
Oświadczenie złożone
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,

Wojciecha Skurkiewicza i Przemysława Błaszczyka
na 3. posiedzeniu Senatu

w dniu 22 grudnia 2011 r.

Oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa Tadeusza Kłosa

Z informacji napływających do mojego biura wynika, że przepisy dotyczące posiadania zaświad-
czenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin są odmiennie inter-
pretowane w różnych województwach i inspektoratach. W niektórych rolnik musi posiadać przy
sobie oryginał, w innych – kserokopię, a w jeszcze innych wystarczy, że ma takie oświadczenie w
domu.

Prosimy o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Prosimy także o podanie, ilu rolników w po-
szczególnych województwach zostało ukaranych za brak przy sobie takiego zaświadczenia podczas
prac polowych?

Prosimy o informację, czy przepisy dopuszczają stosowanie innych środków niż grzywna, takich
jak pouczenie, nagana, odstąpienie od kary lub inne. Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie podstawy
prawnej.

Jakie były działania i jaka była skuteczność kontroli jakości środków ochrony roślin dopuszczo-
nych do obrotu i jaki był udział tych działań w stosunku do całej działalności?

Ile przeprowadzono kontroli, jaki był ich zakres i jaki skutek w zakresie przestrzegania zasad i
obowiązujących wymagań odnośnie do wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materiałem
siewnym modyfikowanym genetycznie i na jakim obszarze takie rośliny są w Polsce uprawiane?
Chodzi nam tylko o działania, gdzie wykryto GMO.

Czy upoważnienia, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
są wystawiane in blanco na potrzeby dowolnej kontroli i dowolny zakres, jaki tylko uzna kontroler,
czy też muszą one wskazywać kontrolę konkretnego podmiotu?

Czy działania polegające na śledzeniu przypadkowo napotkanego rolnika podczas jego przejazdu
na pole i rozpoczęciu kontroli dopiero podczas zabiegu są zgodne z prawem i czy taka kontrola,
jeżeli zachodzą przesłanki nieprawidłowości, powinna być przeprowadzona tak, aby zapobiec nie-
prawidłowościom przed rozpoczęciem zabiegu?

Czy art. 1 i inne przepisy części ogólnej kodeksu wykroczeń mają zastosowanie przy karaniu rol-
ników przez
PIORiN?

Jakie przepisy prawa są przedstawiane inspektorom podczas szkolenia?
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