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USTAWA
z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa reguluje sprawy:
1) ochrony roÊlin przed organizmami szkodliwymi;
2) dopuszczania Êrodków ochrony roÊlin do obrotu
oraz substancji aktywnej do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin;
3) zapobiegania zagro˝eniom dla zdrowia cz∏owieka,
zwierzàt oraz dla Êrodowiska, które mogà powstaç
w wyniku obrotu i stosowania Êrodków ochrony
roÊlin;
4) organizacji Paƒstwowej Inspekcji Ochrony RoÊlin
i Nasiennictwa.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) roÊliny — ˝ywe roÊliny lub ich cz´Êci, wraz z nasionami w rozumieniu botanicznym przeznaczonymi
do siewu, w szczególnoÊci:
a) owoce, w rozumieniu botanicznym, z wyjàtkiem g∏´boko zamro˝onych,
b) warzywa, z wyjàtkiem g∏´boko zamro˝onych,
c) bulwy, bulwocebule, roz∏ogi, cebule i k∏àcza,
d) kwiaty ci´te,
e) Êci´te drzewa z liÊçmi,
f) ga∏´zie z liÊçmi,
g) kultury tkankowe roÊlin,
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h) liÊcie, ∏´ty,
i) ˝ywy py∏ek,
j) oczka, zrazy, sadzonki;
2) produkt roÊlinny — nieprzetworzony lub poddany
wst´pnemu przetworzeniu materia∏ pochodzenia
roÊlinnego, nieb´dàcy roÊlinà;
3) przedmioty — rzeczy inne ni˝ roÊliny i produkty
roÊlinne, które mogà przenosiç organizmy szkodliwe;
4) organizmy szkodliwe — wszelkie gatunki, szczepy
lub biotypy roÊlin, zwierzàt lub czynników patogenicznych szkodliwych dla roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów;
5) organizm szkodliwy zadomowiony na danym obszarze — organizm szkodliwy, którego wyst´powanie na danym obszarze zosta∏o stwierdzone
i nie zosta∏y podj´te urz´dowe dzia∏ania w celu jego zwalczenia lub podj´te dzia∏ania okaza∏y si´
nieskuteczne przez okres co najmniej dwóch kolejnych lat;
6) paszport roÊlin — etykiet´ do∏àczonà do roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów, poÊwiadczajàcà, ˝e spe∏niajà one wymagania zdrowotnoÊci okreÊlone w ustawie;
7) zwierz´ta — zwierz´ta nale˝àce do gatunków zwyczajowo ˝ywionych lub chowanych, lub których
mi´so jest spo˝ywane przez cz∏owieka;
8) Êrodowisko — wod´, powietrze, gleb´, dziko ˝yjàce gatunki fauny i flory oraz wszelkie inne powiàzania z ˝ywymi organizmami;
9) przesy∏ka — okreÊlonà iloÊç roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, zaopatrzonà w jeden
dokument przewozowy;
10) partia — liczb´ jednostek pojedynczej przesy∏ki,
identycznych pod wzgl´dem jednorodnoÊci, sk∏adu i pochodzenia, tworzàcych cz´Êç tej przesy∏ki;
11) p∏ody rolne — roÊliny i produkty roÊlinne;
12) paƒstwo cz∏onkowskie — paƒstwo wchodzàce
w sk∏ad Unii Europejskiej;
13) paƒstwa trzecie — paƒstwa inne ni˝ paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej;
14) Êrodki ochrony roÊlin — substancje aktywne lub
preparaty zawierajàce jednà lub wi´cej substancji
aktywnych, w postaci dostarczonej u˝ytkownikowi, przeznaczone do:
a) ochrony roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów przed organizmami szkodliwymi
lub zapobiegania wyst´powaniu tych organizmów,
b) wp∏ywania na procesy ˝yciowe roÊlin w inny
sposób ni˝ sk∏adnik pokarmowy, w tym regulator wzrostu,
c) zabezpieczenia produktów roÊlinnych, je˝eli te
substancje lub preparaty nie sà obj´te odr´bnymi przepisami,
