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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 23 stycznia 2020 r. 

 

o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

 

(druk nr 53) 

 

 

 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1353 i 

1824) 

Art. 16. 

1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa współpracuje z Inspekcją przy 

sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w art. 8, w zakresie produktów wymienionych w 

art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007. 

2. Główny Inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

posiadane informacje o producentach ekologicznych, którzy prowadzą działalność w 

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

zakresie określonym w art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 889/2008. 

[3. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce 

prowadzonej - na zasadach określonych w odrębnych przepisach - kontroli produktów 

wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007 przekazuje Głównemu 

Inspektorowi dane i informacje o wykrytych w trakcie kontroli naruszeniach i 

podejrzeniach naruszenia przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego w zakresie tych 

produktów.] 

<3. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce 

prowadzonej – na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 

r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. …) – kontroli 

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

przekazuje Głównemu Inspektorowi dane i informacje o wykrytych w trakcie 

kontroli naruszeniach i podejrzeniach naruszenia przepisów dotyczących rolnictwa 

ekologicznego w zakresie tych produktów.> 
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4. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce 

prowadzonej kontroli, na wniosek Głównego Inspektora, prowadzi kontrolę w zakresie 

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

5. Szczegółowe warunki i sposób współpracy przy sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w 

art. 8, w zakresie produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 

834/2007, określa porozumienie zawarte między Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa a Głównym Inspektorem. 

 

 

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi 

wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2019 r. poz. 1534) 

 

Art. 27. 

1. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza kontrole upraw 

winorośli, z których winogrona są przeznaczone do wyrobu wina. 

2. [Kontrole, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane w trybie i na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972) w 

rozdziale 5 i mają na celu:] 

<Kontrole, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane na zasadach określonych w 

rozdziale 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa (Dz. U. poz. …) i mają na celu:> 

1)   ustalenie zgodności ze stanem faktycznym informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4 

pkt 3; 

2)   sprawdzenie, czy odmiany winorośli uprawiane na działkach ewidencyjnych 

podanych w informacji, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3, spełniają wymagania 

określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013. 

3. W przypadku stwierdzenia na działce ewidencyjnej, o której mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. 

c, prowadzenia uprawy winorośli, która: 

1)   nie spełnia wymagań określonych w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, 

wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wydaje decyzję zakazującą 

wyrabiania wina z winogron pozyskanych z tej działki; 

2)   spełnia wymagania określone w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz 

winorośli, która nie spełnia tych wymagań, wojewódzki inspektor ochrony roślin i 
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nasiennictwa wydaje decyzję zakazującą wyrabiania wina z winogron pozyskanych z 

tej części działki, na której znajduje się winorośl niespełniająca wymagań określonych 

w art. 81 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3, przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. 

5. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje Dyrektorowi Generalnemu 

Krajowego Ośrodka informację o ostatecznych decyzjach, o których mowa w ust. 3, w 

terminie do dnia 15 października każdego roku. 

6. Informacja, o której mowa w ust. 5, zawiera: 

1)   imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres każdego z 

przedsiębiorców, któremu wydano decyzję; 

2)   datę wydania decyzji i jej numer; 

3)   określenie powierzchni uprawy winorośli, z której jest zakazane pozyskiwanie 

winogron do wyrobu wina, ze wskazaniem: 

a)  województwa, powiatu i gminy, 

b)  nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego, 

c)  numeru arkusza mapy, numeru działki lub działek ewidencyjnych. 

 

 

USTAWA z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568) 

 

Art. 3. 

1. W rozumieniu ustawy określenie: 

1)   odmiana - oznacza zbiorowość roślin w obrębie botanicznej jednostki systematycznej 

najniższego znanego stopnia, która: 

a)  jest określona na podstawie przejawianych właściwości wynikających z 

określonego genotypu lub kombinacji genotypów, 

b)  różni się od każdej innej zbiorowości roślin na podstawie co najmniej jednej z 

przejawianych właściwości, 

c)  pozostaje niezmieniona po rozmnożeniu; 

2)   odmiana mieszańcowa - oznacza odmianę, której materiał siewny jest wytwarzany za 

każdym razem przez krzyżowanie określonych zbiorowości roślin zgodnie ze 

sposobem i kolejnością podanymi przez zachowującego odmianę; 
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3)   składnik odmiany mieszańcowej - oznacza odmianę lub linię rośliny wykorzystywaną 

za każdym razem w procesie wytwarzania odmiany mieszańcowej; 

4)   odmiana regionalna (odmiana dla zachowania bioróżnorodności) - oznacza populację 

miejscową lub odmianę naturalnie przystosowaną do warunków lokalnych, zagrożoną 

postępującą z czasem utratą różnorodności genetycznej między populacjami i w 

obrębie populacji lub odmian tego samego gatunku lub ograniczeniem bazy 

genetycznej gatunku spowodowanym ingerencją człowieka lub zmianami warunków 

środowiskowych (erozja genetyczna) roślin rolniczych lub roślin warzywnych; 

5)   odmiana amatorska (odmiana odkryta i wyprowadzona do uprawy w szczególnych 

warunkach) - oznacza odmianę roślin warzywnych odkrytą i wyprowadzoną z 

przeznaczeniem do uprawy w szczególnych warunkach agrotechnicznych, 

klimatycznych lub glebowych, która nie ma znaczenia dla towarowej produkcji 

warzyw, ale ma znaczenie dla zachowania bioróżnorodności; 

6)   populacja miejscowa - oznacza zbiór populacji gatunku rośliny albo zbiór 

jednorodnego genetycznie wegetatywnego potomstwa pojedynczej rośliny w ramach 

gatunku rośliny (klony), który w sposób naturalny przystosował się do warunków 

środowiskowych regionu pochodzenia; 

7)   zachowanie odmiany - oznacza działalność zmierzającą do wytworzenia materiału 

siewnego danej odmiany, która zapewni jej charakterystyczne właściwości, 

wyrównanie i trwałość; 

8) [materiał siewny - oznacza rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, 

szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, spełniające 

wymagania w zakresie wytwarzania i jakości dla danej kategorii i stanowi:] 

<materiał siewny – oznacza rośliny lub ich części przeznaczone do siewu, sadzenia, 

szczepienia, okulizacji lub innego sposobu rozmnażania roślin, w tym materiał 

siewny spełniający wymagania w zakresie wytwarzania i jakości dla danej 

kategorii, i stanowi:> 

a)   materiał siewny roślin rolniczych obejmujący nasiona roślin rolniczych odmian 

gatunków objętych przepisami dotyczącymi wytwarzania i jakości, a w przypadku 

ziemniaka - bulwy, zwane dalej "sadzeniakami ziemniaka", 

b)  materiał siewny roślin warzywnych obejmujący nasiona roślin warzywnych 

odmian gatunków objętych przepisami dotyczącymi wytwarzania i jakości, 

c)   (uchylona), 
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d)  materiał szkółkarski obejmujący części roślin, w tym podkładki, zrazy, wstawki i 

oczka, całe rośliny oraz nasiona, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin 

sadowniczych, z wyłączeniem winorośli, 

e)  materiał rozmnożeniowy roślin warzywnych obejmujący części roślin lub rośliny, 

w tym podkładki, z wyłączeniem nasion, przeznaczone do rozmnażania i produkcji 

roślin warzywnych, 

f)  materiał rozmnożeniowy roślin ozdobnych obejmujący nasiona, części roślin lub 

rośliny, w tym podkładki, przeznaczone do rozmnażania i produkcji roślin 

ozdobnych lub użytkowanych w celach ozdobnych, 

g)  materiał nasadzeniowy roślin warzywnych lub ozdobnych obejmujący całe rośliny 

uzyskane z materiału rozmnożeniowego, a w przypadku roślin warzywnych - z 

materiału siewnego, przeznaczone do nasadzeń w celu produkcji warzyw lub roślin 

ozdobnych, 

h)  materiał rozmnożeniowy winorośli obejmujący sadzonki i szczepy ukorzenione, 

pędy jednoroczne i pędy niezdrewniałe, podkładki oraz zrazy, przeznaczone do 

rozmnażania i produkcji winorośli; 

9)   materiał mateczny - oznacza materiał wytworzony przez zachowującego odmianę w 

sposób zapewniający zachowanie właściwych cech tej odmiany, przeznaczony do 

wytworzenia materiału siewnego kategorii elitarny w urzędowej ocenie materiału 

siewnego lub materiału siewnego kategorii standard; 

10)   materiał siewny kategorii elitarny roślin rolniczych i warzywnych - oznacza: 

a)  materiał siewny przedbazowy wytworzony przez zachowującego odmianę, 

stanowiący rozmnożenia poprzedzające materiał siewny bazowy, przeznaczony do 

produkcji materiału siewnego bazowego lub dla zachowującego odmianę - również 

do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany, 

b)  materiał siewny bazowy wytworzony z materiału siewnego przedbazowego lub z 

materiału matecznego - w przypadku gdy jest wytwarzany przez zachowującego 

odmianę, przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany; 

10a)   materiał siewny kategorii elitarny roślin sadowniczych - oznacza: 

a)  rośliny stanowiące rozmnożenia poprzedzające materiał siewny przedbazowy 

(rośliny kandydackie), przeznaczone do produkcji materiału siewnego 

przedbazowego, 
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b)  materiał siewny przedbazowy wytworzony przez zachowującego odmianę, 

stanowiący rozmnożenia poprzedzające materiał siewny bazowy, przeznaczony do 

produkcji materiału siewnego bazowego lub dla zachowującego odmianę - również 

do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany, 

c)  materiał siewny bazowy wytworzony z materiału siewnego przedbazowego lub z 

materiału matecznego - w przypadku gdy jest wytwarzany przez zachowującego 

odmianę, przeznaczony do produkcji materiału siewnego kategorii kwalifikowany; 

11)  materiał siewny kategorii kwalifikowany - oznacza materiał siewny wyprodukowany 

bezpośrednio z materiału siewnego kategorii elitarny, przeznaczony do produkcji 

materiału siewnego kategorii kwalifikowany kolejnych rozmnożeń lub do produkcji 

innej niż produkcja materiału siewnego; 

12)  materiał siewny kategorii standard - oznacza: 

a)  materiał siewny roślin warzywnych, spełniający wymagania w zakresie 

wytwarzania i jakości dla tej kategorii, wytworzony z materiału matecznego, 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany przez 

zachowującego odmianę i przez niego oceniony, przeznaczony do celów innych 

niż produkcja materiału siewnego, 

b)  materiał siewny odmiany regionalnej lub odmiany amatorskiej, spełniający 

wymagania w zakresie wytwarzania i jakości dla tej kategorii, wytworzony przez 

zachowującego odmianę i przez niego oceniony, przeznaczony do celów innych 

niż produkcja materiału siewnego, 

c)  materiał rozmnożeniowy winorośli, pochodzący z rozmnożenia materiału kategorii 

elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii standard, przeznaczony głównie do 

produkcji innej niż produkcja materiału siewnego; 

13)   materiał szkółkarski CAC (Conformitas agraria communitatis) - oznacza materiał 

szkółkarski wytworzony przez dostawcę i przez niego oceniony, spełniający 

wymagania w zakresie wytwarzania i jakości określone dla tego materiału; 

14)  materiał siewny kategorii handlowy - oznacza materiał siewny określonych gatunków 

roślin pastewnych, oleistych lub włóknistych, spełniający wymagania w zakresie 

jakości określone dla tej kategorii materiału siewnego; 

15)  materiał siewny odmiany regionalnej - oznacza materiał siewny wytworzony przez 

zachowującego odmianę i przez niego oceniony, spełniający wymagania w zakresie 

wytwarzania i jakości określone dla tego materiału; 
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16)  sadzonki winorośli - oznacza wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

sadzonki przeznaczone do rozmnożeń i nasadzeń winorośli, spełniające wymagania w 

zakresie wytwarzania i jakości określone dla tego materiału siewnego; 

17)  partia materiału siewnego - oznacza określoną ilość: 

a)  materiału siewnego odmiany jednolitą pod względem jej właściwości, 

b)  materiału siewnego mieszanek o składzie kilku odmian lub gatunków roślin 

określonym przez prowadzącego obrót, 

c)  jednostek materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego możliwą do 

zidentyfikowania ze względu na jego jednorodność i pochodzenie; 

18)  stopień kwalifikacji - oznacza kolejne rozmnożenie materiału siewnego odmiany 

zgodnie z jej właściwościami; 

19)  obrót - oznacza oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, dostawę materiału siewnego lub 

inny sposób dysponowania tym materiałem, z wyłączeniem materiału siewnego 

przeznaczonego do: 

a)  oceny i kontroli, 

b)  przerobu, uszlachetniania i pakowania, 

c)  innych celów niż siew i sadzenie, 

d)  celów naukowych, doświadczalnych i hodowli roślin; 

20)  hodowca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która: 

a)  wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła odmianę albo 

b)  jest lub była pracodawcą osoby, o której mowa w lit. a, albo zawarła umowę, w 

ramach której inna strona tej umowy wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła 

odmianę, albo 

c)  jest następcą prawnym osób, o których mowa w lit. a lub b; 

21)  zachowujący odmianę - oznacza hodowcę lub inną osobę fizyczną, osobę prawną 

albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą 

działalność zmierzającą do wytworzenia materiału siewnego odmiany, która to 

działalność zapewni odmianie charakterystyczne właściwości, wyrównanie i trwałość; 

22)  zgłaszający odmianę - oznacza składającego wniosek o wpis odmiany do rejestru 

odmian, zachowującego odmianę lub inny podmiot, którym może być osoba fizyczna, 

osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 
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mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub innych państw będących członkami Unii Europejskiej; 

23)  producent - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która wytwarza materiał siewny; 

24)  prowadzący obrót - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi obrót materiałem 

siewnym roślin rolniczych lub roślin warzywnych; 

25)  dostawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która wytwarza materiał szkółkarski, sadzonki 

winorośli, materiał rozmnożeniowy lub materiał nasadzeniowy roślin warzywnych i 

ozdobnych lub użytkowanych jako ozdobne lub prowadzi obrót tym materiałem; 

26)  nieprofesjonalny odbiorca - oznacza osobę fizyczną, która nabywa materiał siewny w 

celu użycia na potrzeby własne i nie przeznacza tego materiału oraz wytworzonych z 

niego produktów na cele zarobkowe; 

27)  państwa członkowskie - oznacza państwa będące członkami Unii Europejskiej; 

28)  państwa trzecie - oznacza państwa niebędące członkami Unii Europejskiej; 

29)  państwa stowarzyszone - oznacza państwa trzecie, które są państwami 

członkowskimi Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 

30)  wspólnotowy katalog - oznacza wykaz odmian roślin rolniczych i warzywnych Unii 

Europejskiej i państw stowarzyszonych, których materiał siewny jest dopuszczony do 

obrotu na terytorium państw członkowskich; 

31)  wspólnotowy wykaz odmian - oznacza wykaz odmian roślin sadowniczych państw 

członkowskich i państw stowarzyszonych, dopuszczonych do wytwarzania i obrotu na 

terytorium państw członkowskich; 

32)  próba urzędowa - oznacza próbę materiału siewnego pobraną w ramach urzędowych 

działań; 

33)  systemy OECD - oznacza stosowane przez Rzeczpospolitą Polską następujące 

systemy nasienne OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion wprowadzanych do 

obrotu międzynarodowego: 

a)  system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion traw i roślin strączkowych oraz 

motylkowatych drobnonasiennych wprowadzanych do obrotu międzynarodowego, 

b)  system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion zbóż wprowadzanych do obrotu 

międzynarodowego, 
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c)  system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion buraka cukrowego i pastewnego 

wprowadzanych do obrotu międzynarodowego, 

d)  system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion kukurydzy i sorga 

wprowadzanych do obrotu międzynarodowego, 

e)  system OECD dla kwalifikacji odmianowej nasion roślin krzyżowych i innych 

gatunków roślin oleistych i włóknistych wprowadzanych do obrotu 

międzynarodowego. 

