
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. 

o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 869) 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 

2018r. poz. 810) 

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; 

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; 
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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)  (uchylony); 

15)  (uchylony); 

16)  (uchylony); 

17)  (uchylony); 

18)  (uchylony); 

19)  (uchylony); 

20)  (uchylony); 

21)  (uchylony); 

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;] 

<23) posiadacz – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, w których władaniu znajdują się grunty, 

rośliny, produkty roślinne, przedmioty lub organizmy szkodliwe;> 

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 
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Nasiennictwa lub upoważnione przez nie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. 

 

Art. 4. 

1. W przypadku wystąpienia organizmu niekwarantannowego wojewódzki inspektor ocenia 

stopień zagrożenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. 

2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia rozprzestrzenienia się organizmu 

niekwarantannowego lub możliwości wywołania przez niego strat gospodarczych 

wojewódzki inspektor informuje zainteresowane podmioty, za pośrednictwem dostępnych 

środków przekazu, o sposobach i terminach zwalczania tego organizmu. 

[3. Organizmy niekwarantannowe można zwalczać lub ograniczać ich występowanie przez: 

1)   zabiegi agrotechniczne; 

2)   stosowanie roślin odmian tolerancyjnych lub odpornych; 

3)   zwalczanie biologiczne; 

4)   zabiegi środkami ochrony roślin; 

5)   zastosowanie co najmniej dwóch metod zwalczania, wymienionych w pkt 1-4, zwanych 

dalej "integrowaną ochroną roślin"
(2)

, mających na celu ograniczenie stosowania 

środka ochrony roślin do niezbędnego minimum do utrzymania populacji organizmów 

szkodliwych na poziomie ograniczającym szkody lub straty gospodarcze.] 

<3. Organizmy niekwarantannowe można zwalczać lub ograniczać ich występowanie 

zgodnie z integrowaną ochroną roślin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 i 60 oraz 2018 r. poz. 650 i …) 

przez: 

1) zabiegi agrotechniczne lub 

2) stosowanie roślin odmian tolerancyjnych lub odpornych, lub 

3) zwalczanie biologiczne, lub 

4) zabiegi środkami ochrony roślin.> 

 

Art. 6. 

1. Organizmy kwarantannowe podlegają obowiązkowi zwalczania i nie mogą być 

wprowadzane, przemieszczane, hodowane lub przechowywane na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1. 
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2. Wojewódzki inspektor przeprowadza kontrole roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, w tym podłoży, opakowań lub środków transportu, w zakresie 

występowania organizmów szkodliwych oraz spełnienia wymagań określonych w 

ustawie, zwane dalej "urzędowymi kontrolami": 

1)   w miejscach uprawy roślin, wytwarzania produktów roślinnych lub przedmiotów; 

<1a) w miejscach przetwarzania, pakowania i sortowania roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów;> 

2)   w miejscach przechowywania i sprzedaży roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów; 

3)   u podmiotów nabywających rośliny, produkty roślinne lub przedmioty; 

<3a) w miejscach wprowadzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

4)   w każdym innym miejscu, w którym rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są 

przemieszczane, w szczególności na drogach i w środkach transportu. 

3. Urzędowa kontrola roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na drogach i w środkach 

transportu jest przeprowadzana we współpracy z Policją i Inspekcją Transportu 

Drogowego. 

4. Urzędowe kontrole przeprowadza się: 

1)   regularnie u zarejestrowanych podmiotów oraz wyrywkowo w każdym innym miejscu 

uprawy, wytwarzania, przechowywania, sprzedaży lub przemieszczania roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów; 

2)   w sposób ukierunkowany, jeżeli zostanie stwierdzone, że istnieje ryzyko niespełnienia 

wymagań ustawy; 

3)   stosując ocenę organoleptyczną, badania makroskopowe, badania laboratoryjne lub 

kontrolę dokumentów. 

5. Jeżeli zostanie stwierdzone lub podejrzewa się wystąpienie organizmów kwarantannowych 

wojewódzki inspektor ustala: 

1)   zasięg ich występowania lub możliwego rozprzestrzenienia się lub 

2)   zasięg prawdopodobnego porażenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 

lub 

3)   źródło infekcji, lub 

4)   strefy, w których powinny być podjęte działania w celu zwalczania tych organizmów 

lub zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się, lub 
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5)   rośliny, produkty roślinne lub przedmioty porażone lub podejrzane o porażenie. 

6. Podmiot kontrolowany współdziała z wojewódzkim inspektorem przy wykonywaniu 

czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2, 4 i 5. 

 

Art. 8. 

1. [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:] 

<W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych 

wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce wystąpienia lub podejrzenia 

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, 

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, 
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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.] 

<2b. Zmiana i uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wymagają 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, 

oraz do przeprowadzania urzędowej kontroli, oraz działań, o których mowa w art. 6 ust. 5. 
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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. 

<7. Jeżeli spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g, wymaga 

przeprowadzenia oceny organoleptycznej, badań makroskopowych lub badań 

laboratoryjnych w celu wydania paszportu roślin, świadectwa fitosanitarnego, 

zaświadczenia lub innego dokumentu, lub oznakowania, tę ocenę i te badania 

przeprowadza się na koszt zainteresowanego podmiotu.> 

 

Art. 13. 

[1. Decyzję w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców, na wniosek zainteresowanego 

podmiotu, wydaje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

albo siedzibę tego podmiotu, z zastrzeżeniem ust. 3.] 

<1. Wpisu do rejestru przedsiębiorców, na wniosek zainteresowanego podmiotu, 

dokonuje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę tego podmiotu.> 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być również złożony przed dokonaniem 

granicznej kontroli fitosanitarnej za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, 

właściwego dla punktu wwozu, przez podmiot wprowadzający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty z państw trzecich. 

3. [Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie ma miejsca zamieszkania albo siedziby na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzję w sprawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców wydaje wojewódzki inspektor właściwy dla:] 
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<Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie ma miejsca zamieszkania albo siedziby na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisu do rejestru przedsiębiorców dokonuje 

wojewódzki inspektor właściwy dla:> 

1)   planowanego miejsca prowadzenia uprawy, wytwarzania, magazynowania, 

pakowania, sortowania, wprowadzania lub rozpoczęcia przemieszczania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, do którego 

został złożony wniosek o wpis do rejestru albo 

2)   punktu wwozu, w przypadku podmiotów wprowadzających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty z państw trzecich. 

<3a. Wojewódzki inspektor, który dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców, 

informuje na piśmie podmiot wpisany do tego rejestru o dokonaniu wpisu do 

rejestru i o numerze wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia dokonania tego 

wpisu.> 

4. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców zawiera: 

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

2)   określenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów; 

3)   rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności; 

4)   imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem; 

5)   numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

4a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, 

oraz wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 

<4b. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców nie zawiera informacji, o których 

mowa w ust. 4, lub zawiera błędy lub pomyłki, wojewódzki inspektor wzywa 

podmiot, który złożył ten wniosek, do uzupełnienia lub poprawienia tego wniosku w 

terminie 7 dni. 

4c. W razie nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku o wpis do rejestru 

przedsiębiorców w terminie, o którym mowa w ust. 4b, wojewódzki inspektor 

pozostawia ten wniosek bez rozpoznania.> 

5. Rejestr przedsiębiorców zawiera: 

1)   informacje, o których mowa w ust. 4; 
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2)   numer wpisu; 

3)   datę wpisu. 

<5a. Wojewódzki inspektor wykreśla podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców z 

tego rejestru: 

1) na wniosek tego podmiotu; 

2) w przypadku stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez ten 

podmiot działalności wymagającej uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców; 

3) po uzyskaniu informacji o zgonie osoby wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

albo likwidacji osoby prawnej albo podmiotu nieposiadającego osobowości 

prawnej wpisanych do tego rejestru; 

4) jeżeli informacje podane we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców były 

niezgodne ze stanem faktycznym. 

5b. W przypadku stwierdzenia błędów lub pomyłek w informacjach podanych we 

wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców po dokonaniu wpisu podmiotu do tego 

rejestru wojewódzki inspektor wzywa ten podmiot do ich poprawienia 

w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. 

5c. W razie niepoprawienia błędów lub pomyłek w informacjach podanych we wniosku 

o wpis do rejestru przedsiębiorców w terminie, o którym mowa w ust. 5b, 

wojewódzki inspektor wykreśla podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców z tego 

rejestru. 

5d. Wykreślenie podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców z tego rejestru w 

przypadkach, o których mowa w ust. 5a pkt 2 i 4 oraz ust. 5c, następuje w drodze 

decyzji.”; 

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, 

w których podmiot jest zwolniony z obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców, jeżeli 

nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych, mając na uwadze 

przepisy Unii Europejskiej w zakresie rejestracji producentów. 

 

Art. 14. 

1. Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców są obowiązane do: 

1)   podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się organizmów 

szkodliwych; 
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2)   prowadzenia obserwacji występowania organizmów szkodliwych w sposób i w 

terminach uzgodnionych z wojewódzkim inspektorem; 

3)   prowadzenia, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem, ewidencji 

uprawianych, produkowanych, nabywanych, zbywanych, przechowywanych lub 

przemieszczanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, umożliwiającej 

stwierdzenie ich pochodzenia; 

4)   przechowywania, przez okres co najmniej roku, dokumentów dotyczących zbycia albo 

nabycia, przechowywania lub przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów oraz paszportów roślin; 

5)   sporządzania i aktualizowania planu rozmieszczenia poszczególnych upraw, miejsc 

produkcji lub miejsc składowania i przechowywania roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem; 

5a)  zawiadamiania wojewódzkiego inspektora o zmianach danych podlegających 

wpisowi, zaistniałych po dniu wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców; 

<5b) przekazywania, na żądanie wojewódzkiego inspektora, planu rozmieszczenia 

upraw, miejsc produkcji lub miejsc składowania i przechowywania roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów;> 

[6)   spełnienia wymogów określonych w przepisach o nasiennictwie.] 

<7) umożliwienia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenia kontroli oraz 

współdziałania podczas kontroli, w szczególności przez: 

a) umożliwienie dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, materiału siewnego, obiektów, pomieszczeń, środków 

przewozowych i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą, 

b) umożliwienie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 

lub materiału siewnego w celu poddania ich analizom laboratoryjnym, 

c) udostępnienie akt, dokumentów oraz ewidencji i informacji lub danych w 

zakresie objętym kontrolą, a także sporządzenie ich kopii, 

d) umożliwienie badania przebiegu określonych czynności objętych kontrolą, 

e) udzielenie informacji i wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą.> 

[2. Wojewódzki inspektor, co najmniej raz w roku przeprowadza u podmiotów wpisanych do 

rejestru przedsiębiorców urzędową kontrolę w zakresie spełnienia wymagań określonych 

w ust. 1, a w przypadku roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie 
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podatnych na porażenie przez organizmy szkodliwe, urzędową kontrolę w zakresie 

zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.] 

<2. Wojewódzki inspektor co najmniej raz w roku przeprowadza u podmiotów 

wpisanych do rejestru przedsiębiorców urzędową kontrolę w zakresie spełnienia 

wymagań określonych w ust. 1 pkt 1–5b, a w przypadku roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy 

szkodliwe, urzędową kontrolę w zakresie zdrowotności roślin, produktów roślinnych 

lub przedmiotów.> 

<2a. Jeżeli w danym roku podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców nie będzie 

prowadził uprawy, wytwarzania, magazynowania, pakowania, sortowania, 

wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez 

organizmy kwarantannowe, powiadamia o tym wojewódzkiego inspektora na piśmie, 

w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą 

wojewódzkiego inspektora, do dnia 30 kwietnia danego roku. 

2b. Wojewódzki inspektor nie przeprowadza urzędowej kontroli, o której mowa w ust. 

2, u podmiotów, które w danym roku nie prowadzą uprawy, wytwarzania, 

magazynowania, pakowania, sortowania, wprowadzania lub przemieszczania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe i powiadomiły 

o tym wojewódzkiego inspektora w terminie wskazanym w ust. 2a. 

2c. Przepis ust. 2b nie wyłącza możliwości przeprowadzenia przez wojewódzkiego 

inspektora kontroli zgodności treści powiadomienia, o którym mowa w ust. 2a, ze 

stanem faktycznym.> 

3. [W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 1, wojewódzki inspektor 

może:] 

<W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 1 lub podania informacji, 

o której mowa w ust. 2a, niezgodnej ze stanem faktycznym, wojewódzki inspektor 

może:> 

1)   nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w oznaczonym 

terminie lub 

2)   w drodze decyzji wykreślić podmiot z rejestru przedsiębiorców, w zakresie 

działalności, co do której stwierdzono niedopełnienie obowiązków lub uchybienia. 
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[4. Podmiot, który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców, może ponownie wystąpić z 

wnioskiem o wpis do tego rejestru w zakresie działalności, co do której stwierdzono 

niedopełnienie obowiązków lub uchybienia, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 

miesięcy od dnia wydania decyzji o wykreśleniu z rejestru, jeżeli przepisy o nasiennictwie 

nie określają innych terminów w tym zakresie.] 

<4. Podmiot, który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców na podstawie ust. 3 pkt 

2 lub art. 13 ust. 5a pkt 4 lub ust. 5c, może ponownie wystąpić z wnioskiem o wpis do 

tego rejestru w zakresie działalności, co do której stwierdzono niedopełnienie 

obowiązków lub uchybienia, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w 

którym decyzja o wykreśleniu z tego rejestru stała się ostateczna.> 

<5. Jeżeli podmiot, który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców, złoży wniosek o 

wpis do tego rejestru przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wojewódzki 

inspektor, w drodze decyzji, odmawia wpisu do tego rejestru.> 

 

Art. 18. 

1. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania 

lub miejsce składowania, lub miejsce łączenia roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu świadectwo fitosanitarne 

dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich. 

[2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie umożliwiającym stwierdzenie, że 

rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania państwa trzeciego, do 

którego są przeznaczone lub przez które są przemieszczane.] 

<2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie umożliwiającym 

stwierdzenie, że: 

1) podmioty, które prowadzą uprawę, wytwarzanie, pakowanie, sortowanie lub 

składowanie, lub dokonujące wyprowadzenia do państwa trzeciego roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów, spełniają wymagania państwa trzeciego, 

do którego będą one wyprowadzane lub przez które będą one przemieszczane, 

zwane dalej „wymaganiami importowymi państwa trzeciego”, dotyczące ich 

uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania, składowania lub wyprowadzania; 

2) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe 

państwa trzeciego.> 
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3. Wniosek o wydanie świadectwa zawiera: 

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

<1a) numer wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 19a ust. 1 – w przypadku 

podmiotów do niego wpisanych;> 

2)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres odbiorcy; 

3)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy, jeżeli nie jest on nadawcą; 

4)   nazwę państwa przeznaczenia; 

5)   miejsce pochodzenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów; 

6)   oznaczenie nazwy i ilości roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów; 

7)   ilość i rodzaj opakowań; 

8)   deklarowany środek transportu; 

9)   deklarowane miejsce wwozu do państwa przeznaczenia; 

10)  nazwy państw, przez które będą przemieszczane rośliny, produkty roślinne lub 

przedmioty; 

11)  informacje o zastosowanych zabiegach odkażających; 

12)  numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

13)  informacje o znakach rozpoznawczych opakowań. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1)   dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażających, jeżeli zabiegi 

takie są wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub 

przedmioty są przeznaczone, lub państwa, przez które są one przemieszczane; 

2)   pozwolenie importowe lub jego kopię, jeżeli pozwolenie takie jest wymagane przez 

państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są 

przeznaczone, lub państwa, przez które są one przemieszczane; 

[3)   zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na 

miejsce prowadzenia uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, potwierdzające spełnienie wymagań specjalnych dotyczących miejsca 

ich uprawy lub wytwarzania, jeżeli świadectwo fitosanitarne wydaje wojewódzki 

inspektor, który nie jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy lub 

wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, a spełnienia tych 

wymagań wymaga państwo, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są 

przeznaczone, lub państwa, przez które są one przemieszczane; 
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<3) zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań importowych państwa 

trzeciego dotyczących miejsca uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub 

składowania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli ich spełnienie 

jest wymagane przez państwo trzecie, do którego te rośliny, produkty roślinne 

lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, 

wydane przez właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, 

wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania tych roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów wojewódzkiego inspektora albo organ właściwy do 

spraw zdrowia roślin innego państwa członkowskiego – w przypadku gdy 

świadectwo fitosanitarne wydaje wojewódzki inspektor, który nie jest właściwy 

ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, pakowania, 

sortowania lub składowania tych roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów;> 

4)   świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia w przypadku reeksportu [.] <;> 

<5) inne niż wymienione w pkt 1–4 dokumenty lub informacje wymagane przez 

państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą 

wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, w szczególności imię, 

nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres podmiotów 

uprawiających, wytwarzających, pakujących, sortujących, składujących lub 

wyprowadzających te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub numer 

wpisu tych podmiotów do rejestru, o którym mowa w art. 19a ust. 1, jeżeli 

państwo trzecie wymaga wpisu tych podmiotów do tego rejestru.> 

<4a. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 4, zostały uprzednio dołączone do innego 

wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego dla 

reeksportu złożonego do wojewódzkiego inspektora, wnioskodawca może – zamiast 

ponownego dołączenia tych dokumentów – wskazać wniosek, do którego te 

dokumenty zostały dołączone.> 

5. (uchylony). 

6. Świadectwo fitosanitarne jest: 

1)   zaświadczeniem w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego; 

2)   wydawane: 

a)  na formularzach udostępnianych przez Głównego Inspektora, 
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[b)  bez zbędnej zwłoki, po stwierdzeniu, w wyniku zastosowanej oceny 

organoleptycznej, badań makroskopowych, badań laboratoryjnych lub kontroli 

dokumentów, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania 

państwa trzeciego, do którego są przeznaczone, lub państw przez które są 

przemieszczane.] 

