa w 
ust. 1, nie może: 
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1) wykorzystywać danych dotyczących środka ochrony roślin, otrzymanych od 
organów Inspekcji, w celach innych niż przeprowadzenie tych badań; 

2) przekazywać danych, o których mowa w pkt 1, innym podmiotom ani podawać 
ich do publicznej wiadomości. 

Art. 95b. 
1. Jeżeli analizy laboratoryjne przeprowadzone na potrzeby kontroli składu lub 

właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych środka ochrony roślin 
wprowadzonego do obrotu wykazały, że skład ten lub te właściwości zostały 
zmienione, kontrolowany podmiot jest obowiązany do uiszczenia opłaty stanowiącej 
równowartość kosztów przeprowadzenia tych analiz. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, określa, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor 
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę kontrolowanego 
podmiotu. 

3. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na 
rachunek wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę kontrolowanego podmiotu w 
terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca tę opłatę stała się ostateczna. 

4. Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie określa się, jeżeli od końca roku 
kalendarzowego, w którym przeprowadzono analizy stanowiące podstawę 
określenia tej opłaty, upłynęło 5 lat. 

5. Określonej opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia 
wydania ostatecznej decyzji o jej określeniu. 

6. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 5, przerywa się przez zastosowanie 
środka egzekucyjnego, o którym podmiot został powiadomiony. 

7. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia, biegnie on na nowo od dnia 
następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. 

8. Od nieuiszczonych w terminie opłat, o których mowa w ust. 1, pobiera się odsetki za 
zwłokę w wysokości i na zasadach obowiązujących dla zaległości podatkowych. 

9. Egzekucja określonych opłat, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami za zwłokę 
następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.> 

 
Art. 107. 

1. Kto: 
1) wprowadza, przemieszcza, hoduje lub przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej organizmy szkodliwe bez pozwolenia lub dokumentu przewozowego, o 
których mowa w art. 6 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 i art. 35, 

2) uniemożliwia lub utrudnia Inspekcji wykonywanie czynności urzędowych, 
3) nie współdziała z wojewódzkim inspektorem przy wykonywaniu czynności 

kontrolnych, 
[3a) w przypadku roślin, przy uprawie których nie była stosowana integrowana 

produkcja, posługuje się certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej 
produkcji,] 

4) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1, 
5) nie wykonuje nakazów lub zakazów wprowadzonych na podstawie art. 8 ust. 5, 
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5a) nie informuje na piśmie wojewódzkiego inspektora o zamiarze podjęcia działalności 
w zakresie przemysłowego przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub 
przedmiotów porażonych lub podejrzanych o porażenie przez organizm 
kwarantannowy lub nie informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze rozpoczęcia 
przetwarzania każdej partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 
porażonych lub podejrzanych o porażenie przez organizm kwarantannowy w 
terminach, o których mowa w art. 8a ust. 2 lub 3, 

6) nie przestrzega wymagań, o których mowa w art. 34 ust. 5 i 6, 
7) nie poinformuje o uwolnieniu się do środowiska organizmów kwarantannowych, 
8) wprowadza lub przemieszcza rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, 

niespełniające wymagań, o których mowa w art. 12 ust. 1, 
9) wprowadza rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, których wprowadzanie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane, 
10) wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty niespełniające wymagań, o których mowa w art. 15 
ust. 1 i art. 17 ust. 1, 

10a) nie przechowuje paszportów roślin przez okres, o którym mowa w art. 16 ust. 21, 
10b) nie będąc do tego upoważnionym zdejmuje plomby, o których mowa w art. 18 ust. 