2. Działania wykonywane przez: 

1)   Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwaną dalej "Państwową 

Inspekcją", 

2)   osobę prawną upoważnioną przepisami ustawy do działań w imieniu organów 

państwa, 

3)   osobę fizyczną upoważnioną do działań pomocniczych prowadzonych pod kontrolą 

organów państwa 

- uważa się za urzędowe działania w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej 

dotyczących nasiennictwa. 

3. Działania, o których mowa w ust. 2, obejmują w szczególności badania odrębności, 

wyrównania i trwałości lub badania wartości gospodarczej odmiany, sporządzanie opisu 

odmian, zwanego dalej "urzędowym opisem", ocenę materiału siewnego, pobieranie prób 

materiału siewnego oraz kontrolę materiału siewnego. 

4. Działania w zakresie oceny materiału siewnego i pobierania prób materiału siewnego 

wykonywane przez osoby akredytowane do tych czynności przez organy Państwowej 

Inspekcji uważa się za działania wykonywane pod urzędowym nadzorem w rozumieniu 

przepisów Unii Europejskiej dotyczących nasiennictwa. 

5. Osoby wykonujące działania, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie uzyskują w zakresie 

swojej działalności żadnych korzyści z tych działań. 

 

Art. 42. 

1. Oceny materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych dokonuje, jeżeli przepisy 

ustawy nie stanowią inaczej, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na: 

1)   położenie plantacji - w przypadku oceny polowej; 

[2)   miejsce pobierania prób - w przypadku oceny laboratoryjnej oraz oceny 

weryfikacyjnej;] 
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3)   miejsce dokonywania przerobu - w przypadku oceny cech zewnętrznych. 

2. Jeżeli wojewódzki inspektor, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać oceny materiału 

siewnego, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym 

Inspektorem", wskazuje innego wojewódzkiego inspektora, który dokona oceny tego 

materiału. 

<Art. 42a. 

Oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych dokonuje 

Główny Inspektor.> 

Art. 44. 

[1. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych dokonują 

laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, zwane dalej 

"urzędowymi laboratoriami".] 

<1. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych dokonują 

laboratoria Głównego Inspektora, zwane dalej „urzędowymi laboratoriami”.> 

2. Oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin warzywnych, w celu uznania go za 

materiał siewny kategorii standard własnych odmian, dokonuje zachowujący odmianę. 

3. [Oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z zastrzeżeniem 

art. 45, mogą dokonywać również laboratoria, które uzyskały akredytację wojewódzkiego 

inspektora, zwane dalej "akredytowanymi laboratoriami":] 

<Oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z 

uwzględnieniem art. 45 ust. 1, mogą dokonywać również laboratoria, które uzyskały 

akredytację Głównego Inspektora, zwane dalej „akredytowanymi laboratoriami”:> 

1)   prowadzone przez prowadzącego obrót w odniesieniu do własnego materiału 

siewnego; 

2)   których działalność nie jest w żaden sposób powiązana z hodowlą, wytwarzaniem i 

obrotem materiałem siewnym gatunków (samodzielne laboratoria). 

4. Akredytowane laboratoria, o których mowa w ust. 3 pkt 1, mogą dokonywać oceny 

laboratoryjnej materiału siewnego, o którym mowa w ust. 3, będącego własnością innego 

prowadzącego obrót wskazanego w decyzji o udzieleniu akredytacji, o której mowa w art. 

78 ust. 1, po uzyskaniu akredytacji w tym zakresie. 

5. Laboratoria, o których mowa w ust. 3 pkt 2, mogą dokonywać oceny materiału siewnego 

roślin rolniczych lub warzywnych dla prowadzących obrót tym materiałem na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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6. Urzędowe laboratoria i akredytowane laboratoria sporządzają dokumentację dotyczącą 

dokonanej oceny laboratoryjnej materiału siewnego roślin rolniczych lub warzywnych w 

zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 51 pkt 5. 

 

Art. 49. 

[1. Jeżeli składający wniosek o dokonanie oceny polowej, oceny laboratoryjnej, oceny 

weryfikacyjnej lub oceny cech zewnętrznych materiału siewnego roślin rolniczych lub 

warzywnych nie zgadza się z wynikiem oceny dokonanej przez wojewódzkiego inspektora, 

może złożyć wniosek o ponowne dokonanie oceny do Głównego Inspektora za 

pośrednictwem tego wojewódzkiego inspektora. 

2. Jeżeli składający wniosek o dokonanie oceny polowej, oceny laboratoryjnej, oceny 

weryfikacyjnej lub oceny cech zewnętrznych materiału siewnego roślin rolniczych lub 

warzywnych nie zgadza się z wynikiem oceny dokonanej przez akredytowane podmioty, 

może złożyć wniosek o ponowne dokonanie oceny do wojewódzkiego inspektora 

właściwego ze względu na miejsce dokonywania oceny.] 

<1. Jeżeli składający wniosek o dokonanie oceny polowej lub oceny cech zewnętrznych 

materiału siewnego roślin rolniczych lub warzywnych nie zgadza się z wynikiem 

oceny dokonanej przez wojewódzkiego inspektora, może złożyć wniosek o ponowne 

dokonanie oceny do Głównego Inspektora za pośrednictwem tego wojewódzkiego 

inspektora. 

2. Jeżeli składający wniosek o dokonanie oceny polowej lub oceny cech zewnętrznych 

materiału siewnego roślin rolniczych lub warzywnych nie zgadza się z wynikiem 

oceny dokonanej przez akredytowane podmioty, może złożyć wniosek o ponowne 

dokonanie oceny do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce 

dokonywania oceny.> 

<2a. Jeżeli składający wniosek o dokonanie oceny laboratoryjnej lub oceny 

weryfikacyjnej materiału siewnego roślin rolniczych lub warzywnych nie zgadza się 

z wynikiem tej oceny, może złożyć wniosek o ponowne dokonanie oceny do Głównego 

Inspektora.> 

3. W przypadku złożenia wniosku o ponowne dokonanie oceny polowej, na plantacji 

nasiennej od dnia dokonania oceny polowej nie dokonuje się żadnych zmian mogących 

wpłynąć na stan tej plantacji. 
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4. Ponowne dokonanie oceny polowej lub oceny cech zewnętrznych może być 

przeprowadzone z udziałem urzędowego kwalifikatora albo akredytowanego 

kwalifikatora, który dokonał oceny, o której mowa w ust. 1 lub 2. 

5. [Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa się w terminie 7 dni, a w przypadku:] 

<Wniosek, o którym mowa w ust. 1–2a, składa się w terminie 7 dni, a w przypadku:> 

1)   oceny polowej lub oceny cech zewnętrznych - w terminie 3 dni, 

2)   oceny polowej mieszańca kukurydzy - w terminie dnia 

- bezpośrednio w siedzibie wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na 

położenie plantacji. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 5, biegnie od dnia otrzymania świadectwa albo informacji, 

o których mowa w art. 73 ust. 1, przez wnioskodawcę lub osobę przez niego wskazaną, 

która była obecna przy ocenie materiału siewnego. 

 

Art. 57. 

1. Za mieszankę materiału siewnego uznaje się mieszankę sporządzoną z dopuszczonego do 

obrotu materiału siewnego, o składzie procentowym określonym przez prowadzącego 

obrót. 

2. W skład mieszanki materiału siewnego mogą wchodzić: 

1)   różne gatunki roślin uprawnych (mieszanka gatunkowa); 

2)   różne odmiany jednego gatunku (mieszanka odmianowa). 

3. W skład mieszanki materiału siewnego mogą również wchodzić składniki, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy. Łączny udział tych składników w składzie mieszanki 

materiału siewnego powinien wynosić nie więcej niż 10%. 

4. Mieszanki materiału siewnego roślin warzywnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2: 

1)   sporządza się z materiału siewnego kategorii standard; 

2)   wprowadza się do obrotu w małych opakowaniach zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 101 pkt 3. 

5. Mieszanki materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczone na cele paszowe może 

sporządzać prowadzący obrót, który: 

1)   opracował technologię sporządzania tych mieszanek; 

2)   posiada urządzenia niezbędne do sporządzania tych mieszanek. 

6. Po sporządzeniu mieszanki materiału siewnego wydaje się świadectwo sporządzenia 

mieszanki materiału siewnego, zwane dalej "świadectwem mieszanki". 
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7. Świadectwo mieszanki wydaje: 

[1)   wojewódzki inspektor, na wniosek prowadzącego obrót, sporządzającego mieszankę, 

albo] 

<1) Główny Inspektor, na wniosek prowadzącego obrót, sporządzającego mieszankę, 

albo> 

2)   akredytowane laboratorium należące do prowadzącego obrót, o którym mowa w pkt 1, 

sporządzającego mieszankę. 

8. Świadectwo mieszanki wydaje się również dla mieszańców złożonych rzepaku. 

9. Do wydawania świadectw mieszanki nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

10. Mieszanki materiału siewnego po dniu 30 czerwca trzeciego roku, licząc od dnia 

zabezpieczenia jej opakowania, nie przeznacza się na cele siewne. 

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

1)   rodzaje mieszanek materiału siewnego, ich skład gatunkowy oraz typ użytkowania, 

2)   sposób postępowania przy sporządzaniu mieszanek materiału siewnego roślin 

pastewnych przeznaczonych na cele paszowe, 

3)   wzór świadectwa mieszanki 

- mając na uwadze właściwości biologiczne poszczególnych gatunków roślin, możliwości 

ich wykorzystania na cele pastewne oraz istniejące technologie sporządzania 

mieszanek materiału siewnego, a także zapewnienie jednolitego sposobu 

dokumentowania wyników oceny mieszanki materiału siewnego. 

 

Art. 70. 

1. Oceny polowej materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany 

dokonuje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na położenie plantacji na wniosek 

dostawcy. 

[2. Oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii 

kwalifikowany dokonuje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce pobrania 

próby lub jednostka organizacyjna upoważniona, w drodze decyzji, przez wojewódzkiego 

inspektora właściwego ze względu na siedzibę tej jednostki.] 

<2. Oceny laboratoryjnej materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii 

kwalifikowany dokonuje Główny Inspektor lub jednostka organizacyjna 

upoważniona, w drodze decyzji, przez Głównego Inspektora.> 
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2a. Próby materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany pobiera 

wojewódzki inspektor albo dostawca tego materiału. 

2b. Próby gleby i podłoża, w których jest wytwarzany materiał szkółkarski kategorii elitarny i 

kategorii kwalifikowany, pobiera wojewódzki inspektor albo dostawca tego materiału. 

3. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 2, może zostać upoważniona, jeżeli spełnia 

warunki określone w art. 76 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1. 

4. Do jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2, przepisy art. 81 ust. 1-3, ust. 4 pkt 2 

lit. a-c, ust. 5, ust. 7 pkt 3, ust. 8 i 9 oraz ust. 10 pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Oceny cech zewnętrznych materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii 

kwalifikowany dokonuje wojewódzki inspektor albo dostawca tego materiału. 

5a. Oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i 

kategorii kwalifikowany dokonuje dyrektor Centralnego Ośrodka albo dostawca tego 

materiału. 

5b. Dostawca materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany dokonuje 

czynności, o których mowa w ust. 2a, 2b, 5 i 5a, w przypadku gdy złożył oświadczenie, o 

którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt 3a. 

5c. Dostawca materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany uprawia 

ten materiał w glebie i podłożu, spełniających wymagania określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 72 pkt 3a. 

6. Oceny polowej, oceny laboratoryjnej, oceny tożsamości i czystości odmianowej, oceny 

cech zewnętrznych, pobierania prób materiału szkółkarskiego CAC oraz pobierania prób 

gleby i podłoża, w których jest wytwarzany materiał szkółkarski CAC, dokonują 

dostawcy tego materiału. 

7. Oceny polowej oraz oceny cech zewnętrznych materiału rozmnożeniowego lub materiału 

nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych dokonują dostawcy tego materiału. 

8. Oceny laboratoryjnej materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego roślin 

warzywnych lub ozdobnych dokonują dostawcy tego materiału. 

9. Oceny polowej, oceny tożsamości i czystości odmianowej oraz oceny cech zewnętrznych 

sadzonek winorośli dokonują dostawcy tego materiału. 