<b) bez zbędnej zwłoki, po stwierdzeniu w wyniku kontroli, która może 

uwzględniać zastosowanie oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, 

badań laboratoryjnych lub kontroli dokumentów, że: 

– podmioty, które prowadzą uprawę, wytwarzanie, pakowanie, sortowanie 

lub składowanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub 

dokonujące ich wyprowadzania do państwa trzeciego, spełniają 

wymagania importowe państwa trzeciego, 

– rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania 

importowe państwa trzeciego.> 

6a. Jeżeli nie można uzyskać przepisów fitosanitarnych państwa trzeciego, do którego rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

są przeznaczone, lub państw przez które są one przemieszczane, wojewódzki inspektor 

może wydać świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, po 

stwierdzeniu, w wyniku zastosowanej oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, 

badań laboratoryjnych lub kontroli dokumentów, że te rośliny, produkty roślinne lub 

przedmioty są wolne od organizmów kwarantannowych i praktycznie wolne od innych 

organizmów szkodliwych. 

6b. Na środki transportu lub opakowania, w których są przewożone rośliny, produkty roślinne 

lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, 

wojewódzki inspektor, który wystawia świadectwo fitosanitarne lub świadectwo 

fitosanitarne dla reeksportu, może, ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się 

organizmów szkodliwych, nałożyć plomby ze znakiem Inspekcji i numerem wydanego 

świadectwa fitosanitarnego. Plomby udostępnia Główny Inspektor. 

6c. Plomby, o których mowa w ust. 6b, wojewódzki inspektor nakłada niezwłocznie po 

umieszczeniu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w środku transportu lub w 

opakowaniu. 
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6d. Uprawnienia wojewódzkiego inspektora do nakładania plomb, o których mowa w ust. 6b, 

nie naruszają uprawnień i obowiązków organów celnych do przeprowadzania kontroli 

celnej. 

6e. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 

państw trzecich oraz wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do tych państw trzecich, w 

przypadku których wojewódzki inspektor, wystawiający świadectwo fitosanitarne lub 

świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, nakłada plomby określone w ust. 6b, mając na 

względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. 

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory świadectw 

fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, mając na względzie 

ujednolicenie wydawanych na terytorium Wspólnoty świadectw fitosanitarnych dla roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów. 

 

<Art. 19a. 

1. Jeżeli państwo trzecie przeznaczenia określonych roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwo 

trzecie, przez które będą one przemieszczane, wymaga wpisu podmiotów 

prowadzących uprawę tych roślin lub wytwarzających, pakujących, sortujących, 

składujących lub wyprowadzających te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty do 

rejestru takich podmiotów, zwanego dalej „rejestrem eksporterów”, wpisu do tego 

rejestru dokonuje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę tych podmiotów albo – w przypadku podmiotów 

nieposiadających miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej – właściwy ze względu na miejsce uprawy, wytwarzania, pakowania, 

sortowania lub składowania tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. 

2. Wojewódzki inspektor dokonuje wpisu do rejestru eksporterów na wniosek 

zainteresowanego podmiotu. 

3. Wniosek o wpis do rejestru eksporterów: 

1) zawiera: 

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

podmiotu, o którym mowa w ust. 2, 



- 17 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

b) rodzaj prowadzonej działalności, 

c) nazwę botaniczną roślin lub nazwę produktów roślinnych lub przedmiotów, 

które są uprawiane, wytwarzane, pakowane, sortowane, składowane lub 

wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot, 

o którym mowa w ust. 2, ze wskazaniem tych roślin, produktów roślinnych 

lub przedmiotów, które będą wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, wraz z określeniem miejsca ich uprawy, wytwarzania, pakowania, 

sortowania lub składowania oraz określeniem państwa trzeciego, do którego 

będą one wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, 

d) imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem, 

e) oświadczenie o znajomości wymagań importowych państwa trzeciego 

i zobowiązanie do bieżącej aktualizacji znajomości tych wymagań; 

2) składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną 

skrzynkę podawczą wojewódzkiego inspektora. 

4. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru eksporterów nie spełnia wymagań, o których mowa 

w ust. 3, lub zawiera błędy lub pomyłki, wojewódzki inspektor wzywa podmiot, 

o którym mowa w ust. 2, do uzupełnienia lub poprawienia tego wniosku w terminie 

7 dni. 

5. W razie nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku o wpis do rejestru eksporterów 

w terminie, o którym mowa w ust. 4, wojewódzki inspektor pozostawia ten wniosek 

bez rozpoznania. 

6. Wojewódzki inspektor, który dokonał wpisu do rejestru eksporterów, informuje na 

piśmie podmiot wpisany do tego rejestru o dokonaniu wpisu do rejestru i numerze 

wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia dokonania tego wpisu. 

7. Rejestr eksporterów zawiera: 

1) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a–d; 

2) numer i datę wpisu. 

8. Wojewódzki inspektor zapewnia Głównemu Inspektorowi dostęp do informacji 

zawartych w rejestrze eksporterów. 

9. Główny Inspektor może udostępnić informacje zawarte w rejestrze eksporterów 

służbie ochrony roślin państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub 

przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, jeżeli wynika 
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to z wymagań importowych państwa trzeciego. Udostępnieniu podlegają wyłącznie 

informacje niezbędne do potwierdzenia wymagań importowych państwa trzeciego. 

10. Podmioty wpisane do rejestru eksporterów są obowiązane do: 

1) niezwłocznego informowania wojewódzkiego inspektora o zmianie w zakresie 

informacji podlegających wpisowi do rejestru eksporterów zaistniałych po dniu 

wpisu podmiotu do tego rejestru; 

2) spełniania wymagań importowych państwa trzeciego; 

3) umożliwienia przeprowadzania przez wojewódzkiego inspektora, podmiot 

prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin 

na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin lub 

uprawnionych przedstawicieli organów państwa trzeciego, do którego rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą 

przemieszczane, kontroli spełniania wymagań importowych państwa trzeciego; 

4) prowadzenia produkcji i ochrony roślin według szczegółowej metodyki 

integrowanej produkcji tych roślin przeznaczonych do wyprowadzenia 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, o którym mowa 

w ust. 1, i uzyskania certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej 

produkcji roślin, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o środkach ochrony roślin – jeżeli czynności kontrolne w ramach kontroli, o 

której mowa w ust. 11, mają być przeprowadzane przez podmiot prowadzący 

działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie 

tej ustawy. 

11. Wojewódzki inspektor przeprowadza u podmiotów wpisanych do rejestru 

eksporterów, które przekażą mu na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej 

na elektroniczną skrzynkę podawczą, do dnia 30 kwietnia danego roku informację 

o zamiarze uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania, składowania lub 

wyprowadzania do państwa trzeciego w tym roku roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów, o których mowa w ust. 1, kontrolę spełnienia wymagań importowych 

państwa trzeciego. 

12. Czynności kontrolne w ramach kontroli, o której mowa w ust. 11, mogą być także 

przeprowadzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji 

w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

środkach ochrony roślin, jeżeli: 
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1) wymagania importowe państwa trzeciego dopuszczają przeprowadzanie tych 

czynności przez podmioty inne niż Inspekcja; 

2) Główny Inspektor zatwierdził szczegółową metodykę integrowanej produkcji 

roślin przeznaczonych do wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

do państwa trzeciego i udostępnił ją na stronie internetowej administrowanej 

przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej 

„Głównym Inspektoratem”; 

3) podmiot wpisany do rejestru eksporterów złożył do podmiotu prowadzącego 

działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin zgłoszenie zamiaru 

stosowania integrowanej produkcji roślin przeznaczonych do wyprowadzenia 

z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego. 

13. W przypadku gdy czynności kontrolne w ramach kontroli, o której mowa w ust. 11, 

są przeprowadzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w 

integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

środkach ochrony roślin: 

1) do czynności tych stosuje się przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o środkach ochrony roślin; 

2) wojewódzki inspektor wydaje podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 

certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o środkach ochrony roślin wytyczne dotyczące czynności kontrolnych 

mające na celu zapewnienie zgodności prowadzenia kontroli, o której mowa 

w ust. 11, z wymaganiami importowymi państwa trzeciego; 

3) podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej 

produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony 

roślin przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na 

miejsce przeprowadzenia tych czynności, w sposób z nim uzgodniony, informacje 

o wynikach tych czynności na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej na 

elektroniczną skrzynkę podawczą: 

a) w terminie 7 dni od dnia zakończenia tych czynności, 

b) bezzwłocznie na każde wezwanie wojewódzkiego inspektora. 

14. Wojewódzki inspektor wykreśla podmiot z rejestru eksporterów: 

1) na wniosek tego podmiotu; 
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2) w przypadku stwierdzenia niewykonywania przez ten podmiot działalności 

wymagającej uzyskania wpisu do rejestru eksporterów przez okres dłuższy niż 

3 lata; 

3) po uzyskaniu informacji o zgonie osoby wpisanej do rejestru eksporterów albo 

likwidacji osoby prawnej albo podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej 

wpisanych do tego rejestru; 

4) jeżeli informacje podane we wniosku o wpis do rejestru eksporterów były 

niezgodne ze stanem faktycznym. 

15. W przypadku stwierdzenia błędów lub pomyłek w informacjach podanych we 

wniosku o wpis do rejestru eksporterów po dokonaniu wpisu podmiotu do tego 

rejestru wojewódzki inspektor wzywa ten podmiot do ich poprawienia w 

oznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. 

16. W razie niepoprawienia błędów lub pomyłek we wniosku o wpis do rejestru 

eksporterów w terminie, o którym mowa w ust. 15, wojewódzki inspektor wykreśla 

podmiot wpisany do rejestru eksporterów z tego rejestru. 