6b lub art. 95 ust. 1 pkt 11, 
11) nie przestrzega przepisów wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3, 
12) przemieszcza przez strefę chronioną lub w obrębie tej strefy rośliny, produkty 

roślinne lub przedmioty niespełniające warunków, o których mowa w art. 36 ust. 5[,] 
[13) wprowadza do obrotu zaprawiony materiał siewny w opakowaniach 

nieodpowiadających warunkom, o których mowa w art. 62 ust. 3, 
14) wprowadza do obrotu zaprawiony materiał siewny zawierający środki ochrony roślin 

niedopuszczone do obrotu lub zastosowane niezgodnie z przeznaczeniem, 
15) stosuje materiał siewny zawierający środki ochrony roślin do innych celów niż siew 

lub sadzenie, 
15a) nie informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze wprowadzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie, o którym mowa w art. 61 ust. 3, 

16) prowadzi konfekcjonowanie lub obrót środkami ochrony roślin, nie posiadając 
wymaganego aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 

17) sprzedaje środki ochrony roślin zaliczane do bardzo toksycznych i toksycznych dla 
człowieka osobom nieposiadającym aktualnego zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, o którym mowa w art. 66 
ust. 1, 

18) nie prowadzi ewidencji nabywców środków ochrony roślin zaliczanych do bardzo 
toksycznych lub toksycznych dla człowieka lub nie przechowuje jej przez okres 2 lat, 

19) sprzedaje środki ochrony roślin w opakowaniach zastępczych, 
20) sprzedaje środki ochrony roślin przy zastosowaniu automatów lub samoobsługi, w 

handlu okrężnym oraz osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim, 
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21) sprzedaje środki ochrony roślin w pomieszczeniach, w których jest prowadzona 
sprzedaż żywności lub pasz, 

22) sprzedaje środki ochrony roślin w opakowaniach niezawierających aktualnej 
etykiety-instrukcji stosowania, 

23) podaje informacje niezgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, 
24) stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu lub w sposób niezgodny z 

etykietą-instrukcją stosowania, 
25) stosuje niedozwolone środki ochrony roślin na roślinach uprawnych w strefach 

ochronnych źródeł, ujęć wody lub na terenach uzdrowisk, otulin parków narodowych 
i rezerwatów przyrody, 

26) nie prowadzi ewidencji wykonywanych zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin 
lub nie przetrzymuje jej przez okres dwóch lat, 

27) stosuje środki ochrony roślin lub uprawia rośliny wbrew zakazom, ograniczeniom 
lub warunkom określonym przez wojewodę, 

28) wykonuje zabiegi środkami ochrony roślin, nie mając wymaganego aktualnego 
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony 
roślin, 

29)  (uchylony), 
30) stosuje środki ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub uchyla się od 

obowiązku przeprowadzania technicznego badania opryskiwaczy, 
31) stosuje środki ochrony roślin niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania] 
- podlega karze grzywny. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje w trybie przepisów o 
postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

 
Art. 108. 

1. Kto: 
[1) sprzedaje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu - wycofuje je z obrotu na 

własny koszt oraz wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze 
względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości 
stanowiącej 200 % kwoty wartości sprzedanych środków ochrony roślin według ceny 
ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży; 

2) prowadzi obrót lub konfekcjonowanie środkami ochrony roślin bez wpisu do rejestru 
- wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na swoją 
siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w wysokości 2.270 zł;] 

3) wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, 
produkty roślinne lub przedmioty, które są szczególnie podatne na porażenie przez 
organizmy kwarantannowe, bez wpisu do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa 
w art. 12 ust. 1 pkt 3 - wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu właściwego 
ze względu na swoją siedzibę albo miejsce zamieszkania opłatę sankcyjną w 
wysokości 2.270 zł. 

2. Opłatę sankcyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, określa, w drodze decyzji, wojewódzki 
inspektor właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu. 
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3. Opłata sankcyjna stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na rachunek 
właściwego wojewódzkiego inspektoratu w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja 
określająca tę opłatę stała się ostateczna. 

4. Opłaty sankcyjnej nie określa się, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym 
popełniono czyn stanowiący podstawę określenia tej opłaty, upłynęło 5 lat. 

5. Określonej opłaty sankcyjnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej 
decyzji o jej określeniu. 

6. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 5, przerywa się przez zastosowanie środka 
egzekucyjnego, o którym podmiot został powiadomiony. 

7. Po przerwaniu biegu przedawnienia, biegnie ono na nowo od dnia następującego po dniu, 
w którym zastosowano środek egzekucyjny. 