 

Art. 78. 

1. Akredytacji kwalifikatorom lub próbobiorcom udziela, na wniosek prowadzącego obrót, w 

drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo 
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siedzibę prowadzącego obrót, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli 

jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót - w przypadku gdy prowadzącym 

obrót jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

[2. Akredytacji laboratorium udziela, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze 

względu na: 

1)   miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego obrót, albo miejsce wykonywania 

działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego 

obrót, w przypadku gdy prowadzącym obrót jest osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą - na wniosek prowadzącego obrót; 

2)   siedzibę samodzielnego laboratorium - na wniosek tego laboratorium.] 

<2. Akredytacji laboratorium udziela, w drodze decyzji, Główny Inspektor.> 

3. Upoważnień i akredytacji, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 2, art. 47 ust. 1 oraz art. 44 ust. 

3, udziela się na czas nieokreślony. 

4. Wniosek o udzielenie akredytacji zawiera: 

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

prowadzącego obrót, z tym że w przypadku gdy prowadzącym obrót jest osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca zamieszkania 

tej osoby - miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce 

zamieszkania tej osoby, a w przypadku samodzielnego laboratorium - nazwę oraz 

siedzibę i adres laboratorium; 

2)   imię i nazwisko osoby, której ma być udzielona akredytacja - w przypadku 

kwalifikatorów lub próbobiorców; 

3)   zakres akredytacji. 

5. Do wniosku o udzielenie akredytacji dołącza się: 

1)   dokument potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych; 

2)   kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3; 

3)   zgodę prowadzącego obrót, którego materiał siewny będzie oceniany - w przypadku 

akredytacji laboratorium do oceny materiału siewnego będącego własnością innego 

prowadzącego obrót; 

4)   kopię dowodu uiszczenia opłaty za udzielenie akredytacji, o której mowa w art. 115 

ust. 1 pkt 4 i 5. 
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6. Wniosek o udzielenie akredytacji laboratorium zawiera ponadto imię i nazwisko 

pracownika, który będzie pełnił funkcję kierownika tego laboratorium oraz imiona i 

nazwiska analityków nasiennych. 

7. (uchylony). 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

Art. 80. 

[1. Szkolenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i art. 79 ust. 3, mogą być prowadzone 

przez: 

1)   wojewódzkiego inspektora lub 

2)   jednostki organizacyjne upoważnione przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze 

względu na siedzibę tych jednostek, zwane dalej "ośrodkami szkoleniowymi".] 

<1. Szkolenia, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i art. 79 ust. 3, mogą być 

prowadzone przez: 

1) Głównego Inspektora lub 

2) wojewódzkiego inspektora, lub 

3) jednostki organizacyjne upoważnione przez wojewódzkiego inspektora 

właściwego ze względu na siedzibę tych jednostek, zwane dalej „ośrodkami 

szkoleniowymi”.> 

2. Wojewódzki inspektor, na wniosek jednostki organizacyjnej ubiegającej się o 

upoważnienie do prowadzenia szkolenia, w drodze decyzji, wydaje upoważnienie do 

prowadzenia tego szkolenia, jeżeli jednostka ta ma odpowiednie warunki kadrowe, 

organizacyjne i techniczne do prowadzenia szkolenia, o upoważnienie do prowadzenia 

którego ubiega się, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 5, 6 i 

8. 

3. Jeżeli ośrodek szkoleniowy przestał spełniać warunki wymagane do prowadzenia szkolenia 

lub prowadzi szkolenie niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 

5-8, wojewódzki inspektor, mając na uwadze zakres i stopień stwierdzonych naruszeń, w 

drodze decyzji, może cofnąć upoważnienie do prowadzenia szkolenia. 

 

Art. 81. 

[1. Wojewódzki inspektor sprawuje nadzór nad pracą urzędowych kwalifikatorów, 

urzędowych próbobiorców, akredytowanych kwalifikatorów, akredytowanych 
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próbobiorców oraz urzędowych laboratoriów i akredytowanych laboratoriów, w tym 

analityków nasiennych.] 

<1. Wojewódzki inspektor sprawuje nadzór nad pracą urzędowych kwalifikatorów i 

akredytowanych kwalifikatorów oraz urzędowych próbobiorców i akredytowanych 

próbobiorców.> 

<1a. Główny Inspektor sprawuje nadzór nad pracą urzędowych laboratoriów i 

akredytowanych laboratoriów, w tym analityków nasiennych.> 

2. W ramach nadzoru wojewódzki inspektor kontroluje pracę podmiotów wymienionych w 

ust. 1, w zakresie przestrzegania przepisów, w szczególności dotyczących 

obowiązujących metodyk oceny materiału siewnego oraz wymagań w zakresie 

wytwarzania i oceny materiału siewnego. 

<2a. W ramach nadzoru Główny Inspektor kontroluje pracę podmiotów wymienionych 

w ust. 1a, w zakresie przestrzegania przepisów, w szczególności dotyczących 

obowiązujących metodyk oceny materiału siewnego oraz wymagań w zakresie 

wytwarzania i oceny materiału siewnego.> 

3. [Przeprowadzając kontrolę pracy podmiotów wymienionych w ust. 1, wojewódzki inspektor 

może w szczególności:] 

<Przeprowadzając kontrolę pracy podmiotów wymienionych w ust. 1 i 1a, odpowiednio 

wojewódzki inspektor albo Główny Inspektor może w szczególności:> 

1)    uczestniczyć w ocenie polowej, ocenie cech zewnętrznych, ocenie laboratoryjnej lub 

pobieraniu prób materiału siewnego, dokonywanych przez te podmioty lub sprawdzać 

prawidłowość wykonywania tych czynności; 

2)   sprawdzać dokumentację dotyczącą dokonanej oceny lub pobrania prób materiału 

siewnego; 

3)   żądać od kontrolowanego podmiotu udzielania, w wyznaczonym terminie, pisemnych 

lub ustnych wyjaśnień w sprawach objętych przedmiotem kontroli. 

4. [Jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor stwierdzi, że 

akredytowani kwalifikatorzy, akredytowani próbobiorcy oraz akredytowane laboratoria 

nie spełniają warunków niezbędnych do wykonywania odpowiednio oceny polowej 

materiału siewnego, oceny cech zewnętrznych materiału siewnego albo oceny 

laboratoryjnej materiału siewnego, lub pobierania prób materiału siewnego, w 

szczególności:] 
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<Jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli odpowiednio wojewódzki inspektor albo 

Główny Inspektor stwierdzi, że akredytowani kwalifikatorzy, akredytowani 

próbobiorcy oraz akredytowane laboratoria nie spełniają warunków niezbędnych do 

wykonywania odpowiednio oceny polowej materiału siewnego, oceny cech 

zewnętrznych materiału siewnego albo oceny laboratoryjnej materiału siewnego lub 

pobierania prób materiału siewnego, w szczególności:> 

1)   w przypadku kwalifikatorów i próbobiorców: 

a)  dokonują oceny lub pobierania prób materiału siewnego niezgodnie z przepisami 

lub 

b)  nie wykonali określonej minimalnej liczby ocen lub pobrania prób materiału 

siewnego, lub 

c)  nie dysponują wymaganym sprzętem, lub 

d)  nie składają wojewódzkiemu inspektorowi dokumentów określonych w ust. 10 w 

wyznaczonym terminie, 

2)   w przypadku laboratoriów: 

a)  nie mają odpowiednich warunków lokalowych oraz wyposażenia technicznego 

niezbędnego do wykonywania oceny laboratoryjnej materiału siewnego lub 

b)  ocena jest wykonywana nierzetelnie lub niezgodnie z przepisami, lub 

[c)  nie składają wojewódzkiemu inspektorowi dokumentów określonych w ust. 10 w 

wyznaczonym terminie,] 

<c) nie składają wojewódzkiemu inspektorowi albo Głównemu Inspektorowi 

dokumentów określonych w ust. 10 w wyznaczonym terminie,> 

d)  nie zatrudniają co najmniej 2 analityków nasiennych, 

e)  nie wprowadzają do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Państwową 

Inspekcję danych zawartych w świadectwach oceny laboratoryjnej i informacjach 

o dyskwalifikacji 

- w zależności od zakresu i stopnia stwierdzonych uchybień, w drodze decyzji, cofa 

akredytację albo nakazuje usunięcie stwierdzonych uchybień w określonym terminie 

lub nakazuje odbycie szkolenia doskonalącego. 

5. W przypadku cofnięcia akredytacji podmiot może ponownie ubiegać się o uzyskanie 

akredytacji po upływie roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu akredytacji stała się 

ostateczna. 
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6. Do urzędowych kwalifikatorów i urzędowych próbobiorców przepisy ust. 4 pkt 1 i ust. 5 

stosuje się odpowiednio. 

7. [Jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor stwierdzi:] 

<Jeżeli w trakcie przeprowadzania kontroli odpowiednio wojewódzki inspektor albo 

Główny Inspektor stwierdzi:> 

1)    że plantacja nasienna, a w przypadku oceny cech zewnętrznych - partia materiału 

siewnego - zostały ocenione nieprawidłowo przez akredytowanych kwalifikatorów - 

unieważnia wynik oceny polowej albo oceny cech zewnętrznych materiału siewnego, 

przekreślając świadectwo oceny polowej albo oceny cech zewnętrznych i 

umieszczając na nim wyraz "anulowano" oraz opatrując je podpisem osoby 

kontrolującej i datą; 

2)   nieprawidłowości w pracy akredytowanych próbobiorców - unieważnia pobranie prób 

i wyniki oceny laboratoryjnej materiału siewnego dokonanej na próbach pobranych 

przez danego próbobiorcę, przekreślając protokół pobrania próby i świadectwo oceny 

laboratoryjnej i umieszczając na nich wyraz "anulowano" oraz opatrując je podpisem 

osoby kontrolującej i datą; 

3)   nieprawidłowości w pracy akredytowanych laboratoriów: 

a)  unieważnia wyniki oceny laboratoryjnej materiału siewnego, przekreślając 

świadectwo oceny laboratoryjnej i umieszczając na nim wyraz "anulowano" oraz 

opatrując je podpisem osoby kontrolującej i datą, 

b)  zatrzymuje etykiety lub plomby wydane na podstawie nieprawidłowo wykonanej 

oceny materiału siewnego. 

[8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, wojewódzki inspektor przeprowadza 

odpowiednio kontrolną ocenę polową materiału siewnego albo kontrolną ocenę cech 

zewnętrznych materiału siewnego albo kontrolną ocenę laboratoryjną materiału siewnego 

lub kontrolne pobranie prób materiału siewnego oraz wydaje nowe świadectwo lub 

informację, o której mowa w art. 73 ust. 1 pkt 5.] 

<8. W przypadkach, o których mowa w ust. 7, odpowiednio wojewódzki inspektor albo 

Główny Inspektor przeprowadza kontrolną ocenę polową materiału siewnego albo 

kontrolną ocenę cech zewnętrznych materiału siewnego, albo kontrolną ocenę 

laboratoryjną materiału siewnego lub kontrolne pobranie prób materiału siewnego 

oraz wydaje nowe świadectwo lub informację, o której mowa w art. 73 ust. 1 pkt 5.> 
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9. Jeżeli zainteresowany podmiot nie zgadza się z kontrolną oceną polową materiału siewnego 

albo kontrolną oceną cech zewnętrznych materiału siewnego, albo kontrolną oceną 

laboratoryjną materiału siewnego, o której mowa w ust. 8, może zwrócić się do Głównego 

Inspektora z wnioskiem o ponowne dokonanie oceny. Przepisy art. 49 ust. 3-6 stosuje się 

odpowiednio. 

[10. Akredytowani próbobiorcy, akredytowani kwalifikatorzy i akredytowane laboratoria 

składają wojewódzkiemu inspektorowi: 

1)    kopie świadectw i informacji, o których mowa w art. 73 ust. 1, oraz dokumentacji, o 

której mowa w art. 43 ust. 5, art. 44 ust. 6 i art. 47 ust. 4, w terminie 7 dni 

odpowiednio od dnia dokonania oceny polowej materiału siewnego, oceny cech 

zewnętrznych materiału siewnego, oceny laboratoryjnej materiału siewnego, pobrania 

próby, wydania świadectwa albo informacji lub sporządzenia protokołu pobrania 

prób; 

2)   pisemne sprawozdania z dokonanej oceny laboratoryjnej materiału siewnego w formie 

uzgodnionej z wojewódzkim inspektorem - w przypadku laboratoriów.] 

<10. Akredytowani próbobiorcy, akredytowani kwalifikatorzy oraz akredytowane 

laboratoria składają odpowiednio wojewódzkiemu inspektorowi albo Głównemu 

Inspektorowi: 

1) kopie świadectw i informacji, o których mowa w art. 73 ust. 1, oraz 

dokumentacji, o której mowa w art. 43 ust. 5, art. 44 ust. 6 i art. 47 ust. 4, w 

terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania oceny polowej materiału 

siewnego, oceny cech zewnętrznych materiału siewnego, oceny laboratoryjnej 

materiału siewnego, pobrania próby, wydania świadectwa albo informacji lub 

sporządzenia protokołu pobrania prób; 

2) pisemne sprawozdania z dokonanej oceny laboratoryjnej materiału siewnego w 

formie uzgodnionej z Głównym Inspektorem – w przypadku laboratoriów.> 

 

Art. 84. 

1. Obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych może prowadzić 

przedsiębiorca, w tym przedsiębiorca wytwarzający materiał siewny, który zgłosi zamiar 

prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu 

ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy, albo miejsce 

wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania 
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przedsiębiorcy - w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym 

dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

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

przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy prowadzącym przedsiębiorcą jest osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca zamieszkania 

tej osoby - miejsce i adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce 

zamieszkania tej osoby; 

2)    numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile 

przedsiębiorca taki numer posiada; 

[3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);] 

<3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku nieposiadania tego 

numeru, numer PESEL, jeżeli taki numer posiada;> 

4)   wskazanie rodzaju wykonywanej działalności; 

5)   wskazanie miejsca lub miejsc prowadzenia obrotu materiałem siewnym; 

6)   imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z wojewódzkim inspektorem; 

7)   imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie 

przeprowadzania kontroli przez wojewódzkiego inspektora; 

8)   datę i podpis przedsiębiorcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania 

przedsiębiorcy. 

4. Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, wpisuje 

przedsiębiorcę do ewidencji przedsiębiorców. 

5. Do ewidencji przedsiębiorców wpisuje się dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5. 

6. Wojewódzki inspektor wydaje przedsiębiorcy zaświadczenie o dokonaniu wpisu do 

ewidencji przedsiębiorców albo zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji, zawierające 

numer przedsiębiorcy wynikający z ewidencji przedsiębiorców, datę wpisu albo zmiany 

wpisu, w terminie 14 dni od dnia odpowiednio wpisu albo dokonania zmiany wpisu. 

 

Art. 86. 

1. Rolnik, o którym mowa w art. 85 pkt 1, może prowadzić obrót materiałem siewnym roślin 

rolniczych i warzywnych, jeżeli zgłosi zamiar prowadzenia obrotu tym materiałem 
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siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania 

rolnika. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym 

dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym. 

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

1)   imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres rolnika; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP);] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku nieposiadania tego 

numeru, numer PESEL, jeżeli taki numer posiada;> 

3)   wskazanie grup roślin uprawnych, których ma dotyczyć wpis do ewidencji rolników; 

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

5)   datę i podpis rolnika. 

4. Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, wpisuje rolnika 

do ewidencji rolników. 

5. Do ewidencji rolników wpisuje się dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3. 

6. Wojewódzki inspektor wydaje rolnikowi zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji 

rolników albo zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji, zawierające numer rolnika 

wynikający z ewidencji rolników, datę wpisu albo zmiany wpisu, w terminie 14 dni od 

dnia odpowiednio wpisu albo dokonania zmiany wpisu. 

 

Art. 87. 

1. Obrót materiałem szkółkarskim, materiałem rozmnożeniowym lub materiałem 

nasadzeniowym roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonkami winorośli może 

prowadzić dostawca, w tym dostawca wytwarzający taki materiał, jeżeli zgłosi zamiar 

prowadzenia obrotu tym materiałem siewnym wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu 

ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy, albo miejsce wykonywania 

działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce zamieszkania dostawcy - w 

przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w terminie 7 dni przed planowanym 

dniem rozpoczęcia prowadzenia obrotu materiałem siewnym. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 

1)   podmiotu prowadzącego sprzedaż materiału rozmnożeniowego lub materiału 

nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych, sadzonek winorośli oraz materiału 
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szkółkarskiego, jeżeli ten materiał siewny jest przeznaczony wyłącznie dla 

nieprofesjonalnych odbiorców; 

2)   producenta materiału rozmnożeniowego lub materiału nasadzeniowego roślin 

warzywnych i ozdobnych, sadzonek winorośli oraz materiału szkółkarskiego, który 

wytwarza i sprzedaje ten materiał siewny na terenie tego samego powiatu, jeżeli ten 

materiał siewny jest przeznaczony wyłącznie dla nieprofesjonalnych odbiorców. 

4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane: 

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

dostawcy, z tym że w przypadku gdy dostawcą jest osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - miejsce i 

adres wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej 

osoby; 

[2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile ma obowiązek posługiwania się tym 

numerem na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i 

płatników;] 

<2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), a w przypadku nieposiadania tego 

numeru, numer PESEL, jeżeli taki numer posiada;> 

3)    wskazanie rodzaju działalności, której ma dotyczyć wpis do ewidencji dostawców, z 

podaniem grup roślin uprawnych, a w przypadku materiału szkółkarskiego - 

wskazanie przez dostawcę głównych rodzajów lub gatunków uprawnych objętych jego 

działalnością; 

3a)   oświadczenie o tym, że dostawca będzie dokonywać pobierania prób, oceny cech 

zewnętrznych, oceny tożsamości i czystości odmianowej wytwarzanego przez siebie 

materiału oraz pobierania prób gleby i podłoża, w których jest wytwarzany ten 

materiał - w przypadku dostawców materiału szkółkarskiego kategorii elitarny i 

kategorii kwalifikowany, którzy będą dokonywać tych czynności; 

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

5)   datę i podpis dostawcy albo osoby upoważnionej do reprezentowania dostawcy. 

5. Wojewódzki inspektor po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, wpisuje 

dostawcę do ewidencji dostawców. 

6. Do ewidencji dostawców wpisuje się dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4. 

7. Wojewódzki inspektor wydaje dostawcy zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji 

dostawców albo zaświadczenie o zmianie wpisu w ewidencji, zawierające numer 
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dostawcy wynikający z ewidencji dostawców, datę wpisu albo zmiany wpisu, w terminie 

14 dni od dnia odpowiednio wpisu albo dokonania zmiany wpisu. 

 

[Art. 98. 

1. Etykiety i plomby urzędowe, na wniosek prowadzącego obrót, wydaje odpłatnie wojewódzki 

inspektor. 

2. Wojewódzki inspektor może, w drodze decyzji, na czas określony, upoważnić do 

wypełniania etykiet urzędowych prowadzącego obrót, który: 

1)   w dniu złożenia wniosku jest wpisany do ewidencji przedsiębiorców albo ewidencji 

rolników od co najmniej roku; 

2)   daje rękojmię zgodnego z przepisami ustawy wypełniania etykiet urzędowych. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, wydaje, na wniosek prowadzącego obrót, wojewódzki 

inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę prowadzącego 

obrót, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce 

zamieszkania prowadzącego obrót - w przypadku gdy prowadzącym obrót jest osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

4. Prowadzący obrót upoważniony do wypełniania etykiet urzędowych prowadzi 

dokumentację dotyczącą etykiet zawierającą numery otrzymywanych etykiet wydanych dla 

określonych partii materiału siewnego oraz zniszczonych podczas druku. 

5. Wojewódzki inspektor sprawuje nadzór nad prawidłowym wypełnianiem etykiet 

urzędowych przez prowadzących obrót. 

6. Wojewódzki inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do wypełniania etykiet 

urzędowych, jeżeli prowadzący obrót: 

1)   został wykreślony z ewidencji przedsiębiorców albo ewidencji rolników, lub 

2)   przestał spełniać warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

7. Zniszczenia etykiet urzędowych dokonuje się w obecności urzędowego próbobiorcy. 

8. Prowadzący obrót, któremu na podstawie ust. 6, cofnięto upoważnienie, o którym mowa w 

ust. 2, może ponownie ubiegać się o jego udzielenie nie wcześniej niż po upływie 2 lat od 

dnia cofnięcia tego upoważnienia.] 

<Art. 98. 

1. Etykiety i plomby urzędowe, na wniosek prowadzącego obrót, wydaje odpłatnie 

wojewódzki inspektor.  

2. Wojewódzki inspektor może upoważnić prowadzącego obrót do: 
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1) wypełniania etykiet urzędowych albo 

2) wydawania etykiet urzędowych. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule do udzielenia upoważnienia, o 

którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy działu II rozdziału 8a Kodeksu 

postępowania administracyjnego, z tym że termin określony w art. 122 § 2 liczy się 

od dnia złożenia przez prowadzącego obrót oświadczenia do wojewódzkiego 

inspektora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę 

prowadzącego obrót, albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest 

inne niż miejsce zamieszkania prowadzącego obrót – w przypadku gdy 

prowadzącym obrót jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) numer prowadzącego obrót wpisanego do ewidencji przedsiębiorców albo 

ewidencji rolników; 

2) wskazanie adresów miejsc wykonywania czynności z zakresu upoważnienia, o 

których mowa w ust. 2; 

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu z wojewódzkim inspektorem. 

5. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, podmiot ubiegający się o udzielenie 

upoważnienia do wydawania etykiet urzędowych dołącza wzory etykiet, które będzie 

wydawał. 

6. Prowadzący obrót upoważniony do czynności, o których mowa w ust. 2, niezwłocznie 

informuje wojewódzkiego inspektora o zmianie informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. 

7. Prowadzący obrót upoważniony do czynności, o których mowa w ust. 2, prowadzi 

dokumentację dotyczącą etykiet zawierającą numery etykiet wydanych dla 

określonych partii materiału siewnego oraz etykiet zniszczonych podczas druku. 

8. Wojewódzki inspektor sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynności 

z zakresu upoważnienia, o których mowa w ust. 2, przez prowadzącego obrót, w 

szczególności w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących etykietowania i 

plombowania materiału siewnego. 

9. Wojewódzki inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, 

jeżeli prowadzący obrót: 

1) został wykreślony z ewidencji przedsiębiorców albo ewidencji rolników lub 
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2) wykonuje czynności z zakresu upoważnienia, o których mowa w ust. 2, 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi etykietowania i plombowania materiału 

siewnego; 

3) złożył wniosek o cofnięcie upoważnienia. 

10. Zniszczenia etykiet urzędowych dokonuje się w obecności wojewódzkiego 

inspektora. 

11. Prowadzący obrót, któremu na podstawie ust. 9 cofnięto upoważnienie, o którym 

mowa w ust. 2, może ponownie ubiegać się o udzielenie tego upoważnienia nie 

wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia jego cofnięcia.> 

 

Art. 101. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   rodzaje opakowań materiału siewnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin 

rolniczych i warzywnych, a także dla materiału siewnego zaprawianego, oraz sposoby 

zabezpieczania tych opakowań, 

2)   jakie opakowania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych uznaje się za małe 

opakowania WE, 

3)   maksymalną wielkość opakowań dla mieszanek odmianowych roślin warzywnych, 

4)   szczegółowy sposób etykietowania i plombowania materiału siewnego roślin rolniczych i 

warzywnych, z uwzględnieniem: 

a)  rozmiarów i koloru etykiet ustalonych dla poszczególnych kategorii i stopni 

kwalifikacji materiału siewnego, rodzajów materiału siewnego oraz mieszanek dla 

ochrony środowiska, 

b)  treści informacji zamieszczanych na etykietach oraz w dokumencie towarzyszącym, 

c)  małych opakowań WE <,> 

<5) sposób nadawania numerów etykiet przez prowadzącego obrót> 

- mając na względzie postęp techniki w tej dziedzinie, zapewnienie identyfikacji materiału 

siewnego i rozwiązania stosowane przez międzynarodowe organizacje nasienne oraz 

biorąc pod uwagę rodzaj i gatunek roślin, kategorię materiału siewnego, a także masę 

netto opakowania. 

Art. 103. 

1. Materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany zaopatruje się w etykiety 

wydawane przez: 
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1)   wojewódzkiego inspektora - dla materiału wytworzonego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2)   właściwy urząd innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego - dla 

materiału wytworzonego na terytorium tego państwa. 

2. Etykiety, o których mowa w ust. 1, są etykietami urzędowymi. 

3. Druk na etykiecie jest nieusuwalny, widoczny i czytelny. 

4. Za etykiety, o których mowa w ust. 1, uznaje się również paszport roślin, jeżeli spełnia 

wymagania określone dla etykiety. 

5. Etykiety, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na wniosek prowadzącego obrót, wydaje 

odpłatnie wojewódzki inspektor. Na etykietach umieszcza się informacje identyfikujące 

materiał siewny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 103c pkt 1 lit. b. 

[6. Wojewódzki inspektor może upoważnić podmiot wpisany do ewidencji dostawców, w 

drodze decyzji, na czas określony, do wypełniania etykiet urzędowych. Przepisy art. 98 

ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.] 

<6. Wojewódzki inspektor może upoważnić podmiot wpisany do ewidencji dostawców 

do czynności, o których mowa w art. 98 ust. 2. Przepisy art. 98 ust. 3–11 stosuje się 

odpowiednio.> 

7. Materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany jest wprowadzany do 

obrotu w opakowaniach zabezpieczonych przez plombowanie. 

8. Sadzonki winorośli zaopatruje się w etykietę dostawcy. 

9. Na etykietach, o których mowa w ust. 8, mogą również zostać umieszczone informacje, 

które zawiera paszport roślin. 

Art. 103c. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy sposób etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego 

kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, z uwzględnieniem: 

a)  rozmiarów i kolorów etykiet dla materiału szkółkarskiego, 

b)  informacji, które umieszcza się na etykietach oraz szkółkarskim dokumencie 

towarzyszącym, 

2)   informacje, które umieszcza się na szkółkarskim dokumencie dostawcy, 

3)   informacje, które umieszcza się na etykiecie dostawcy sadzonek winorośli <,> 

<4) sposób nadawania numerów etykiet przez dostawcę> 
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- mając na względzie zapewnienie identyfikacji materiału siewnego i rozwiązania stosowane 

w tym zakresie przez międzynarodowe organizacje nasienne oraz zapewnienie 

widocznych różnic między tymi dokumentami, a także biorąc pod uwagę rodzaj i gatunek 

roślin oraz kategorię materiału siewnego. 

 

[Art. 105a. 

Określenia "materiał siewny", "materiał do siewu" lub "materiał do sadzenia" stosuje się do 

oznaczenia materiału siewnego, o którym mowa w art. 104 i art. 105.] 

 

Art. 115. 

1. Opłacie podlega: 

1)   dokonanie oceny tożsamości oraz czystości odmianowej materiału siewnego; 

2)    pobranie urzędowych prób, dokonanie oceny polowej i oceny laboratoryjnej 

materiału siewnego oraz pobranie prób gleby i podłoża, w których jest wytwarzany 

materiał szkółkarski kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany, przez organy 

Państwowej Inspekcji; 

3)   dokonanie ponownej oceny polowej i ponownej oceny laboratoryjnej materiału 

siewnego; 

4)   udzielenie akredytacji do pobierania prób materiału siewnego; 

5)   udzielenie akredytacji do dokonywania oceny materiału siewnego; 

6)   udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych; 

7)   udzielenie zgody na pobieranie prób za pomocą urządzenia do automatycznego 

pobierania prób materiału siewnego; 

8)   przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3; 

9)   wydanie świadectwa mieszanki materiału siewnego; 

10)  wydanie etykiet i plomb urzędowych; 

11)  wykonywanie czynności w ramach nadzoru nad akredytowanymi podmiotami, o 

których mowa w art. 81. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pobiera się również, w przypadku gdy pobranie 

urzędowych prób lub dokonanie oceny nie było możliwe z winy wnioskodawcy. 