17. Wykreślenie podmiotu wpisanego do rejestru eksporterów z tego rejestru 

w przypadkach, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 4 oraz ust. 16, następuje w drodze 

decyzji. 

18. W przypadku stwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora, w tym na podstawie 

informacji przekazanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie 

certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 

2013 r. o środkach ochrony roślin lub właściwy organ państwa trzeciego, do którego 

rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą 

przemieszczane, niespełnienia obowiązków wymaganych w ust. 10, wojewódzki 

inspektor, mając na uwadze stopień niedopełnienia tych obowiązków oraz 

wymagania importowe państwa trzeciego: 

1) nakazuje, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie stwierdzonych uchybień 

w oznaczonym terminie albo 

2) w drodze decyzji, wykreśla podmiot z rejestru eksporterów. 

19. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru eksporterów nie usunął w oznaczonym terminie 

stwierdzonych uchybień, o których mowa w ust. 18 pkt 1, wojewódzki inspektor, w 

drodze decyzji, wykreśla ten podmiot z tego rejestru. 
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20. Podmiot, który został wykreślony z rejestru eksporterów na podstawie ust. 14 pkt 4, 

ust. 16, ust. 18 pkt 2 lub ust. 19, może ponownie wystąpić z wnioskiem o wpis do tego 

rejestru po upływie terminu określonego w wymaganiach importowych państwa 

trzeciego, a jeżeli w tych wymaganiach nie określono tego terminu, nie wcześniej niż 

po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z tego rejestru stała 

się ostateczna. 

21. Jeżeli podmiot, który został wykreślony z rejestru eksporterów, złoży wniosek o wpis 

do tego rejestru przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 20, wojewódzki 

inspektor, w drodze decyzji, odmawia wpisu do tego rejestru. 

22. Jeżeli ze względu na zmianę wymagań importowych państwa trzeciego prowadzenie 

rejestru eksporterów stanie się bezprzedmiotowe, wojewódzki inspektor udostępnia 

informację o tej zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej uzyskania, na stronie 

internetowej administrowanej przez obsługujący go urząd.> 

 

Art. 24. 

1. Graniczna kontrola fitosanitarna obejmuje kolejno: 

1)   kontrolę dokumentów, w tym sprawdzenie, czy do roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów zostały dołączone wymagane dokumenty lub czy są one prawidłowo 

oznakowane, 

2)   kontrolę tożsamości, 

3)   kontrolę zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

- z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2. 

2. Graniczną kontrolę fitosanitarną przeprowadza się: 

[1)   w punkcie wwozu, z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 6 i 9, albo] 

<1) w punkcie wwozu, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3, 4, 6 i 9, albo> 

2)   w miejscu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów, niebędącym punktem wwozu, w przypadku: 

a)  opakowań drewnianych, w których przewożone są towary inne niż rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty, które przed wprowadzeniem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli 

fitosanitarnej na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, lub drewna używanego do 

unieruchamiania lub zabezpieczenia tych towarów lub 

b)  gdy zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3. 
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<2a. W przypadku opakowań drewnianych, w których są przewożone towary inne niż 

rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które przed wprowadzeniem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli 

fitosanitarnej, oraz drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczenia 

takich towarów, kontrola dokumentów w zakresie sprawdzenia, czy te opakowania 

drewniane lub to drewno są prawidłowo oznakowane, kontrola tożsamości lub 

kontrola zdrowotności tych opakowań drewnianych lub tego drewna może zostać 

przeprowadzona na wniosek odbiorcy przesyłki we wskazanym przez niego miejscu, 

innym niż miejsce ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

przeprowadzenie kontroli fitosanitarnej tych opakowań drewnianych lub tego 

drewna jest niemożliwe w miejscu ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub mogłoby spowodować uszkodzenie przewożonych towarów. 

2b. Wniosek, o którym mowa w ust. 2a: 

1) zawiera: 

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

odbiorcy przesyłki, 

b) opis i wskazanie ilości opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w 

ust. 2a, 

c) opis sposobu transportu opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa 

w ust. 2a, do miejsca przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2a, 

d) wskazanie miejsca, w którym opakowania drewniane lub drewno, o których 

mowa w ust. 2a, będą przechowywane do czasu uzyskania wyniku kontroli, o 

której mowa w ust. 2a, 

e) wskazanie miejsca, w którym opakowania drewniane lub drewno, o których 

mowa w ust. 2a, zostaną poddane kontroli, o której mowa w ust. 2a, 

f) wskazanie sposobu, w jaki opakowania drewniane lub drewno, o których 

mowa w ust. 2a, mogą zostać, na koszt odbiorcy przesyłki, zniszczone lub 

poddane jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe, 

jeżeli kontrola, o której mowa w ust. 2a, wykaże, że opakowania drewniane 

lub drewno nie spełniają wymagań określonych w ustawie; 

2) składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną 

skrzynkę podawczą wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce 
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wprowadzenia opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 2a, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2c. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce wprowadzenia opakowań 

drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 2a, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w drodze decyzji, wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli dokumentów 

w zakresie sprawdzenia, czy opakowania drewniane lub drewno, o których mowa w 

ust. 2a, są prawidłowo oznakowane, kontroli tożsamości lub kontroli zdrowotności 

tych opakowań drewnianych lub tego drewna we wskazanym przez odbiorcę 

przesyłki miejscu innym niż miejsce ich wprowadzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: 

1) opakowania drewniane lub drewno nie wykazują objawów porażenia przez 

organizmy szkodliwe – w przypadku gdy możliwe jest przeprowadzenie ich 

oględzin; 

2) transport opakowań drewnianych lub drewna do miejsca przeprowadzenia 

kontroli, o której mowa w ust. 2a, nie stwarza zagrożenia rozprzestrzenienia się 

organizmów szkodliwych; 

3) wskazane przez odbiorcę przesyłki miejsce, w którym opakowania drewniane lub 

drewno będą przechowywane do czasu uzyskania wyniku kontroli, o której mowa 

w ust. 2a, zapewnia ich izolację w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się 

organizmów szkodliwych; 

4) wskazane przez odbiorcę przesyłki miejsce, w którym opakowania drewniane lub 

drewno zostaną poddane kontroli, o której mowa w ust. 2a, spełnia warunki 

zapewniające prawidłowe przeprowadzenie kontroli; 

5) wskazany przez odbiorcę przesyłki sposób, w jaki opakowania drewniane lub 

drewno zostaną, na jego koszt, zniszczone lub poddane jednorazowemu 

zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe, zapewnia skuteczne zniszczenie 

tych organizmów – w przypadku gdy kontrola, o której mowa w ust. 2a, wykaże, 

że opakowania drewniane lub drewno nie spełniają wymagań określonych w 

ustawie; 

6) odbiorca przesyłki w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, o którym 

mowa w ust. 2a, nie naruszył przepisów ustawy dotyczących granicznej kontroli 

fitosanitarnej; 
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7) organ Krajowej Administracji Skarbowej, sprawujący dozór celny nad towarami 

przewożonymi w tych opakowaniach drewnianych lub unieruchamianymi lub 

zabezpieczanymi tym drewnem, nie wyrazi negatywnej opinii w zakresie 

proponowanego miejsca przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2a, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wojewódzkiego inspektora o wydanie 

takiej opinii lub – w przypadku towarów łatwo psujących się – niezwłocznie. 

2d. Decyzję, o której mowa w ust. 2c, wojewódzki inspektor wydaje po zasięgnięciu 

opinii wojewódzkiego inspektora właściwego dla miejsca przeprowadzenia kontroli 

opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 2a, jeżeli właściwym dla 

tego miejsca jest wojewódzki inspektor inny niż wydający tę decyzję. 

2e. Decyzja, o której mowa w ust. 2c, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

2f. Zmiana i uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 2c, nie wymagają zgody strony. 

2g. Kontrole, o których mowa w ust. 2a, przeprowadza wojewódzki inspektor właściwy 

ze względu na miejsce przeprowadzania tych kontroli.> 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne miejsca niż punkty 

wwozu, w których przeprowadza się kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności 

określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w tym wykaz roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów, wraz ze wskazaniem państw, w których 

rozpoczęto przeprowadzanie granicznej kontroli fitosanitarnej, mając na względzie 

prawidłowe przeprowadzenie kontroli tożsamości lub zdrowotności roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów i wymagania Unii Europejskiej w tym zakresie. 

4. Kontrola tożsamości lub kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów może być przeprowadzana w innych, niż miejsca określone w ust. 2 i 3, 

miejscach zatwierdzonych przez Głównego Inspektora, w szczególności w: 

1)   miejscach wskazanych przez odbiorcę przesyłki; 

2)   pomieszczeniach wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. 

5. Główny Inspektor wydaje decyzję w sprawie zatwierdzenia miejsca, o którym mowa w ust. 

4, na wniosek zainteresowanego podmiotu, po: 

1)   sprawdzeniu, czy miejsce to spełnia warunki zapewniające prawidłowe 

przeprowadzenie kontroli tożsamości lub kontroli zdrowotności oraz 

2)   otrzymaniu pozytywnej opinii organów celnych o możliwości zapewnienia dozoru 

celnego w tym miejscu. 
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5a. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, zawiera: 

1)   wskazanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które mają być 

wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   wskazanie miejsca kontroli tożsamości lub zdrowotności; 

3)   wskazanie miejsc, w których rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą 

przechowywane do czasu uzyskania wyniku kontroli tożsamości lub zdrowotności; 

[4)   opis sposobu, w jaki przesyłki pochodzące z państw członkowskich, przesyłki 

porażone i prawdopodobnie porażone przez organizmy szkodliwe mają być 

izolowane.] 