8. Od nieuiszczonych w terminie opłat sankcyjnych pobiera się odsetki za zwłokę w 
wysokości i na zasadach obowiązujących dla zaległości podatkowych. 

9. Egzekucja określonych opłat sankcyjnych wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1282, 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 
 

 
 

 1) podmiotu wykonującego działalność 
na podstawie przepisów o ruchu 
drogowym 
 

412 zł 
 

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

 
 

 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 
10000 litrów 100% alkoholu 

1.005 zł 
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 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 10000 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) (uchylony) 
 

 
 

 
 

 
 

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

1.135 zł] 
 

 
 

 <8) podmiotu wykonującego 
działalność na podstawie 
przepisów o środkach ochrony 
roślin w zakresie: 

  

 a) wprowadzania środków 
ochrony roślin do obrotu 
lub konfekcjonowania tych 
środków 

1.135 zł  
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 b) potwierdzania sprawności 
technicznej sprzętu 
przeznaczonego do 
stosowania środków 
ochrony roślin 

220 zł  

 c) prowadzenia szkoleń w 
zakresie środków ochrony 
roślin  

616 zł>  

 
 

 9) podmiotu wykonującego działalność 
na podstawie ustawy - Prawo pocztowe 
 

412 zł 
 

 
 

 
 

 9a) podmiotu wykonującego działalność 
na podstawie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
 

50 zł 
 

 
 

 
 

 10) podmiotu wykonującego działalność 
gospodarczą niewymienioną w 
niniejszym ustępie 
 

616 zł 
 

 
 

 <36a. Dokonanie wpisu do 
rejestru podmiotów niebędących 
przedsiębiorcami w rozumieniu 
przepisów o swobodzie 
działalności gospodarczej, 
podmiotu wykonującego 
działalność na podstawie 
przepisów o środkach ochrony 
roślin w zakresie: 

  

 1) potwierdzania sprawności 
technicznej sprzętu 
przeznaczonego do stosowania 
środków ochrony roślin 

220 zł  

 2) prowadzenia szkoleń w zakresie 
środków ochrony roślin  

616 zł  

 36b. Decyzja w sprawie udzielenia 
upoważnienia do prowadzenia 
badań skuteczności działania 
środka ochrony roślin  

5.000 zł  

 36c. Zmiana zakresu udzielonego 
upoważnienia do prowadzenia 
badań skuteczności działania 
środków ochrony roślin 

1.000 zł  

 36d. Decyzja w sprawie udzielenia 
upoważnienia do opracowywania 
oceny lub uwag w rozumieniu 
przepisów o środkach ochrony 
roślin  

1.000 zł  

 36e. Zmiana zakresu udzielonego 
upoważnienia do opracowywania 
oceny lub uwag w rozumieniu 

500 zł>  
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przepisów o środkach ochrony 
roślin  

 
 

 
ust. 37-53 pominięte 
 

  

    
II. 
 

 Wydanie zaświadczenia 
 

 
 

 
 

 
 

ust. 1-15 pominięte 
 

 
 

 

 
 

[16. Opinia potwierdzająca, że 
pomieszczenia dostosowane do 
prowadzenia działalności w zakresie 
konfekcjonowania lub obrotu środkami 
ochrony roślin i przechowywania 
opakowań po środkach ochrony roślin 
sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne 
spełniają wymogi ochrony środowiska 
 

105 zł] 
 

 
 

 
 

ust. 17-21 pominięte 
 
 

  

III. 
 

 Wydanie zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji)  
 

 
 

 
 

 
 

ust. 1-26 pominięte 
 

  
 

 
 

[27. Zezwolenie na dopuszczenie środka 
ochrony roślin do obrotu i stosowania, 
wydawane na podstawie przepisów o 
ochronie roślin: 
 

 
 

 
 

 
 

 1) jednorazowe 
 

412 zł 
 

 
 

 
 

 2) na okres do 3 lat 
 

616 zł 
 

 
 

  3) na okres 10 lat 1.023 zł]  
 
 

ust. 28-46 
 

  
 

IV. Złożenie dokumentu   
  

Część IV pominięta 
 

  

 