[3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 9 i 10, wnosi się na podstawie rachunku 

wystawionego przez wojewódzkiego inspektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego 
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rachunku, przy czym rachunek za dokonanie oceny tożsamości i czystości odmianowej 

wystawia się przy pobieraniu próby do tej oceny.] 

<3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 9 i 10, wnosi się na podstawie rachunku 

wystawionego odpowiednio przez wojewódzkiego inspektora albo Głównego 

Inspektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego rachunku, przy czym 

rachunek za dokonanie oceny tożsamości i czystości odmianowej wystawia się przy 

pobieraniu próby do tej oceny.> 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, wnosi się po złożeniu wniosku o: 

1)   dokonanie ponownej oceny polowej i oceny laboratoryjnej materiału siewnego; 

2)   udzielenie akredytacji do pobierania prób materiału siewnego; 

3)   udzielenie akredytacji do dokonywania oceny materiału siewnego; 

4)   udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych; 

5)   udzielenie zgody na pobieranie prób za pomocą urządzenia do automatycznego 

pobierania prób materiału siewnego. 

5. Opłatę za przeprowadzenie egzaminu, o której mowa w ust. 1 pkt 8, wnosi się nie później 

niż na dzień przed przystąpieniem do egzaminu. 

[6. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 11, wnosi się corocznie na podstawie rachunku 

wystawionego przez wojewódzkiego inspektora, w terminie do dnia 15 lutego.] 

<6. Opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 11, wnosi się corocznie, w terminie do dnia 15 

lutego, na podstawie rachunku wystawionego przez: 

1) wojewódzkiego inspektora – w przypadku nadzoru nad pracą akredytowanych 

kwalifikatorów i akredytowanych próbobiorców; 

2) Głównego Inspektora – w przypadku nadzoru nad akredytowanymi 

laboratoriami.> 

7. Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 10, pobiera się również w przypadku materiału 

siewnego odmian roślin rolniczych objętych systemami OECD, nieprzeznaczonych do 

obrotu na obszarze Unii Europejskiej. 

<TYTUŁ VIA 

Dotacje do badań podstawowych w hodowli roślin i nasiennictwie 

 

Art. 118a. 

1. Koszty wykonywania zadań na rzecz hodowli roślin i nasiennictwa w zakresie postępu 

biologicznego w rolnictwie mogą być dofinansowywane z budżetu państwa na 
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zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, w formie dotacji 

przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. 

2. Dotację, o której mowa w ust. 1, udziela, w drodze decyzji, minister właściwy do 

spraw rolnictwa.> 

Art. 126. 

1. Kto: 

1)   nie stosuje nazwy odmiany zgodnie z wpisem w krajowym rejestrze lub w 

odpowiednich rejestrach państw członkowskich, lub we wspólnotowych katalogach, 

2)   nie przekazuje dyrektorowi Centralnego Ośrodka informacji, o których mowa w art. 

23, 

3)   nie stosuje się do zakazów obowiązujących w rejonie zamkniętym, 

4)   nie składa wojewódzkiemu inspektorowi obowiązującej informacji dotyczącej obrotu 

materiałem siewnym lub nie prowadzi obowiązującej dokumentacji dotyczącej tego 

materiału, o których mowa w art. 92, 

5)   składa wojewódzkiemu inspektorowi nieprawdziwe informacje dotyczące obrotu 

materiałem siewnym, 

6)    nie zaopatruje materiału siewnego w etykiety, nie dołącza dokumentu dostawcy, 

szkółkarskiego dokumentu towarzyszącego lub szkółkarskiego dokumentu dostawcy, 

nie stosuje plomb lub nie zabezpiecza opakowań z materiałem siewnym zgodnie z art. 

95 ust. 2, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1, art. 102 ust. 1, art. 103 ust. 1, art. 103a ust. 1 lub 

art. 103b ust. 1 lub podaje na etykietach informacje niezgodne ze świadectwem oceny 

laboratoryjnej, 

7)    nie umieszcza na dokumencie sprzedaży nazwy gatunku, nazwy odmiany, numeru 

partii, kategorii lub stopnia kwalifikacji jako informacji identyfikujących ten materiał, 

8)    nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 2 i ust. 

3a, art. 92 ust. 1 pkt 2 oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 72 pkt 3b, 

9)   bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 106 ust. 1, wprowadza do obrotu 

mieszanki dla ochrony środowiska, 

10)  prowadzi obrót mieszanką dla ochrony środowiska niezgodnie z decyzją, o której 

mowa w art. 106 ust. 1, 

11)  przed zbiorem mieszanki dla ochrony środowiska zbieranej bezpośrednio lub 

składników uprawianej mieszanki dla ochrony środowiska nie informuje właściwego 
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ze względu na położenie obszaru źródłowego regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska o wyznaczonym miejscu zbioru, 

12)   nie będąc wpisanym do ewidencji dostawców, sprzedaje materiał siewny 

przeznaczony dla nieprofesjonalnego odbiorcy poza obszarem powiatu, w którym go 

wytworzył, 

13)  nabywa od producenta materiał rozmnożeniowy lub materiał nasadzeniowy roślin 

warzywnych lub ozdobnych lub materiał szkółkarski przeznaczony na jego własne 

niezarobkowe potrzeby, który wprowadza do obrotu lub rozmnaża w celach 

zarobkowych, 

14)  prowadzi obrót materiałem siewnym wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 90 ust. 

1 pkt 2, 

15)  bez wymaganej zgody, o której mowa w art. 108 ust. 3, wprowadza do obrotu 

materiał siewny z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń polowych odmian roślin 

rolniczych lub roślin warzywnych, 

16)  sporządza mieszanki roślin pastewnych przeznaczone na cele paszowe, nie posiadając 

opracowanej technologii sporządzania tych mieszanek oraz urządzeń niezbędnych do 

ich sporządzania, 

17)  sporządza protokół pobrania prób materiału siewnego roślin rolniczych lub 

warzywnych na formularzu, który jest niezgodny ze wzorem określonym w przepisach 

wydanych na podstawie art. 51 pkt 2, 

18)  nie składa wojewódzkiemu inspektorowi wykazu prowadzonych plantacji nasiennych 

odmian regionalnych, o którym mowa w art. 53 ust. 3, 

19)  wydaje świadectwa albo informacje wymienione w art. 73 ust. 1, które są niezgodne 

ze wzorami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 73 ust. 8, 

20)   nie oznacza partii materiału siewnego wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej numerem utworzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 

pkt 6, art. 72 pkt 2 lit. e lub art. 72a pkt 2, 

21)  będąc zachowującym odmianę wprowadzającym do obrotu materiał siewny kategorii 

standard roślin warzywnych własnych odmian: 

a)  nie przechowuje lub nie udostępnia wojewódzkiemu inspektorowi dokumentacji, o 

której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, lub 
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b)  nie przechowuje lub nie udostępnia wojewódzkiemu inspektorowi lub właściwemu 

urzędowi innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego prób, o 

których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 2, lub 

c)  nie składa wojewódzkiemu inspektorowi sprawozdania o ilości wprowadzonego do 

obrotu materiału siewnego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3, 

22)  prowadzi obrót materiałem siewnym z przeznaczeniem do testów lub doświadczeń 

polowych niezgodnie z decyzją, o której mowa w art. 108 ust. 3, 

23)  nie informuje dyrektora Centralnego Ośrodka o ilości wprowadzonego do obrotu 

materiału siewnego, o którym mowa w art. 108 ust. 8, w terminie określonym w tym 

przepisie, 

24)  wytwarza materiał siewny odmian regionalnych roślin rolniczych poza regionem 

pochodzenia lub dodatkowym regionem wytwarzania lub prowadzi obrót tym 

materiałem siewnym poza regionem pochodzenia lub poza dodatkowym regionem 

obrotu, lub w ilości większej niż określona w decyzji, o której mowa w art. 109 ust. 1 

lub art. 110 ust. 1, 

25)  wytwarza materiał siewny odmian regionalnych roślin warzywnych poza regionem 

pochodzenia lub dodatkowym regionem wytwarzania lub prowadzi obrót tym 

materiałem siewnym poza regionem pochodzenia lub poza dodatkowym regionem 

obrotu, lub w ilości większej niż określona w decyzji, o której mowa w art. 109 ust. 1 

lub art. 110 ust. 1, 

26)  wprowadza do obrotu materiał siewny odmian amatorskich w ilości większej niż 

określona w art. 111 ust. 2, 

27)  dokonuje degradacji materiału siewnego do niższego stopnia kwalifikacji niezgodnie 

z art. 50, 

28)  nie wykonuje obowiązku etykietowania etykietą urzędową małych opakowań WE 

materiału siewnego buraków cukrowych lub pastewnych wprowadzonego na 

podstawie art. 97 ust. 7, 

29)  nie informuje wojewódzkiego inspektora o zmianie danych wpisanych do ewidencji 

przedsiębiorców, ewidencji rolników i ewidencji dostawców, o których mowa w art. 

88 ust. 1 i 2, w terminie określonym w tych przepisach, 

30)  nie składa wojewódzkiemu inspektorowi wymaganych informacji o przebiegu 

tymczasowego eksperymentu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 
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114 pkt 3, w terminie określonym w tych przepisach, lub składa w tym zakresie 

nieprawdziwe informacje, 

31)  przywozi materiał siewny z państw trzecich niezgodnie z wymaganiami określonymi 

w art. 119 i 120, 

32)  dokonuje pobierania prób za pomocą urządzenia do automatycznego pobierania prób 

bez uzyskania zgody, o której mowa w art. 46 ust. 4, 

33)   prowadzi obrót materiałem siewnym, który nie został poddany okresowej ocenie 

laboratoryjnej, o której mowa w art. 48, 

34)   nie przechowuje etykiet zgodnie z art. 36a, 

35)   nie przechowuje kopii dokumentu dostawcy, szkółkarskiego dokumentu 

towarzyszącego lub szkółkarskiego dokumentu dostawcy zgodnie z art. 102 ust. 6, art. 

103a ust. 7 lub art. 103b ust. 6, 

[36)   stosuje określenia "materiał siewny", "materiał do siewu" lub "materiał do 

sadzenia" do oznaczenia roślin lub ich części, które mogą być użyte do rozmnażania 

roślin, innych niż materiał siewny, o którym mowa w art. 104 i art. 105,] 

37)   prowadzi obrót materiałem siewnym wbrew zakazowi wprowadzonemu w 

przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 9a 

-   podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przepisów Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

 

USTAWA z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900) 

________________________________________________________________________ 

[
1
Ustawa: 

1) wykonuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1107/2009 (WE) z dnia 21 

października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego 

dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.); 

2) wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 

2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów 

(Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).] 

<
1) 

Niniejsza ustawa: 

1) służy stosowaniu: 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.802764&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?&fromHistory=false#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Europejski.802781&full=1
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a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 

2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy 

Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w 

sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 

zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i 

dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, 

(WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 

1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 

89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz 

decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 

07.04.2017, str. 1, z późn. zm.); 

2) wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów 

(Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71, z późn. zm.).> 

 

Art. 1. 

Ustawa reguluje: 

[1)   zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych 

w zakresie wykonania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu 

środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. 

Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

1107/2009", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego 

rozporządzenia, w szczególności w sprawach zezwoleń i pozwoleń w zakresie 

wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu;] 

<1) zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek 

organizacyjnych w zakresie wykonania przepisów: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 

21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony 

roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 

309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 



- 35 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1107/2009”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów 

rozporządzenia nr 1107/2009, w szczególności w sprawach zezwoleń i pozwoleń w 

zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 

2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych 

przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i 

paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin 

i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, 

(WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 

2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz 

dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 

2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 

89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz 

decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. 

Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2017/625”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie 

rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 

2 lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;> 

2)   zasady: 

a)  wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu, 

b)  stosowania środków ochrony roślin, 

c)  potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony roślin, 

d)  prowadzenia integrowanej produkcji roślin, 

e)  prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, 

f)  gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin 

- w zakresie nieokreślonym w przepisach rozporządzenia nr 1107/2009 lub w przepisach 

Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia. 

 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
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1)   środek ochrony roślin - środek ochrony roślin, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

rozporządzenia nr 1107/2009; 

2)   substancje czynne - substancje czynne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 

1107/2009; 

3)   sejfner - sejfner, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1107/2009; 

4)   synergetyk - synergetyk, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 

1107/2009; 

5)   składnik obojętny - składnik obojętny, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. c rozporządzenia 

nr 1107/2009; 

<5a) adiuwant – adiuwant, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. d rozporządzenia 

nr 1107/2009;> 

6)   pozostałości środka ochrony roślin - pozostałości w rozumieniu art. 3 pkt 1 

rozporządzenia nr 1107/2009; 

7)   rośliny - rośliny w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia nr 1107/2009; 

8)   produkty roślinne - produkty roślinne w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia nr 

1107/2009; 

9)   organizmy szkodliwe - organizmy szkodliwe w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia nr 

1107/2009; 

10)  wprowadzanie do obrotu - wprowadzanie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 9 

rozporządzenia nr 1107/2009; 

11)  zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu - zezwolenie na 

wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia 

nr 1107/2009; 

12)  producent - producenta w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 1107/2009; 

13)  środowisko - środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 13 rozporządzenia nr 1107/2009; 

14)  posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu - posiadacza 

zezwolenia w rozumieniu art. 3 pkt 24 rozporządzenia nr 1107/2009; 

15)  metody niechemiczne - metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi inne niż 

wykorzystujące chemiczne środki ochrony roślin, w szczególności metody 

agrotechniczne, fizyczne, mechaniczne lub biologiczne; 

16)  integrowana ochrona roślin - sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi 

polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w 
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szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia 

ludzi, zwierząt oraz dla środowiska; 

17)  integrowana produkcja roślin - produkcję roślin, z zastosowaniem integrowanej ochrony 

roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i 

nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony 

środowiska; 

18)  konfekcjonowanie - pakowanie lub przepakowywanie, lub etykietowanie, lub 

przeetykietowywanie środka ochrony roślin; 

19)  ostateczny nabywca środków ochrony roślin - podmiot, który nabywa środki ochrony 

roślin, które nie będą następnie wprowadzane do obrotu; 

20)  państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej; 

21)  sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin - wszelkie urządzenia 

przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin, w tym akcesoria, które mają 

znaczenie dla skutecznego działania takiego sprzętu, w szczególności: 

a)  rozpylacze, 

b)  manometry, 

c)  filtry i sita, 

d)  instalacje do przepłukiwania zbiornika; 

22)   sprzęt agrolotniczy - sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin 

montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego, w tym na 

samolotach i śmigłowcach; 

23)  sprzęt naziemny - sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin inny niż 

montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego; 

24)  użytkownik profesjonalny - osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin w celach 

innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności 

gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie; 

25)  użytkownik nieprofesjonalny - osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin, 

niebędącą użytkownikiem profesjonalnym [.] <;> 

<26) podrobiony środek ochrony roślin – środek ochrony roślin, z wyłączeniem środka 

ochrony roślin z niezamierzoną wadą jakościową, przedstawiany jako środek, który 

uzyskał zezwolenie na wprowadzanie do obrotu w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, którego jakikolwiek składnik określony w dokumentacji, o której 

mowa w art. 33 ust. 3 lit. a lub b rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej tego 
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środka ochrony roślin, został usunięty w całości lub w części, dodany lub zmieniony, 

lub który został wytworzony przez podmiot inny niż wskazany w tej dokumentacji; 

27) importer – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub na terytorium państwa trzeciego, która 

wprowadza środki ochrony roślin pochodzące z państw trzecich na obszar celny Unii 

Europejskiej.> 

Art. 3. 