<4) opis sposobu, w jaki przesyłki pochodzące z państw trzecich, przesyłki porażone i 

prawdopodobnie porażone przez organizmy szkodliwe mają być izolowane.> 

5b. Jeżeli przesyłka przeznaczona jest dla upoważnionego odbiorcy w rozumieniu przepisów 

art. 230 lub art. 233 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. 

UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.) lub do miejsca kontroli objętego pozwoleniem 

na korzystanie z procedury specjalnej innej niż procedura tranzytu, do wniosku dołącza 

się kopie właściwych pozwoleń wydanych przez organy celne. 

6. W przypadku zawarcia stosownej umowy między Komisją Europejską a państwem trzecim 

kontrola zdrowotności może odbywać się w tym kraju trzecim. 

7. Kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności w miejscach, o których mowa w ust. 3 i 4, 

przeprowadza się po wyrażeniu zgody przez wojewódzkiego inspektora właściwego dla 

punktu wwozu albo organ innego państwa członkowskiego właściwy do spraw zdrowia 

roślin przeprowadzający kontrolę dokumentów. 

8. Wojewódzki inspektor właściwy dla punktu wwozu wyraża zgodę, o której mowa w ust. 7, 

jeżeli przesyłka lub partia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wraz z 

opakowaniem lub środkiem transportu spełniają wymagania w zakresie zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych. Wyrażając zgodę, wojewódzki inspektor 

określa miejsce lub państwo członkowskie, w którym zostanie dokonana kontrola 

tożsamości lub kontrola zdrowotności. 

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, sposób 

wyrażenia zgody na dokonywanie kontroli tożsamości lub kontroli zdrowotności w innych 

miejscach niż punkt wwozu, mając na uwadze ujednolicenie działań w zakresie tej 

kontroli. 
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10. Kontrolę tożsamości lub kontrolę zdrowotności w miejscach, o których mowa w ust. 3 i 4, 

przeprowadza wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania 

kontroli. 

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie 

powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną, 

mając na względzie wymagania organizacyjno-techniczne do przeprowadzenia 

prawidłowej kontroli tożsamości i kontroli zdrowotności oraz wymagania dla 

pracowników przeprowadzających graniczną kontrolę fitosanitarną. 

12. Główny Inspektor może cofnąć decyzję, o której mowa w ust. 5, w przypadku gdy miejsce 

to przestało spełniać warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 11. 

13. Graniczna kontrola fitosanitarna przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów może obejmować wyłącznie: 

1)   kontrolę zdrowotności lub tożsamości, jeżeli kontrole te nie zostały przeprowadzone 

w punkcie wwozu na terytorium innego państwa członkowskiego; 

2)   kontrolę dokumentów lub tożsamości, jeżeli przesyłka lub partia przeznaczona jest dla 

odbiorcy w innym państwie członkowskim. 

 

Art. 25. 

1. Na świadectwie fitosanitarnym lub na innym wymaganym dokumencie, który dołącza się 

do przesyłki lub partii roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, udostępnionych do 

kontroli dokumentów, wojewódzki inspektor umieszcza okrągłą pieczęć z wizerunkiem 

orła, datę udostępnienia dokumentu do kontroli oraz pieczęć imienną i podpis. 

2. Wojewódzki inspektor właściwy dla punktu wwozu, w drodze decyzji, zakazuje 

wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesyłki lub partii, jeżeli w 

wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentów, zostało ustalone, że: 

1)   do roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów nie są dołączone wymagane 

dokumenty lub nie są one prawidłowo oznakowane lub 

2)   przedstawione dokumenty nie spełniają wymagań zawartych w ustawie, lub 

3)   przesyłka lub partia zawiera rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, których 

wprowadzanie i przemieszczanie jest zakazane, lub 

4)   podmiot nie dopełnił obowiązku wpisu do rejestru przedsiębiorców. 

3. Wojewódzki inspektor może odstąpić od wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, jeżeli 

podmiot usunie we wskazanym przez wojewódzkiego inspektora terminie stwierdzone 
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nieprawidłowości i nie istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia się organizmów 

kwarantannowych. 

<4. W przypadku opakowań drewnianych, w których są przewożone towary inne niż 

rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które przed wprowadzeniem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli 

fitosanitarnej, oraz drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczenia 

takich towarów, do których nie są dołączone wymagane dokumenty lub które nie są 

prawidłowo oznakowane, ich zniszczenie lub poddanie jednorazowemu zabiegowi 

zwalczającemu organizmy szkodliwe może zostać przeprowadzone na wniosek 

odbiorcy przesyłki we wskazanym przez niego miejscu, innym niż miejsce ich 

wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przeładunek, 

zniszczenie lub poddanie tych opakowań drewnianych lub tego drewna 

jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe jest niemożliwe w 

miejscu ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub mogłoby 

spowodować uszkodzenie przewożonych towarów. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4: 

1) zawiera: 

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

odbiorcy przesyłki, 

b) opis i wskazanie ilości opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa 

w ust. 4, 

c) opis sposobu transportu opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa 

w ust. 4, do miejsca ich zniszczenia lub poddania jednorazowemu zabiegowi 

zwalczającemu organizmy szkodliwe, 

d) wskazanie miejsca, w którym opakowania drewniane lub drewno, o których 

mowa w ust. 4, będą przechowywane do czasu ich zniszczenia lub poddania 

jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe, 

e) wskazanie sposobu, w jaki opakowania drewniane lub drewno, o których 

mowa w ust. 4, zostaną, na koszt odbiorcy przesyłki, zniszczone lub poddane 

jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe; 

2) składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną 

skrzynkę podawczą wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce 
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wprowadzenia opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 4, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce wprowadzenia opakowań 

drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 4, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, w drodze decyzji, wyraża zgodę na zniszczenie lub poddanie opakowań 

drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 4, jednorazowemu zabiegowi 

zwalczającemu organizmy szkodliwe we wskazanym przez odbiorcę przesyłki 

miejscu innym niż miejsce ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli: 

1) opakowania drewniane lub drewno nie wykazują objawów porażenia przez 

organizmy szkodliwe; 

2) transport opakowań drewnianych lub drewna do miejsca ich zniszczenia lub 

poddania jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe nie 

stwarza zagrożenia rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych; 

3) wskazane przez odbiorcę przesyłki miejsce, w którym opakowania drewniane lub 

drewno będą przechowywane do czasu ich zniszczenia lub poddania 

jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe, zapewnia ich 

izolację w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się organizmów 

szkodliwych; 

4) wskazany przez odbiorcę przesyłki sposób, w jaki opakowania drewniane lub 

drewno zostaną, na jego koszt, zniszczone lub poddane jednorazowemu 

zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe, zapewnia skuteczne zniszczenie 

tych organizmów; 

5) odbiorca przesyłki w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, o którym 

mowa w ust. 4, nie naruszył przepisów ustawy dotyczących granicznej kontroli 

fitosanitarnej; 

6) organ Krajowej Administracji Skarbowej, sprawujący dozór celny nad towarami 

przewożonymi w tych opakowaniach drewnianych lub unieruchamianych lub 

zabezpieczanych tym drewnem, nie wyrazi negatywnej opinii w zakresie 

proponowanego miejsca ich zniszczenia lub poddania jednorazowemu zabiegowi 

zwalczającemu organizmy szkodliwe w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku wojewódzkiego inspektora o wydanie takiej opinii lub – w przypadku 

towarów łatwo psujących się – niezwłocznie. 
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7. Decyzję, o której mowa w ust. 6, wojewódzki inspektor wydaje po zasięgnięciu opinii 

wojewódzkiego inspektora właściwego dla miejsca zniszczenia opakowań 

drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 4, lub poddania ich jednorazowemu 

zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe, jeżeli właściwym dla tego miejsca 

jest wojewódzki inspektor inny niż wydający tę decyzję. 

8. Decyzja, o której mowa w ust. 6, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

9. Zmiana i uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wymagają zgody strony.> 

 

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 podmiotami upoważnionymi do wydawania paszportów roślin, w tym w zakresie 

prawidłowości ich wydawania; 

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; 
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<9a) prowadzenie rejestru eksporterów oraz kontrola podmiotów wpisanych do tego 

rejestru;> 

10)  (uchylony); 

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. 83. 

1. Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa. 

2. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra 

właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora. 

3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na 

wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rolnictwa odwołuje 

zastępców Głównego Inspektora. 

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

3c. Stanowisko Głównego Inspektora i jego zastępców może zajmować osoba, która: 

1)   posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)   jest obywatelem polskim; 

3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

5)   posiada kompetencje kierownicze; 

6)   posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na 

stanowisku kierowniczym; 

7)   posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego 

Inspektora. 

3d. (uchylony). 

3e. (uchylony). 

3f. (uchylony). 

3g. (uchylony). 

