
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska 

Nr posiedzenia: 158  Nr posiedzenia: 235 

Data posiedzenia: 21 lipca 2015 r. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła: przewodnicząca Komisji Środowiska Jadwiga Rotnicka. 

Porządek posiedzenia: 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat 

zabezpieczenia rynku polskiego przed napływem nielegalnych 

i podrabianych środków ochrony roślin. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

Przemysław Błaszczyk, Jerzy Chróścikowski, Piotr Gruszczyński, 

Kazimierz Jaworski, Wiesław Kilian, Andrzej Kobiak, Marek 

Konopka, Ireneusz Niewiarowski, Marian Poślednik, Zdzisław 

Pupa, Grzegorz Wojciechowski, Roman Zaborowski,senatorowie 

członkowie Komisji Środowiska: Stanisław Gorczyca, Stanisław 

Hodorowicz, Andrzej Kobiak, Bogdan Pęk, Zdzisław Pupa, Marian 

Poślednik, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, 

 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 

 podsekretarz stanu Zofia Szalczyk ze współpracownikami, 

 Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa: 

 zastępca głównego inspektora Dariusz Wiraszka 

ze współpracownikami, 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 

 główny inspektor Jerzy Kuliński, 

 Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych: 

 główny specjalista w Biurze Kontroli Jakości Handlowej Ewa 

Konowrocka, 

 przedstawiciele Centralnego Ośródka Badania Odmian Roślin 

Uprawnych, Federacji Branżowych Związków Producentów 

Rolnych, Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin, Polskiego 

Związku Pszczelarskiego, Polskiego Związku Ogrodniczego, 

Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku oraz Polskiego 

Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa PolSOR. 

 
 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Informację na temat zabezpieczenia rynku polskiego przed napływem nielegalnych 

i podrabianych środków ochrony roślin przedstawiła podsekretarz stanu Zofia Szalczyk. 

Poinformowała, że urzędem odpowiedzialnym za nadzór nad wprowadzaniem do obrotu 

środków ochrony roślin jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(PIORiN), która od dłuższego czasu zajmuje się kwestią nielegalnego wprowadzania na 

polski rynek tych produktów. Obserwowane przez PIORiN nadużycia na tym rynku 

przybierają różne formy, od wprowadzania przez granice zewnętrzne Unii Europejskiej 
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podrobionych środków ochrony roślin z państw trzecich, poprzez ich przemyt w bagażu 

podręcznym, do niewłaściwie wykorzystywanych pozwoleń wydanych przez ministra 

rolnictwa na handel równoległy tymi produktami. Środki te dystrybuowane są następnie za 

pośrednictwem internetu, sieci punktów obrotu lub dostarczane bezpośrednio do 

gospodarstw rolnych. 

Następnie głos zabrała dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin Anna Tuleja. 

Stwierdziła, że dostępność fałszywych i nielegalnych środków ochrony roślin wprowadza 

potencjalne zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Skala obrotu 

nielegalnymi środkami ochrony roślin jest niepokojąca, a atrakcyjność ofert kierowanych 

przez fałszerzy i nielegalnych importerów do rolników rodzi obawy, że proceder ten będzie 

się nasilał. 

Zdaniem przedstawicieli producentów oraz dystrybutorów środków ochrony roślin 

konieczne jest zintensyfikowanie działań i zaangażowanie w nie wszystkich podmiotów 

odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem i obrotem towarów na rynku. 

Niezbędne w tym celu jest efektywne wykorzystanie istniejących regulacji prawnych oraz 

skoordynowanie działań wszystkich organów zajmujących się kontrolą tego rynku. 

W trakcie dyskusji zwracano uwagę, że wymiar ścigania ma trudności z postawieniem 

zarzutów o naruszenie prawa dystrybutorom i producentom środków ochrony roślin. 

Z drugiej strony, jeżeli już dojdzie do powiadomienia prokuratury, to sprawę traktuje się 

jako czyn mało szkodliwy i umarza się. Podnoszono, że należy prowadzić szeroką edukację 

wśród rolników, aby nie nabywali nielegalnych środków. Największa ilość podrabianych 

środków transportowana jest drogą morską i lądową. Pytano, jak przebiega kontrola 

graniczna w przypadku tych produktów. 

Odpowiadając na pytania, podsekretarz stanu w MRiRW Zofia Szalczyk wskazywała, że 

należy dążyć do tego, aby organy odpowiedzialne za kontrolę lepiej ze sobą 

współpracowały. Podkreślała, że PIORiN, jako organ kontrolny, ściśle współpracuje 

z Inspekcją Ochrony Środowiska, inspekcją celną i policją. Należy dążyć do tego, aby 

w ramach obowiązującego prawa współpraca ta była jak najlepsza. Poinformowała, że 

w ramach możliwości finansowych działania edukacyjne dotyczące szkodliwości 

stosowania nielegalnych środków ochrony roślin będą kontynuowane. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 