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest: 

1)   organem właściwym, o którym mowa w art. 75 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w 

zakresie wykonania przepisów tego rozporządzenia oraz przepisów Unii Europejskiej 

wydanych na podstawie przepisów tego rozporządzenia, dotyczących: 

a)  wypełniania obowiązków państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy 

zatwierdzaniu substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków oraz w zakresie 

składników obojętnych, 

b)  zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, 

c)  pozwoleń na handel równoległy, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 

1107/2009, zwanych dalej "pozwoleniami na handel równoległy", 

d)  pozwoleń na prowadzenie doświadczeń lub testów do celów badań lub rozwoju, 

wiążących się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin, o których 

mowa w art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, zwanych dalej "pozwoleniami na 

prowadzenie badań"; 

2)   krajowym organem koordynującym, o którym mowa w art. 75 ust. 2 rozporządzenia 

nr 1107/2009; 

3)   organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską i innymi państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 1 pkt 2, 

nienależących do właściwości innych organów administracji publicznej lub jednostek 

organizacyjnych; 

4)   organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską w zakresie wdrożenia 

integrowanej ochrony roślin; 
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5)   organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską i innymi państwami 

członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wyników ocen dotyczących ograniczania 

ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, 

zwierząt oraz dla środowiska; 

6)   organem właściwym, o którym mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009 [.] 

<;> 

<7) organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej powiadomienia, o 

którym mowa w art. 139 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do 

obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie 

środków ochrony roślin.> 

2. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym 

Inspektorem", jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej 

informacji o wdrożeniu systemu kontroli sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin. 

[3. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim 

inspektorem", jest organem właściwym, o którym mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 

1107/2009.] 

<3. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim 

inspektorem”: 

1) jest organem właściwym, o którym mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia 

nr 1107/2009; 

2) jeżeli ustawa, ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. …) lub przepisy odrębne nie stanowią inaczej: 

a) jest organem właściwym w rozumieniu rozporządzenia 2017/625 i przepisów 

Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2017/625 w 

odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 

2017/625, w zakresie środków ochrony roślin, 

b) wykonuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej wynikające z rozporządzenia 2017/625 i przepisów Unii 

Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2017/625 w odniesieniu 

do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/625, w 

zakresie środków ochrony roślin.> 



- 40 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

<4. Główny Inspektor i wojewódzki inspektor wykonują zadania w zakresie nadzoru 

nad produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem środków ochrony roślin na 

zasadach, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia 2017/625 

oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2017/625. 

5. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie produkcji, 

wprowadzania do obrotu lub stosowania środków ochrony roślin, lub ryzyka lub 

zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, związanego z produkcją, 

wprowadzaniem do obrotu lub stosowaniem środków ochrony roślin, podejmuje 

środki, o których mowa w art. 66, art. 67 oraz art. 138 ust. 1 lit. b i ust. 2 

rozporządzenia 2017/625, w zakresie i w sposób określony w ustawie. 

6. Podejmując środki, o których mowa w art. 138 ust. 2 lit. i rozporządzenia 2017/625, 

wojewódzki inspektor stosuje przepisy ustawy dotyczące: 

1) zakazu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności regulowanej, o której 

mowa w art. 25 ust. 1, art. 49 ust. 1 i art. 67 ust. 1, lub 

2) wykreślenia z rejestrów, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 70 ust. 1, 

podmiotów niebędących przedsiębiorcami. 

7. Jeżeli wykonanie obowiązków lub uprawnień właściwego organu lub państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, należących zgodnie z ust. 3 do właściwości 

wojewódzkiego inspektora, wymaga indywidualnego rozstrzygnięcia o prawach lub 

obowiązkach adresatów przepisów rozporządzenia 2017/625 lub stosowanych 

bezpośrednio przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 

2017/625, wojewódzki inspektor dokonuje takiego rozstrzygnięcia w drodze decyzji, 

chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. 

8. Naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem właściwym do przeprowadzania 

kontroli, o których mowa w art. 44 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do 

obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie 

środków ochrony roślin, przy czym ocena ryzyka, o której mowa w tym artykule, 

jest wykonywana w porozumieniu z organami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa.> 

Art. 21. 

Opakowania jednostkowe środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu: 

1)   są szczelnie zamknięte i nieuszkodzone; 

2)   są zaopatrzone w etykietę: 
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[a)  zatwierdzoną,] 

<a) zawierającą informacje określone w zezwoleniu na wprowadzanie środka 

ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy,> 

b)  sporządzoną w języku polskim; 

3)   spełniają wymagania określone w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do 

obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy. 

 

[Art. 29. 

Wprowadzanie do obrotu chemicznych substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków oraz 

składników obojętnych odbywa się zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach.] 

<Art. 29. 

Wprowadzanie do obrotu chemicznych substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków, 

składników obojętnych i adiuwantów oraz nadzór nad ich wprowadzaniem do obrotu 

odbywa się zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.> 

 

Art. 30. 

[1. Podmiot, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin, o których mowa 

w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, jest obowiązany na piśmie 

poinformować o zamiarze wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia tych 

środków, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem planowanego wprowadzenia.] 

<1. Podmiot, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin, o których 

mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, jest 

obowiązany na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

poinformować o zamiarze wprowadzenia tych środków na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na 

miejsce wprowadzenia tych środków, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem 

planowanego ich wprowadzenia.> 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera: 
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1)   imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę 

podmiotu, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony roślin, o których 

mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, z tym że w 

przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce 

zamieszkania; 

2)   nazwę wprowadzanych środków ochrony roślin i ich ilość; 

3)   wskazanie miejsca wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i planowanego terminu ich wprowadzenia; 

4)   wskazanie miejsca składowania środków ochrony roślin - w przypadku gdy środki te 

będą składowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [.] <;> 

<5) wskazanie odbiorcy środków ochrony roślin w państwie przeznaczenia; 

6) wskazanie państwa, z którego jest planowane wprowadzanie środków ochrony 

roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

[3. Do informacji, o której mowa w ust. 1, podmiot zamierzający dokonać wprowadzenia 

środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza oświadczenie o 

przeznaczeniu wprowadzanych środków ochrony roślin do stosowania w innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których są one dopuszczone do obrotu, lub 

w państwach trzecich, ze wskazaniem tych państw.] 

<3. Do informacji, o której mowa w ust. 1, podmiot zamierzający dokonać 

wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

dołącza: 

1) oświadczenie o przeznaczeniu wprowadzanych środków ochrony roślin do 

stosowania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których są 

one dopuszczone do obrotu, lub w państwach trzecich, ze wskazaniem tych 

państw; 

2) dokumenty lub ich kopie lub inne dowody, potwierdzające dopuszczenie 

wprowadzanych środków ochrony roślin do obrotu lub stosowania w państwach 

przeznaczenia.> 

<3a. Jeżeli dokumenty, ich kopie lub dowody, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zostały 

dołączone do innej informacji złożonej do wojewódzkiego inspektora, podmiot może 
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– zamiast ponownego dołączenia tych dokumentów, ich kopii lub dowodów – 

wskazać informację, do której zostały one dołączone. 

3b. Jeżeli środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d 

rozporządzenia nr 1107/2009, są przeznaczone do stosowania w: 

1) państwie trzecim, a dokumenty, ich kopie lub dowody, o których mowa w ust. 3 

pkt 2, nie zostały sporządzone w języku polskim, 

2) państwie członkowskim Unii Europejskiej, a dokumenty, ich kopie lub dowody, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2, nie zostały sporządzone w języku polskim lub 

innym języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

– wojewódzki inspektor może wezwać podmiot do dostarczenia ich tłumaczenia na 

język polski.> 

[4. W przypadku planowanego wprowadzania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 

28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

z państwa trzeciego, wojewódzki inspektor przekazuje uzyskaną informację, o której mowa 

w ust. 1, wraz z kopią oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, organom celnym właściwym 

dla miejsca wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<4. Jeżeli środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d 

rozporządzenia nr 1107/2009, są dopuszczone do obrotu lub stosowania w państwie 

przeznaczenia, wojewódzki inspektor, w przypadku wprowadzenia tych środków na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, przekazuje naczelnikowi 

urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na miejsce ich wprowadzania 

opinię, że te środki mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w celu ich składowania lub przemieszczania.> 

<4a. Jeżeli środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d 

rozporządzenia nr 1107/2009, nie są dopuszczone do obrotu lub stosowania w 

państwach przeznaczenia, wojewódzki inspektor zakazuje, w drodze decyzji, 

wprowadzenia ich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zamiaru 

wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw 

trzecich, wojewódzki inspektor przekazuje tę decyzję naczelnikowi urzędu celno-

skarbowego właściwemu ze względu na miejsce ich wprowadzania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

5. Podmiot, który wprowadził środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub 

d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany 
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do ich wyprowadzenia z tego terytorium, przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w 

przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu. 

6. Podmiot, który zamierza produkować środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 

2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

obowiązany na piśmie poinformować o zamiarze produkcji tych środków wojewódzkiego 

inspektora właściwego ze względu na miejsce produkcji. 

7. Informacja, o której mowa w ust. 6, zawiera: 

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

podmiotu, który zamierza produkować środki ochrony roślin, o których mowa w art. 

28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres 

miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce 

zamieszkania; 

2)   nazwę produkowanych środków ochrony roślin i ich ilość; 

3)   miejsce produkcji środków ochrony roślin. 

8. Do informacji, o której mowa w ust. 6, podmiot zamierzający produkować środki ochrony 

roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza oświadczenie, że środki te nie zostaną 

wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem dla 

ostatecznego nabywcy tych środków i zostaną wyprowadzone z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Podmiot, który wyprodukował środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c 

lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

obowiązany do ich wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed 

upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy 

niż 2 lata, przed upływem tego terminu. 

10. Środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 

1107/2009, które nie zostały wyprowadzone z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 

upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy 

niż 2 lata, przed upływem tego terminu, stają się odpadami w rozumieniu przepisów o 

odpadach. 
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[11. W przypadku zbycia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d 

rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obowiązki podmiotu, o którym mowa w ust. 5 lub ust. 9, przechodzą na podmiot, 

który nabył te środki ochrony roślin.] 

[12. Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę podmiotów, o których mowa w ust. 1, 6 i 11.] 

<12. Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 

6.> 

[13. Podmiot, który nabył środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d 

rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, informuje o tym wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce 

składowania tych środków, w terminie 14 dni od dnia ich nabycia. 

14. Informacja, o której mowa w ust. 13, zawiera: 

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

podmiotu, który nabył środki ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym 

jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca 

zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli 

jest inny niż adres i miejsce zamieszkania; 

2)   termin nabycia środków ochrony roślin; 

3)   nazwę nabytych środków ochrony roślin i ich ilość; 

4)   miejsce składowania nabytych środków ochrony roślin.] 

 

<Art. 30a. 

1. W przypadku stwierdzenia składowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

przemieszczania przez to terytorium: 

1) środka ochrony roślin bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do 

obrotu albo pozwolenia na handel równoległy – w przypadku którego nie została 

przekazana informacja, o której mowa w art. 30 ust. 1 lub 6, lub została wydana 

decyzja, o której mowa w art. 30 ust. 4a, 

2) produktu, który imituje środek ochrony roślin, lub podrobionego środka ochrony 

roślin 

– wojewódzki inspektor nakazuje, w drodze decyzji, na koszt podmiotu, zniszczenie 

tego środka lub tego produktu. 
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2. Wojewódzki inspektor może odstąpić od wydania nakazu, o którym mowa w ust. 1, i 

wprowadzić, w drodze decyzji, na koszt podmiotu, nakaz, o którym mowa w art. 138 

ust. 2 lit. d rozporządzenia 2017/625, jeżeli stwierdzi, że wykonanie tego nakazu nie 

spowoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska oraz ten 

środek nie jest środkiem ochrony roślin, który nie został dopuszczony do stosowania 

w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państwie trzecim, 

produktem, który imituje środek ochrony roślin, oraz podrobionym środkiem 

ochrony roślin. 

3. W decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, wojewódzki inspektor określa termin 

wykonania określonych w niej nakazów oraz sposób udokumentowania ich 

wykonania. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Podmiot, będący adresatem decyzji, o której mowa w ust. 1 lub 2, przekazuje 

wojewódzkiemu inspektorowi dokumenty potwierdzające wykonanie nakazów 

określonych w tej decyzji, w terminie 14 dni od dnia ich wykonania, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin wykonania tych 

nakazów. 