3h. (uchylony). 
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3i. (uchylony). 

3j. (uchylony). 

3k. (uchylony). 

3l. (uchylony). 

3m. (uchylony). 

3n. (uchylony). 

3o. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3c, jest równoznaczne z nawiązaniem 

stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. 

poz. 60 i 962). 

[4. Główny Inspektor wykonuje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektoratem".] 

<4. Główny Inspektor wykonuje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu.> 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze zarządzenia, nadaje statut Głównemu 

Inspektoratowi. 

6. Statut Głównego Inspektoratu określa w szczególności organizację wewnętrzną tego 

Inspektoratu, w tym rodzaje komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład. 

 

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, sprzętu przeznaczonego do stosowania 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; 
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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. 

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. 
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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. 

<3a. Uzyskane w wyniku czynności kontrolnych informacje lub dane są nieodpłatnie 

przekazywane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, 

jako organowi kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego 

zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków 

rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 

z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.). 

3b. Uzyskane w wyniku czynności kontrolnych informacje lub dane są nieodpłatnie 

przekazywane organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 

Rolno-Spożywczych na wniosek tych organów w zakresie, w jakim są one niezbędne 

do prawidłowego sprawowania przez tę Inspekcję nadzoru nad jednostkami 

certyfikującymi w rozumieniu przepisów o rolnictwie ekologicznym oraz nadzoru 

nad produkcją ekologiczną. 

3c. Informacje lub dane, o których mowa w ust. 3a i 3b, mogą obejmować: 

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

podmiotu kontrolowanego; 

2) termin kontroli; 

3) zakres kontroli; 

4) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzanych kontroli ze 

szczególnym uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości, wraz ze 

wskazaniem naruszonego przepisu. 

3d. Szczegółowy zakres przekazywanych informacji lub danych oraz sposób i terminy 

ich przekazywania określają porozumienia zawarte między Głównym Inspektorem 

a: 
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1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku informacji 

lub danych, o których mowa w ust. 3a; 

2) Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – 

w przypadku informacji lub danych, o których mowa w ust. 3b.> 

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. 102. 

[1. Właściwe organy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, 

Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego 

współdziałają z właściwymi organami Inspekcji w zakresie wykonywania jej zadań, w 

szczególności przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych lub egzekucyjnych. 

2. Główny Inspektor w drodze porozumień zawieranych z właściwymi organami jednostek i 

służb, o których mowa w ust. 1, ustala szczegółowy sposób współdziałania Inspekcji z tymi 

jednostkami i służbami.] 
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<1. Właściwe służby i inspekcje współdziałają z właściwymi organami Inspekcji 

w zakresie wykonywania jej zadań, w szczególności przy przeprowadzaniu czynności 

kontrolnych lub egzekucyjnych. 

2. Główny Inspektor w drodze porozumień zawieranych z właściwymi organami służb i 

inspekcji ustala szczegółowy sposób współdziałania Inspekcji z tymi służbami 

i inspekcjami.> 

3. Kontrole należące do zakresu działania właściwych organów Inspekcji wykonują również 

organy Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie określonym w przepisach 

odrębnych. 

<Art. 102a. 

1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe jednostki 

organizacyjne, na wniosek organów Inspekcji, udostępniają im nieodpłatnie 

informacje i dane niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji, w szczególności 

przeprowadzania kontroli oraz wydawania decyzji administracyjnych. 

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia nieodpłatnie 

Głównemu Inspektorowi dane zawarte w krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 

płatności, niezbędne do realizacji zadań Inspekcji w zakresie: 

1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1, oraz przeprowadzania 

urzędowej kontroli i działań, o których mowa w art. 6 ust. 5; 

2) kontroli stosowania: 

a) środków ochrony roślin, o której mowa w art. 80 pkt 9, 

b) materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie, o której mowa 

w art. 81 pkt 3. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować: 

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

podmiotu, którego dane są niezbędne do realizacji zadań Inspekcji, o których 

mowa w ust. 2; 

2) informacje o posiadanych przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, działkach 

rolnych, ich lokalizacji, powierzchni oraz uprawianych roślinach; 
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3) terminy i zakresy kontroli przeprowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa; 

4) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonych przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontroli, ze szczególnym 

uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości, wraz ze wskazaniem 

naruszonego przepisu. 

4. Szczegółowy zakres przekazywanych danych oraz terminy i sposób ich 

przekazywania określa porozumienie zawarte między Agencją Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa a Głównym Inspektorem. 

 

Art. 102b. 

1. Organ Inspekcji może zwrócić się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej), 

jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w toku kontroli natrafi na opór, który 

utrudni lub uniemożliwi mu wykonywanie tej kontroli. Właściwy miejscowo 

komendant Policji lub straży gminnej (miejskiej) zapewnia pomoc przy 

przeprowadzeniu kontroli. 

2. Z pisemnym wnioskiem o pomoc organ Inspekcji występuje do właściwego miejscowo 

komendanta Policji lub straży gminnej (miejskiej) co najmniej 7 dni przed terminem 

przeprowadzenia kontroli. 

3. W pilnych przypadkach, w których istnieje poważne zagrożenie dla życia, zdrowia 

ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego albo uzasadnione podejrzenie 

takiego zagrożenia, albo gdy w toku kontroli organ Inspekcji natrafił na opór, który 

utrudnia lub uniemożliwia mu przeprowadzenie tej kontroli, pomoc Policji lub 

straży gminnej (miejskiej) jest udzielana na ustne wezwanie organu Inspekcji, bez 

zachowania terminu określonego w ust. 2. W takim przypadku organ Inspekcji jest 

obowiązany przesłać Policji lub straży gminnej (miejskiej) pisemne potwierdzenie 

tego wezwania w terminie 3 dni od dnia zakończenia kontroli. 

4. Pomoc Policji lub straży gminnej (miejskiej) polega na umożliwieniu organowi 

Inspekcji przeprowadzenia kontroli, w szczególności przez zapewnienie w miejscu jej 

przeprowadzania porządku oraz bezpieczeństwa osobistego osób obecnych w tym 

miejscu. 
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5. Organ Inspekcji, w razie konieczności, wyposaża policjanta lub strażnika gminnego 

(miejskiego) w środki chroniące przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych 

dla zdrowia czynników mogących wystąpić w miejscu przeprowadzania kontroli. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres obowiązków organów Policji oraz straży gminnej (miejskiej) 

udzielających pomocy w toku przeprowadzanej kontroli przez organy Inspekcji, 

tryb udzielania tej pomocy oraz sposób dokumentowania przebiegu tej pomocy, 

mając na względzie sprawne przeprowadzenie kontroli oraz zapewnienie porządku 

i bezpieczeństwa w miejscu kontroli.> 

 

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)  (uchylony), 

[4)   nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1,] 

<4) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1 

pkt 1–5b,> 

5)   nie wykonuje nakazów lub zakazów wprowadzonych na podstawie art. 8 ust. 5, 

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, 

<5b) prowadzi uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie lub sortowanie 

roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na 
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porażenie przez organizmy kwarantannowe, bez wymaganego wpisu do rejestru 

przedsiębiorców, 

5c) nie wykonuje nakazów lub zakazów wprowadzonych na podstawie art. 10 ust. 1,> 

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,] 

<10) wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty niespełniające wymagań, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 lub art. 15 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4, lub – w przypadku ich 

wprowadzania lub przemieszczania z przeznaczeniem innym niż wyprowadzenie 

do innych państw członkowskich – o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3,> 

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)  (uchylony), 

14)  (uchylony), 

15)  (uchylony), 

15a)  (uchylony), 

16)  (uchylony), 

17)  (uchylony), 

18)  (uchylony), 

19)  (uchylony), 

20)  (uchylony), 

21)  (uchylony), 
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22)  (uchylony), 

23)  (uchylony), 

24)  (uchylony), 

25)  (uchylony), 

26)  (uchylony), 

27)  (uchylony), 

28)  (uchylony), 

29)  (uchylony), 

30)  (uchylony), 

31)  (uchylony) 

- 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)   (uchylony); 

2)   (uchylony); 

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 

2270 zł. 

2. Opłatę sankcyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 1
(3)

-3, określa, w drodze decyzji, wojewódzki 

inspektor właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu. 

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.] 

<1. Podmiot, który: 

1) nie realizuje obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 8 ust. 

1 lub art. 10 ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 do 5000 zł; 
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2) wyprowadzając z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw 

członkowskich lub przemieszczając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

z przeznaczeniem do wyprowadzenia do innych państw członkowskich rośliny, 

produkty roślinne lub przedmioty, nie zaopatruje ich w dokumenty lub 

oznakowania inne niż określone w art. 15 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4, wymagane przy 

przemieszczaniu ich do innych państw członkowskich, podlega karze pieniężnej 

w wysokości od 2000 do 12 500 zł. 

2. Karę pieniężną, o której mowa w: 

1) ust. 1 pkt 1, określa, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 

1; 

2) ust. 1 pkt 2, określa, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 

1, albo – w przypadku braku miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – wojewódzki inspektor przeprowadzający kontrolę. 

3. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na rachunek 

właściwego wojewódzkiego inspektoratu w terminie 14 dni od dnia, w którym 

decyzja nakładająca karę pieniężną 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.] 
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USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 954) 

Art. 3. 

1. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się: 

1)   z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, 2056, 2361 i 2422 oraz z 2018 r. poz. 650) - 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, wymagającą uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

2)   z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2017 r. poz. 519, z późn. zm.) - eksploatację instalacji wymagającą uzyskania: 

a)  pozwolenia zintegrowanego, 

b)  pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

3)   z zakresu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z 

2017 r. poz. 2422 oraz z 2018 r. poz. 650): 

a)  zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, 

b)  działalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru w zakresie, o którym mowa w 

art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a i b tej ustawy; 

4)    z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 

oraz z 2018 r. poz. 650) - wymagające uzyskania zgody wodnoprawnej: 

a)  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

b)  pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych, 

c)  retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych; 

5)    z zakresu ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 

genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2134): 

a)  zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

b)  zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

c)  zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska, 

d)  wprowadzanie do obrotu; 

6)   z zakresu rozporządzenia Rady nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i 

kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej 

obszar (Dz. Urz. WE L 30 z 06.02.1993, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 176) - międzynarodowy obrót odpadami; 
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7)   z zakresu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1849) - gospodarowanie odpadami wydobywczymi na podstawie decyzji 

zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi; 

8)    z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650) - podziemne składowanie dwutlenku węgla 

oraz działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu 

węglowodorów ze złóż w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Do działalności stwarzającej ryzyko szkody w środowisku zalicza się również: 

1)   produkcję, wykorzystanie, przechowywanie, przetwarzanie, składowanie, uwalnianie 

do środowiska oraz transport: 

a)  substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych lub substancji 

stwarzających zagrożenie i mieszanin stwarzających zagrożenie w rozumieniu 

przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, 

[b)  środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o 

ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138),] 

<b) środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 i 60 oraz z 2018 r. poz. 650 i 

…),> 

c)   produktów biobójczych; 

2)   transport: 

a)  towarów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o 

przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169 i 650), 

b)  (uchylona), 

c)  materiałów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181), 

d)  (uchylona). 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054) 

 

Art. 12. 

1. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa: 
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1)   jest organem właściwym do utworzenia komputerowej bazy danych, o której mowa w 

art. 48 rozporządzenia nr 889/2008, obejmującej informacje o produktach 

wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, a następnie 

administruje tą bazą danych na zasadach określonych w rozdziale 7 w tytule II 

rozporządzenia nr 889/2008; 

[2)   w drodze decyzji, rejestruje w bazie danych, o której mowa w pkt 1, informacje o 

produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, oraz 

odmawia rejestracji, zmienia lub cofa rejestrację w tej bazie danych, w przypadku gdy 

dostawca nie spełnia warunków określonych w art. 50 ust. 1 rozporządzenia nr 

889/2008 lub jeżeli nie są spełnione wymagania określone w art. 45 tego 

rozporządzenia;] 

<2) na wniosek dostawcy rejestruje w bazie danych, o której mowa w pkt 1, 

informacje o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia 

nr 834/2007, zmienia lub cofa rejestrację w tej bazie danych;> 

<2a) w drodze decyzji odmawia rejestracji w bazie danych, o której mowa w pkt 1, 

informacji o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia 

nr 834/2007, zmienia lub cofa rejestrację w tej bazie danych – w przypadku gdy 

dostawca nie spełnia warunków określonych w art. 50 ust. 1 rozporządzenia nr 

889/2008 lub jeżeli nie są spełnione wymagania określone w art. 45 tego 

rozporządzenia;> 

3)   opracowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa roczne, zbiorcze 

sprawozdanie dotyczące stosowania, na podstawie ust. 4, w rolnictwie ekologicznym 

produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, 

niespełniających wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa 

ekologicznego, zawierające informacje wymienione w art. 54 rozporządzenia nr 

889/2008. 

2. Wniosek o rejestrację lub zmianę rejestracji w bazie danych, o której mowa w ust. 1, składa 

się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

3. Producent ekologiczny ubiegający się o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie 

ekologicznym produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, 

niespełniających wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa 
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ekologicznego, składa wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i 

nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez tego 

producenta. 

4. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, w drodze decyzji, na zasadach 

określonych w art. 45 rozporządzenia nr 889/2008, wydaje, odmawia wydania, zmienia 

lub cofa pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym produktów 

wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, niespełniających 

wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. 

<5. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje Głównemu 

Inspektorowi kopie decyzji, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia, 

w którym stały się one ostateczne.> 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50 i 60 

oraz z 2018 r. poz. 650) 

Art. 55. 

1. Podmiot prowadzący produkcję roślin, zwany dalej "producentem roślin", z zastosowaniem 

wymagań integrowanej produkcji roślin, może ubiegać się o poświadczenie jej stosowania 

przez podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji 

roślin, zwany dalej "podmiotem certyfikującym". 

[2. Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin 

zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo 

sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich 

wegetacji.] 

<2. Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin 

zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem 

albo sadzeniem roślin, albo – w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca 

każdego roku.> 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

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

producenta roślin; 

2)   
(22)

 (uchylony); 

3)   numer PESEL, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; 
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4)   datę i podpis wnioskodawcy. 

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)   informację o gatunkach i odmianach roślin, o których mowa w ust. 2, oraz o miejscu i 

powierzchni ich uprawy; 

2)   kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin 

lub kopię zaświadczenia albo kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie 

wymagań określonych w art. 64 ust. 4 lub 7. 

5. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 

3 lub 4, podmiot certyfikujący wzywa producenta roślin do usunięcia braków w 

wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, 

podmiot certyfikujący informuje na piśmie producenta roślin o odmowie przyjęcia 

zgłoszenia. 

6. Podmiot certyfikujący prowadzi i aktualizuje rejestr producentów roślin, którzy zgłosili 

zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin. 

7. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, zawiera: 

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

producenta roślin; 

2)   
(23)

 (uchylony); 

3)   numer PESEL wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany; 

4)   numer wpisu do rejestru; 

5)   datę wpisu do rejestru. 

8. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, jest prowadzony na potrzeby Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

[9. Podmiot certyfikujący wydaje producentowi roślin, który zgłosił zamiar stosowania 

integrowanej produkcji roślin, zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru, o którym 

mowa w ust. 6, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.] 

<9. Podmiot certyfikujący wydaje producentowi roślin, który zgłosił zamiar stosowania 

integrowanej produkcji roślin, zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru, o którym 

mowa w ust. 6, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego 

zgłoszenia.> 
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Art. 57. 

1. Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest certyfikat wydawany na 

wniosek producenta roślin przez podmiot certyfikujący. 

2. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się, jeżeli 

producent roślin spełnia następujące wymagania: 

1)   ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada zaświadczenie 

o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8; 

2)   prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych 

przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie internetowej administrowanej 

przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 

3)   stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki 

pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin; 

4)   dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną produkcją 

roślin; 

5)   przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności 

określonych w metodykach, o których mowa w pkt 2; 

6)   w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, o których mowa w art. 

56 ust. 2, nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości 

środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich; 

7)   przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed 

organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach, o których 

mowa w pkt 2. 

3. Przed wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, 

producent roślin przekazuje podmiotowi certyfikującemu: 

1)   oświadczenie, że uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej 

produkcji roślin; 

2)   informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych z zastosowaniem wymagań 

integrowanej produkcji roślin, powierzchni ich uprawy oraz wielkości plonu. 

4. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje się na okres 

niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy. 

5. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin, wydawany 

producentowi roślin będącemu osobą fizyczną, zawiera następujące dane osobowe tego 

producenta: imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania. 
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6. Podmiot certyfikujący prowadzi rejestr wydanych certyfikatów poświadczających 

stosowanie integrowanej produkcji roślin zawierający: 

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

producenta roślin; 

2)   
(24)

 (uchylony); 

3)   numer PESEL producenta roślin, o ile producentowi roślin taki numer został nadany; 

4)   numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6; 

5)   numer wydanego certyfikatu; 

6)   wskazanie gatunków i odmian roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań 

integrowanej produkcji roślin, dla których został wydany certyfikat, oraz powierzchni 

ich uprawy i wielkości plonu. 

<6a. Podmiot certyfikujący udostępnia na swojej stronie internetowej informację 

o wydanych certyfikatach poświadczających stosowanie integrowanej produkcji 

roślin przez okres trzech lat od daty wydania tych certyfikatów, obejmującą: 

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

producenta roślin; 

2) numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6; 

3) numer wydanego certyfikatu; 

4) wskazanie gatunków i odmian roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań 

integrowanej produkcji roślin, dla których został wydany certyfikat, oraz 

wielkości plonu.> 

7. Producent roślin, który otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej 

produkcji roślin, może używać znaku integrowanej produkcji roślin do oznaczania roślin, 

dla których został wydany ten certyfikat. 

8. Wzór znaku integrowanej produkcji roślin Główny Inspektor udostępnia na stronie 

internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

dokumentowania przez producenta roślin działań związanych z integrowaną produkcją 

roślin oraz wzór tej dokumentacji, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tych 

działań. 

Art. 58. 

1. Działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin może być prowadzona 

przez podmiot upoważniony przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na 
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siedzibę tego podmiotu albo miejsce prowadzenia działalności, jeżeli podmiot nie posiada 

siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej 

produkcji roślin następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o 

udzielenie tego upoważnienia. 

3. Upoważniony do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej 

produkcji roślin może być podmiot, który posiada akredytację w zakresie certyfikacji 

integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku i zapewnia prowadzenie kontroli 

przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)   nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do 

prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin; 

2)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki 

numer posiada; 

3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy; 

4)   
(25)

 (uchylony); 

5)   datę i podpis wnioskodawcy. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1)    kopię dokumentu potwierdzającego akredytację w zakresie certyfikacji w 

integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 

2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku; 

2)   oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia 

działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, że osoby, które 

będą prowadziły kontrolę przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin, 

posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie w tym 

zakresie; 

3)   przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji 

prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią 

Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia 
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usług, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Wojewódzki inspektor odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do 

prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, jeżeli 

podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia warunki 

określone w ust. 3. 

7. Główny Inspektor może upoważnić wojewódzkiego inspektora do wykonywania 

działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin. 

8. W przypadku wydania upoważnienia, o którym mowa w ust. 7: 

[1)   wojewódzki inspektor wykonuje uprawnienia i obowiązki podmiotu certyfikującego; 

przepisów ust. 1-6, art. 60, art. 61 ust. 1 i 2, art. 62 oraz przepisów wydanych na 

podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się;] 

<1) wojewódzki inspektor wykonuje uprawnienia i obowiązki podmiotu 

certyfikującego; przepisów ust. 1–6, art. 60, art. 61 ust. 1–2a i 3a, art. 62 oraz 

przepisów wydanych na podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się;> 

<1a) unieważnienie certyfikatu w przypadku, o którym mowa w art. 61 ust. 3, 

następuje w drodze decyzji;> 

2)   badania, o których mowa w art. 56 ust. 2, są przeprowadzane w laboratoriach 

posiadających akredytację w odpowiednim zakresie, udzieloną w trybie przepisów 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub przepisów 

rozporządzenia nr 765/2008 lub w laboratoriach Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa, na koszt producenta roślin; 

3)   Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje na stronie internetowej administrowanej 

przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykaz upoważnionych 

wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa z podaniem ich nazwy, 

adresu i siedziby. 

<9. Decyzja, o której mowa w ust. 8 pkt 1a, podlega natychmiastowemu wykonaniu.> 

 

Art. 60. 

Podmiot certyfikujący jest obowiązany: 

1)   udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia certyfikacji w integrowanej produkcji 

roślin na żądanie wojewódzkiego inspektora; 
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<1a) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o dokonaniu wpisu 

producenta roślin do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, w terminie 14 dni od 

dnia dokonania tego wpisu, zawierające informacje i dane, o których mowa w art. 55 

ust. 4 pkt 1 oraz ust. 7 pkt 1 i 4; 

1b) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o naruszeniu przepisów 

ustawy stwierdzonym w trakcie kontroli producentów roślin wpisanych do rejestru, 

o którym mowa w art. 55 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego 

naruszenia;> 

[2)   przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 31 stycznia każdego roku informacje 

o producentach roślin wpisanych w poprzednim roku kalendarzowym do rejestru, o 

którym mowa w art. 55 ust. 6, oraz zestawienie wydanych w poprzednim roku 

kalendarzowym certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin, 

zawierające informacje określone w art. 57 ust. 6;] 

<2) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 31 stycznia każdego roku 

zestawienie wydanych w poprzednim roku kalendarzowym certyfikatów 

poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin, zawierające informacje 

i dane określone w art. 57 ust. 6;> 

3)   zapewnić, że kontrole producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin są 

wykonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz 

doświadczenie w tym zakresie; 

4)   zgłaszać wojewódzkiemu inspektorowi zmianę danych, o których mowa w art. 58 ust. 4 

pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych 

danych. 

Art. 61. 

1. Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę zgodności działalności podmiotów 

certyfikujących z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor: 

1)   sprawdza stosowanie przez podmioty certyfikujące procedur kontrolnych i 

kwalifikacje posiadane przez osoby prowadzące czynności kontrolne oraz dokonuje 

sprawdzenia dokumentów dotyczących tych czynności; 

2)   przekazuje podmiotom certyfikującym wnioski pokontrolne oraz nakazuje usunięcie 

w wyznaczonym terminie uchybień związanych z funkcjonowaniem podmiotu 

certyfikującego; 
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3)   może żądać od podmiotów certyfikujących wszelkich dodatkowych danych i 

informacji związanych ze sprawowaną kontrolą; 

4)   może sprawdzić u producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin 

prawidłowość przeprowadzania kontroli przestrzegania wymagań integrowanej 

produkcji roślin, prowadzonej przez podmioty certyfikujące. 

<2a. Wojewódzki inspektor przekazuje podmiotowi certyfikującemu informacje o 

naruszeniu przepisów ustawy stwierdzonym w trakcie kontroli producentów roślin 

wpisanych przez ten podmiot certyfikujący do rejestru, o którym mowa w art. 55 

ust. 6, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego naruszenia.> 

[3. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia, że rośliny, dla których zostały wydane 

certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin, zawierają 

przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin lub 

poziomów azotanów, azotynów lub metali ciężkich, w drodze decyzji, unieważnia 

certyfikaty wydane dla tych roślin.] 

<3. Podmiot certyfikujący, w przypadku stwierdzenia, w tym na podstawie informacji, o 

których mowa w ust. 2a, że rośliny, dla których zostały wydane certyfikaty 

poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin, zawierają przekroczenia 

najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin lub poziomów 

azotanów, azotynów lub metali ciężkich lub że rośliny te zostały wyprodukowane z 

rażącym naruszeniem przepisów ustawy, unieważnia certyfikaty wydane dla tych 

roślin.> 

<3a. Podmiot certyfikujący przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informację o 

unieważnieniu certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji 

roślin w terminie 14 dni od dnia unieważnienia tego certyfikatu.> 

[4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.] 

 

Art. 62. 

1. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia, że podmiot certyfikujący: 

1)   prowadzi kontrole producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin 

niezgodnie z art. 56, lub 

2)   wydaje certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin 

niezgodnie z art. 57 ust. 1-5, lub 
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3)   nie prowadzi rejestru wydanych certyfikatów poświadczających stosowanie 

integrowanej produkcji roślin w sposób określony w art. 57 ust. 6, lub 

4)   nie spełnia obowiązków określonych w art. 60 

- nakazuje, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w wyznaczonym 

terminie. 

2. W przypadku: 

1)   rażącego naruszenia przez podmiot certyfikujący wymagań określonych w ustawie lub 

2)   nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, lub 

3)   złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 58 ust. 5 pkt 2, niezgodnego ze stanem 

faktycznym, lub 

4)   uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 61, 

lub 

5)   złożenia przez podmiot certyfikujący wniosku o cofnięcie upoważnienia do 

prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin 

- wojewódzki inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia 

działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie 

certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, na podstawie ust. 2 pkt 1-4, może uzyskać 

ponowne upoważnienie do prowadzenia takiej działalności, nie wcześniej niż po upływie 

3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie. 

5. Obowiązki podmiotu certyfikującego wobec producentów roślin, wpisanych do rejestru, o 

którym mowa w art. 55 ust. 6, przez podmiot certyfikujący, któremu zostało cofnięte 

upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej 

produkcji roślin, sprawuje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce 

prowadzenia produkcji roślin z zastosowaniem integrowanej produkcji roślin, chyba że 

obowiązki te sprawuje inny podmiot certyfikujący. 

6. W przypadku sprawowania przez wojewódzkiego inspektora obowiązków podmiotu 

certyfikującego wobec producentów roślin, o których mowa w ust. 5: 

[1)   przepisów art. 58 ust. 1-6, art. 60, art. 61 ust. 1 i 2, art. 62 oraz przepisów wydanych 

na podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się;] 

<1 przepisów ust. 1–4, art. 58 ust. 1–6, art. 60, art. 61 ust. 1–2a i 3a oraz przepisów 

wydanych na podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się;> 
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2)   badania, o których mowa w art. 56 ust. 2, są przeprowadzane w laboratoriach 

posiadających akredytację w odpowiednim zakresie, udzieloną w trybie przepisów 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku lub 

przepisów rozporządzenia nr 765/2008 lub w laboratoriach Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na koszt producenta roślin [.] <;> 

<3) unieważnienie certyfikatu w przypadku, o którym mowa w art. 61 ust. 3, 

następuje w drodze decyzji.> 

<6a. Decyzja, o której mowa w ust. 6 pkt 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.> 

7. Producent roślin wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, przez podmiot 

certyfikujący, któremu zostało cofnięte upoważnienie do prowadzenia działalności w 

zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, może ubiegać się o poświadczenie 

stosowania integrowanej produkcji roślin przez inny podmiot certyfikujący; do 

zgłoszenia, o którym mowa w art. 55 ust. 2, złożonego do takiego podmiotu 

certyfikującego nie ma zastosowania termin określony w art. 55 ust. 2. 

8. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności w zakresie 

certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przez podmiot, który nie posiada 

wymaganego upoważnienia, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tej działalności. 

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

9. Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji 

roślin bez wymaganego upoważnienia do prowadzenia tej działalności, może uzyskać 

upoważnienie do prowadzenia tej działalności, nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, 

w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna. 