5. Wojewódzki inspektor odstępuje od wydania decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, jeżeli 

stwierdzone naruszenie dotyczyło wyłącznie nieprzekazania informacji, o której 

mowa w art. 30: 

1) ust. 1, w terminie, o którym mowa w tym przepisie, lub 

2) ust. 6, przed rozpoczęciem produkcji środków ochrony roślin.> 

 

Art. 33. 

1. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzono do obrotu: 

1)   środek ochrony roślin: 

a)  bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu albo pozwolenia na 

handel równoległy, lub 

b)  niespełniający wymagań określonych w zezwoleniu na jego wprowadzanie do 

obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub 

c)  którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne określone w 

dokumentacji tego środka zostały zmienione, lub 

d)  w opakowaniu nieszczelnym lub uszkodzonym, lub 

e)  w opakowaniu zastępczym, lub 
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f)  któremu upłynął termin ważności, z zastrzeżeniem art. 24, lub 

2)   produkt, który imituje środek ochrony roślin lub podrobiony środek ochrony roślin 

- wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin lub 

produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony 

roślin, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka lub produktu. 

2. Środki ochrony roślin, produkty, które imitują środki ochrony roślin oraz podrobione 

środki ochrony roślin, wycofane z obrotu na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, 

stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach. 

3. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu środek ochrony roślin: 

1)   znajduje się w opakowaniu niespełniającym wymagań określonych w zezwoleniu na 

wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel 

równoległy, lub 

2)   znajduje się w opakowaniu jednostkowym: 

a)  niezaopatrzonym w etykietę: 

[–  zatwierdzoną, lub] 

<– zawierającą informacje określone w zezwoleniu na wprowadzanie środka 

ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy;> 

–  sporządzoną w języku polskim, albo 

b)  zaopatrzonym w etykietę niespełniającą wymagań określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub 

c)  niespełniającym wymagań określonych w art. 25 ust. 5, lub 

3)   na którego opakowaniu została podana informacja niezgodna z wymaganiami 

określonymi w zezwoleniu na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu lub 

pozwoleniu na handel równoległy, lub wprowadzająca w błąd nabywcę tego środka, 

lub informacja, o której mowa w art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009 

- wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin, 

nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

 

<Art. 33a. 

1. Zasady postępowania naczelnika urzędu celno-skarbowego w sytuacji, o której mowa 

w art. 65 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, jeżeli stwierdzone podczas kontroli celno-

skarbowej lub kontroli, o której mowa w art. 44 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, 
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podejrzenie niezgodności dotyczy naruszenia przepisów w obszarze, o którym mowa 

w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin, a w 

szczególności niezgodności polegającej na wprowadzaniu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) środka ochrony roślin: 

a) bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu albo 

pozwolenia na handel równoległy – w przypadku którego nie została 

przekazana opinia, o której mowa w art. 30 ust. 4, lub została wydana 

decyzja, o której mowa w art. 30 ust. 4a, lub 

b) niespełniającego wymagań określonych w zezwoleniu na jego wprowadzanie 

do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub 

c) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne określone 

w dokumentacji tego środka zostały zmienione, lub 

d) w opakowaniu nieszczelnym lub uszkodzonym lub w opakowaniu zastępczym, 

2) produktu, który imituje środek ochrony roślin, lub podrobionego środka ochrony 

roślin 

– określają przepisy odrębne. 

2. Właściwym organem, któremu naczelnik urzędu celno-skarbowego przekazuje 

powiadomienie, o którym mowa w art. 76 ust. 2 rozporządzenia 2017/625, o 

podejrzeniu, o którym mowa w ust. 1, jest wojewódzki inspektor właściwy ze 

względu na miejsce, w którym znajduje się środek ochrony roślin lub produkt, 

którego dotyczy to podejrzenie. 

3. Wojewódzki inspektor, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w art. 76 ust. 

2 rozporządzenia 2017/625, o podejrzeniu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego opinię dotyczącą zasadności tego 

podejrzenia, w terminie określonym w art. 76 ust. 3 rozporządzenia 2017/625. 

4. Wojewódzki inspektor, przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, może pobrać 

próbki środka ochrony roślin lub produktu, którego dotyczy podejrzenie, o którym 

mowa w ust. 1, do badań laboratoryjnych. W takim przypadku wojewódzki 

inspektor przekazuje naczelnikowi urzędu celno-skarbowego żądanie 

kontynuowania zawieszenia, o którym mowa w art. 76 ust. 3 rozporządzenia 

2017/625, do czasu zakończenia tych badań. 

5. W przypadku stwierdzenia, że: 
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1) środek ochrony roślin, którego dotyczyło podejrzenie, o którym mowa w ust. 1, 

nie posiada wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu albo 

pozwolenia na handel równoległy lub 

2) środek ochrony roślin, którego dotyczyło podejrzenie, o którym mowa w ust. 1, 

nie spełnia wymagań określonych w zezwoleniu na jego wprowadzenie do obrotu 

albo pozwoleniu na handel równoległy, lub 

3) skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne środka ochrony roślin, 

którego dotyczyło podejrzenie, o którym mowa w ust. 1, określone w 

dokumentacji tego środka zostały zmienione, lub 

4) środek ochrony roślin, którego dotyczyło podejrzenie, o którym mowa w ust. 1, 

znajduje się w opakowaniu nieszczelnym lub uszkodzonym, lub w opakowaniu 

zastępczym, lub 

5) produkt, którego dotyczyło podejrzenie, o którym mowa w ust. 1, imituje środek 

ochrony roślin lub jest podrobionym środkiem ochrony roślin 

– wojewódzki inspektor nakazuje, w drodze decyzji, na koszt importera, zniszczenie tego 

środka ochrony roślin lub produktu albo nakazuje wprowadzenie środków, o 

których mowa w art. 66 ust. 3 lit. b lub c rozporządzenia 2017/625, jeżeli stwierdzi, 

że nie spowoduje to zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska oraz 

nie jest to środek ochrony roślin, który nie został dopuszczony do stosowania w 

żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz państwie trzecim, produkt, 

który imituje środek ochrony roślin, lub podrobiony środek ochrony roślin. 

Postępowanie w tej sprawie wszczyna się z urzędu. 

6. W decyzji, o której mowa w ust. 5, wojewódzki inspektor określa termin wykonania 

określonych w niej nakazów oraz sposób udokumentowania ich wykonania. Decyzja 

podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

7. W przypadku naruszenia przepisu art. 30 ust. 1, wojewódzki inspektor odstępuje od 

wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, jeżeli stwierdzi, że środki ochrony roślin, 

których dotyczy to naruszenie, są dopuszczone do obrotu lub stosowania w 

państwach przeznaczenia. 

8. Doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie, o której mowa w ust. 

5, osobie faktycznie władającej środkami ochrony roślin, których dotyczy to 

postępowanie, uznaje się za skuteczne zawiadomienie strony o wszczęciu 

postępowania.  
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9. W postępowaniach w sprawach określonych w ust. 5 nie stosuje się przepisów art. 10 i 

art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196). 

10. Doręczenie decyzji, o której mowa w ust. 5, osobie faktycznie władającej środkami 

ochrony roślin uznaje się za skuteczne doręczenie tej decyzji stronie. 

11. Decyzję, o której mowa w ust. 5, wojewódzki inspektor przekazuje naczelnikowi 

urzędu celno-skarbowego. 

12. Importer przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi dokumenty potwierdzające 

wykonanie nakazów określonych w decyzji, o której mowa w ust. 5, w terminie 14 

dni od dnia wykonania tych nakazów, nie później jednak niż w terminie 14 dni od 

dnia, w którym upłynął termin wykonania tych nakazów. 

13. Koszty przechowywania środka ochrony roślin lub produktu, którego dotyczy 

decyzja, o której mowa w ust. 5, do czasu wykonania nakazów określonych w tej 

decyzji, ponosi importer. 

Art. 33b. 

1. Przepisów art. 33a ust. 2–13 nie stosuje się w przypadku niezłożenia zgłoszenia 

celnego przez osobę lub podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu środkami ochrony roślin. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 31 ustawy z dnia 19 marca 2004 

r. – Prawo celne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1169 i 2070) stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 40. 

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

środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których 

można stosować środki ochrony roślin, 

2)   warunki atmosferyczne, w jakich można stosować środki ochrony roślin, 

3)   minimalną powierzchnię, na której można stosować środki ochrony roślin przy użyciu 

sprzętu agrolotniczego 

- mając na względzie rodzaj sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz 

ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanego 

ze stosowaniem tych środków. 
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[2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska określi, w drodze rozporządzenia, warunki stosowania środków ochrony 

roślin w odległości mniejszej od zbiorników i cieków wodnych niż szerokość strefy 

buforowej, o której mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 547/2011, wskazanej w 

etykietach tych środków, w tym: 

1)   sposób oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin na obszary i 

obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone 

rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony roślin, 

2)   podmioty dokonujące oceny stopnia ograniczania znoszenia środków ochrony roślin 

na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez 

określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania 

środków ochrony roślin, 

3)   sposób udostępniania wyników oceny stopnia ograniczania znoszenia środków 

ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych 

środków, przez określone rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego 

do stosowania środków ochrony roślin, 

4)   sposób dokumentowania działań związanych z dokonywaniem oceny stopnia 

ograniczania znoszenia środka ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem 

zabiegu z zastosowaniem tych środków, przez określone rozwiązania techniczne lub 

rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 

- mając na względzie stopień ograniczania znoszenia środka ochrony roślin na obszary i 

obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin, przez 

poszczególne rozwiązania techniczne lub rodzaje sprzętu przeznaczonego do 

stosowania środków ochrony roślin.] 

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w 

szczególności: 

1)   sposób: 

a)  przechowywania środków ochrony roślin, 

b)  przygotowywania środków ochrony roślin do zastosowania, 

c)  postępowania z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków 

ochrony roślin, 
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d)  postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony roślin, 

2)   wymagania, jakie powinny spełniać miejsca lub obiekty, w których są 

przechowywane środki ochrony roślin, uwzględniające minimalne odległości, od 

określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można przechowywać te 

środki, 

3)   sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem środków 

ochrony roślin stwarzającego szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub 

dla środowiska osób, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami lub są 

posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi 

środkami 

- mając na względzie ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla 

środowiska związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rozwiązania 

techniczne, jakie powinny zostać zastosowane podczas wykonywania zabiegów z 

zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, mając na 

względzie ograniczenie ryzyka naniesienia cieczy użytkowej na obszar niebędący celem 

tego zabiegu. 

[Art. 74. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje dotyczące środków 

ograniczających ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, 

zwierząt oraz dla środowiska na stronie internetowej administrowanej przez urząd 

obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.] 

 

<Art. 74. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje dotyczące 

zharmonizowanych wskaźników ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony 

roślin, w terminie 20 miesięcy od zakończenia roku, dla którego te wskaźniki zostały 

obliczone, oraz środków ograniczających to ryzyko na stronie internetowej 

administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.> 
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<Rozdział 8a 

Opłaty 

 

Art. 74a. 

Główny Inspektor i wojewódzki inspektor mogą za opłatą świadczyć usługi w zakresie 

badań laboratoryjnych mających na celu oznaczenie pozostałości środków ochrony 

roślin lub pobierania próbek do tych badań, jeżeli świadczenie tych usług nie wpłynie 

negatywnie na wykonywanie przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

jej zadań. 

Art. 74b. 

Organem właściwym do pobierania opłat, o których mowa w: 

1) art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do kontroli urzędowych 

przeprowadzanych w obszarze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 

2017/625, w zakresie środków ochrony roślin, jest Główny Inspektor albo 

wojewódzki inspektor przeprowadzający te kontrole; 

2) art. 74a, jest Główny Inspektor albo wojewódzki inspektor świadczący usługi. 

 

Art. 74c. 

1. Opłaty pobierane przez Głównego Inspektora i wojewódzkiego inspektora stanowią 

dochód budżetu państwa oraz są uiszczane na rachunek bankowy Głównego 

Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa albo właściwego wojewódzkiego 

inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa na podstawie rachunku wystawionego 

przez Głównego Inspektora albo wojewódzkiego inspektora, przy czym opłaty, o 

których mowa w: 

1) art. 74a, uiszcza się przed wykonaniem usługi, której te opłaty dotyczą, 

2) art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/625, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia tego rachunku. 

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w art. 74a, nie świadczy się usługi, 

której ta opłata dotyczy. 

Art. 74d. 

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat 

pobieranych przez Głównego Inspektora i wojewódzkiego inspektora, mając na uwadze 
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wysokość kosztów określonych w art. 81 rozporządzenia 2017/625, nie wyższe jednak niż 

10 000 zł.> 

Art. 75. 

1. Podmiot, który: 

1)   prowadzi reklamę środka ochrony roślin w sposób niezgodny z art. 66 rozporządzenia 

nr 1107/2009 - wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i 

nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę opłatę 

sankcyjną w wysokości od 5000 zł do 500 000 zł, stosownie do przeciętnego kosztu 

emisji, publikacji lub dystrybucji takiej reklamy; 

2)   sprzedaje środek ochrony roślin, bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie 

do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy - wnosi na rachunek wojewódzkiego 

inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu opłatę sankcyjną w wysokości stanowiącej 

200% kwoty wartości sprzedanych środków ochrony roślin według ceny ich 

sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży [.] <;> 

<3) nie realizuje obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 30 

ust. 4a, art. 30a ust. 1 lub 2, art. 32, art. 33 ust. 1 lub 3, art. 33a ust. 5 lub art. 34 

ust. 1 lub 3 – wnosi na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu ochrony 

roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo 

siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce, w którym znajduje się środek 

ochrony roślin lub produkt, którego dotyczy decyzja, o której mowa w art. 30 ust. 

4a, art. 30a ust. 1 lub 2 lub art. 33a ust. 5, opłatę sankcyjną w wysokości 

stanowiącej 200% kwoty wartości środków ochrony roślin lub zaprawionego 

materiału siewnego, których dotyczy ta decyzja, według ceny ich sprzedaży, 

zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży; 

4) nie realizuje obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 44 

ust. 1 lub art. 45 ust. 1 – podlega opłacie sankcyjnej w wysokości od 1000 do 5000 

zł; 

5) nie realizuje obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 46 

ust. 1 pkt 1 – podlega opłacie sankcyjnej w wysokości od 10 000 do 50 000 zł.> 

[2. W przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie dokumentów sprzedaży środków ochrony 

roślin, przy określaniu wysokości opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
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przyjmuje się, że wartość 1 kilograma lub 1 litra sprzedanego środka ochrony roślin 

wynosi 1000 zł.] 

<2. W przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie dokumentów sprzedaży środków 

ochrony roślin, przy określaniu wysokości opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1 

pkt 2 lub 3, przyjmuje się, że wartość 1 kilograma lub 1 litra środka ochrony roślin 

wynosi 1000 zł.> 

<2a. W przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie dokumentów sprzedaży materiału 

siewnego, przy określaniu wysokości opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 

przyjmuje się, że wartość 100 kilogramów materiału siewnego wynosi 200 zł.> 

3. Opłatę sankcyjną, o której mowa w ust. 1, określa, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor 

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu. 

4. Opłata sankcyjna stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na rachunek właściwego 

wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja określająca tę opłatę stała się ostateczna. 

[5. Opłaty sankcyjnej nie określa się, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym 

popełniono czyn stanowiący podstawę określenia tej opłaty, upłynęło 5 lat. 

6. Określonej opłaty sankcyjnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej 

decyzji o jej określeniu. 

7. Bieg przedawnienia, o którym mowa w ust. 6, przerywa się przez zastosowanie środka 

egzekucyjnego, o którym podmiot został powiadomiony. 

8. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia, biegnie on na nowo od dnia następującego 

po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. 

9. Od nieuiszczonych w terminie opłat sankcyjnych pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości 

i na zasadach obowiązujących dla zaległości podatkowych. 

10. Egzekucja określonych opłat sankcyjnych wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.] 

 

<Art. 75a. 

1. Kto w przypadku, o którym mowa w art. 33b ust. 1, przywozi z państw trzecich 

środki ochrony roślin, podlega opłacie sankcyjnej w wysokości od 200 do 5000 zł. 

2. Opłatę sankcyjną nakłada, w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce 

przeprowadzania kontroli naczelnik urzędu celno-skarbowego albo organ 

administracji rządowej upoważniony do wykonywania niektórych zadań organów 
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celnych, którego pracownicy lub funkcjonariusze stwierdzili przywóz z państw 

trzecich środków ochrony roślin, w przypadku, o którym mowa w art. 33b ust. 1. 

3. Decyzja o nałożeniu opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1, podlega 

natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Opłatę sankcyjną uiszcza się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu 

tej opłaty. 

5. Opłatę sankcyjną pobiera się w formie: 

1) gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub 

2) bezgotówkowej: 

a) przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy wyznaczonego organu lub 

b) za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile 

kontrolujący, który ją nakłada, dysponuje odpowiednim urządzeniem do 

autoryzacji rozliczeń. 

6. Opłatę sankcyjną uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności 

uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń. W przypadku uiszczenia opłaty 

sankcyjnej w formie bezgotówkowej, koszty związane z autoryzacją transakcji i 

przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi adresat decyzji. 

7. Jeżeli naruszającym przepisy dotyczące przywozu środków ochrony roślin jest osoba 

z państwa trzeciego, pobiera się od tej osoby kaucję w wysokości odpowiadającej 

przewidywanej karze pieniężnej. 

8. Kaucję pobiera się w formie: 

1) gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub 

2) bezgotówkowej: 

a) przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy wyznaczonego organu lub 

b) za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile 

kontrolujący, który ją nakłada, dysponuje odpowiednim urządzeniem do 

autoryzacji rozliczeń. 

9. Kaucję uważa się za pobraną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego 

z urządzenia do autoryzacji rozliczeń. W przypadku poboru kaucji w formie 

bezgotówkowej, koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na 

właściwy rachunek bankowy ponosi adresat decyzji. 

10. Kaucja jest przechowywana na nieoprocentowanym, wyodrębnionym rachunku 

bankowym wyznaczonego organu. 
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11. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia uiszczenia kary pieniężnej 

odpowiednio na rachunek bankowy wskazany przez osobę, o której mowa w ust. 7, 

albo na rachunek bankowy właściwy dla instrumentu płatniczego. 

 

Art. 75b. 

W zakresie nieuregulowanym w ustawie do opłat sankcyjnych stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z tym że w 

sprawach o nałożenie opłaty sankcyjnej, o której mowa w art. 75a ust. 1, nie stosuje się 

przepisów art. 10, art. 107 § 1 pkt 6 w części dotyczącej uzasadnienia prawnego i art. 

138 § 2. 

Art. 75c. 

1. Kto wytwarza, konfekcjonuje lub wprowadza do obrotu środek ochrony roślin, który 

nie został dopuszczony do stosowania w żadnym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej ani państwie trzecim, lub produkt, który imituje środek ochrony roślin, 

lub podrobiony środek ochrony roślin, podlega grzywnie lub karze ograniczenia 

wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Kto przemieszcza lub składuje środek ochrony roślin, który nie został dopuszczony do 

stosowania w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej ani państwie 

trzecim, lub produkt, który imituje środek ochrony roślin, lub podrobiony środek 

ochrony roślin, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności do lat 2. 

3. Kto stosuje środek ochrony roślin, który nie został dopuszczony do stosowania w 

żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej ani państwie trzecim, lub 

produkt, który imituje środek ochrony roślin, lub podrobiony środek ochrony roślin, 

podlega grzywnie. 

4. Karze, o której mowa w ust. 1–3, nie podlega ten, kto wytwarza środek ochrony 

roślin, który nie został dopuszczony do stosowania w żadnym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej ani państwie trzecim, w ramach prac nad nowymi 

środkami ochrony roślin.  

5. Karze, o której mowa w ust. 2, nie podlega ten, kto: 

1) przemieszcza lub przechowuje środek ochrony roślin, który nie został 

dopuszczony do stosowania w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

ani państwie trzecim, w celu jego unieszkodliwienia; 
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2) przechowuje środki ochrony roślin, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 3.> 

 

Art. 76. 

1. Kto: 

1)   wykonuje doświadczenia lub testy prowadzone do celów badań lub rozwoju, wiążące 

się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin, o których mowa w art. 54 

rozporządzenia nr 1107/2009, bez wymaganego pozwolenia na prowadzenie badań lub 

niezgodnie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu, lub 

2)   wprowadza do obrotu środek ochrony roślin w opakowaniu jednostkowym niezgodnie 

z wymaganiami określonymi w art. 21 lub art. 25 ust. 5, lub 

3)   wprowadza do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 22, lub 

4)   wprowadza do obrotu lub stosuje środek ochrony roślin po upływie terminu ważności 

lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24, lub 

5)   wykonując działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin 

do obrotu: 

a)  będąc zobowiązanym do zapewnienia, że osoby dokonujące zbycia tych środków 

ich ostatecznemu nabywcy spełniają warunki określone w art. 25 ust. 3 pkt 1 lit. a 

lub b, nie zapewnia wykonania tego obowiązku, lub 

b)  będąc zobowiązanym do zapewnienia, w przypadku zbycia środków ochrony roślin 

nabywcy innemu niż ostateczny nabywca, obecności osoby, o której mowa w art. 

25 ust. 3 pkt 2, nie zapewnia wykonania tego obowiązku, lub 

c)  nie przechowuje środków ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, z 

zastrzeżeniem art. 24, lub z innych powodów nieprzeznaczonych do zbycia, w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu, lub 

d)  w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dotyczącej 

zbycia środka ochrony roślin, nie umieszcza w ofercie zbycia tego środka 

informacji, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 5, lub 

6)   zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych 

osobie, która nie spełnia wymagań określonych w art. 28, lub 
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7)   nie informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze wprowadzenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c 

lub d rozporządzenia nr 1107/2009, w sposób określony w art. 30 albo art. 89, lub 

8)   nie informuje wojewódzkiego inspektora o produkcji lub o zamiarze produkcji środka 

ochrony roślin, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 

1107/2009, w sposób określony w art. 30 albo art. 89, lub 

9)   nie spełnia określonego w art. 30 ust. 5 lub ust. 9 albo art. 89 ust. 5 obowiązku 

wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka ochrony roślin, o 

którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, lub 

<9a) nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi dokumentów, o których mowa w 

art. 30a ust. 4 lub art. 33a ust. 12, lub> 

[10)  nie informuje wojewódzkiego inspektora o nabyciu środków ochrony roślin, o 

których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich 

wyprowadzeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób określony w art. 30 

ust. 13 lub 14 albo art. 89 ust. 8 lub 9, lub] 

11)  zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka osobie, której 

zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie 

niepełnoletniej, lub 

12)  zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka w opakowaniu 

zastępczym, lub 

13)  zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika profesjonalnego lub 

składa ofertę zbycia takiego środka w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona 

sprzedaż żywności lub pasz, lub 

14)  zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika nieprofesjonalnego lub 

składa ofertę zbycia takiego środka w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona 

sprzedaż żywności lub pasz, który nie jest przechowywany pod zamknięciem w 

sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub paszami, lub 

15)  zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka przy 

zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem stałej 

lokalizacji, lub 

16)  podaje informacje niezgodne z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których 

mowa w art. 31 ust. 1-3, ust. 4 lit. a-d lub lit. f-h rozporządzenia nr 1107/2009, lub 
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17)  wprowadza do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 1 lub 4 rozporządzenia nr 

1107/2009, lub 

18)  wykonuje zabiegi ochrony roślin z zastosowaniem środka ochrony roślin, który nie 

może być stosowany zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 lit. a, b i e rozporządzenia nr 

1107/2009, lub 

19)  stosuje środek ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o 

których mowa w art. 31 ust. 1-3, ust. 4 lit. a-d lub lit. f-h rozporządzenia nr 1107/2009, 

lub 

20)  stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, 

zwierząt lub dla środowiska, w szczególności nie uwzględniając: 

a)  możliwości zniesienia środków ochrony roślin na obszary lub obiekty niebędące 

celem zabiegu, lub 

b)  okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem, lub 

c)  minimalnych odległości stosowania środków ochrony roślin od określonych miejsc 

lub obiektów, lub 

d)  warunków atmosferycznych podczas stosowania środków ochrony roślin, lub 

e)  minimalnej powierzchni stosowania środków ochrony roślin, w przypadku 

stosowania tych środków przy użyciu sprzętu agrolotniczego, lub 

f)  minimalnej odległości od zbiorników lub cieków wodnych, lub 

g)  wymogów bezpieczeństwa przy stosowaniu lub przechowywaniu środków ochrony 

roślin, lub 

h)  uwarunkowań przy stosowaniu środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

agrolotniczego, lub 

21)  przechowuje lub unieszkodliwia środek ochrony roślin w sposób stwarzający 

zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub 

22)  używa lub unieszkodliwia opakowania jednostkowe środka ochrony roślin w sposób 

stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub 

23)  stosuje na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, 

szpitali, stref ochronnych "A" wydzielonych na obszarach uzdrowisk lub obszarach 

ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu przepisów o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej środki ochrony roślin, których 

stosowanie na tych terenach jest zabronione, lub 
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24)  będąc obowiązanym do prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o której mowa 

w art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009, nie prowadzi lub nie przechowuje tej 

dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 67 tego rozporządzenia lub 

zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 3 pkt 4 lub w art. 37, lub 

25)  będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie stosuje 

integrowanej ochrony roślin, lub 

26)  będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie prowadzi 

dokumentacji wskazującej sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin, 

lub 

27)  stosuje przy użyciu sprzętu agrolotniczego środek ochrony roślin, którego stosowanie 

przy użyciu tego sprzętu jest zabronione, lub 

28)  wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

agrolotniczego, nie informując o zamiarze jego wykonania wojewódzkiego inspektora 

zgodnie z art. 39, lub 

29)  wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu 

agrolotniczego, wbrew zakazowi wykonania tego zabiegu, lub 

30)  będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin, stosuje te środki, nie 

spełniając wymagań określonych w art. 41, lub 

31)  świadczy usługi doradcze, o których mowa w art. 42, nie spełniając wymagań 

określonych w art. 42, lub 

32)  stosuje środek ochrony roślin sprzętem przeznaczonym do stosowania środków 

ochrony roślin niesprawnym technicznie lub nieskalibrowanym lub uchyla się od 

obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności 

technicznej, lub 

33)  stosuje materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin do innych celów niż 

siew lub sadzenie, lub 

34)   prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin bez wymaganego 

upoważnienia lub nie będąc przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców wykonuje działalność w zakresie 

potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków 

ochrony roślin, o której mowa w art. 52, lub działalność polegającą na prowadzeniu 

szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o której mowa w art. 70, bez wymaganego 

wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem art. 52b ust. 2 oraz art. 70b ust. 2, lub. 
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35)  posługuje się certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej produkcji 

roślin w przypadku roślin, przy uprawie których nie były spełniane wymagania 

integrowanej produkcji roślin, lub 

36)  posługuje się nieważnym certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej 

produkcji roślin, lub 

37)  wykonuje działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin, o której 

mowa w art. 58, bez wymaganego upoważnienia, lub 

38)  świadcząc usługi doradcze, o których mowa w art. 42, zaleca wykonywanie zabiegów 

ochrony roślin niezgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy lub art. 28 ust. 1 i 2 pkt a, 

b i e lub art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009, lub 

39)  nie przechowuje ewidencji zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w 

terminie określonym w art. 92, lub 

40)  wykonuje czynności określone odpowiednio w art. 25 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w art. 41 

lub w art. 42, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 66 ust. 1 

- podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów 

ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1120, 1123, 1556 i 1694). 