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d) niszczenia niepo˝àdanych roÊlin,
e) niszczenia cz´Êci roÊlin lub hamowania, lub zapobiegania niepo˝àdanemu wzrostowi roÊlin;
15) pozosta∏oÊci Êrodków ochrony roÊlin — jednà lub
wi´kszà liczb´ substancji aktywnych znajdujàcych
si´ w roÊlinach lub produktach roÊlinnych, jadalnych produktach zwierz´cych, lub na tych roÊlinach, lub produktach roÊlinnych, jadalnych produktach zwierz´cych, lub gdziekolwiek w Êrodowisku, stanowiàce wynik stosowania Êrodka ochrony roÊlin, w tym równie˝ jego metabolitów oraz
produktów rozpadu lub reakcji;
16) substancje — pierwiastki chemiczne i ich zwiàzki,
wyst´pujàce w stanie naturalnym lub wytworzone, w tym równie˝ wszelkie zanieczyszczenia powstajàce w zastosowanym procesie produkcji;
17) substancje aktywne — substancje lub mikroorganizmy, ∏àcznie z wirusami, o dzia∏aniu ogólnym
lub specyficznym na organizmy szkodliwe lub roÊliny, lub cz´Êci roÊlin, lub produkty roÊlinne;
18) preparat — mieszanin´ lub roztwory, sk∏adajàce
si´ z dwu lub wi´kszej liczby substancji, z których
co najmniej jedna jest substancjà aktywnà, przeznaczone do stosowania jako Êrodek ochrony roÊlin;
19) okres karencji — czas, który powinien up∏ynàç od
dnia zastosowania Êrodka ochrony roÊlin do dnia
zbioru roÊlin lub produktów roÊlinnych przeznaczonych do konsumpcji;
20) okres prewencji — czas, po zastosowaniu Êrodka
ochrony roÊlin, w którym cz∏owiek i zwierz´ta nie
powinni stykaç si´ ani przebywaç w pobli˝u
miejsc, tak˝e w obiektach, w których zastosowano
Êrodek ochrony roÊlin;
21) konfekcjonowanie Êrodków ochrony roÊlin —
przepakowywanie ich z wi´kszych opakowaƒ do
mniejszych;
22) wprowadzanie do obrotu — oferowanie do sprzeda˝y, sprzeda˝ lub inna forma zbycia roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, Êrodków
ochrony roÊlin, w tym wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
23) posiadacz — osob´ fizycznà, osob´ prawnà lub
jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, w których w∏adaniu znajdujà si´
grunty, roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty,
lub Êrodki ochrony roÊlin;
24) urz´dowe dzia∏ania — dzia∏ania w zakresie nadzoru nad zdrowiem roÊlin, obrotem i stosowaniem Êrodków ochrony roÊlin oraz nad wytwarzaniem, ocenà i obrotem materia∏em siewnym, podejmowane przez organy Paƒstwowej Inspekcji
Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa lub upowa˝nione
przez nie osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajàce osobowoÊci
prawnej.
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Rozdzia∏ 2

Ochrona roÊlin uprawnych
przed organizmami szkodliwymi
Art. 3. 1. Paƒstwowa Inspekcja Ochrony RoÊlin
i Nasiennictwa, zwana dalej „Inspekcjà”, przeprowadza obserwacje i kontrole roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów w celu ustalenia wyst´powania:
1) organizmów szkodliwych szczególnie groênych,
dotychczas niewyst´pujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których wyst´powanie
nie jest szeroko rozpowszechnione, zwanych dalej
„organizmami kwarantannowymi”, lub
2) organizmów szkodliwych szeroko rozpowszechnionych, zwanych dalej „organizmami niekwarantannowymi”.
2. W przypadku stwierdzenia wystàpienia organizmów szkodliwych lub podejrzenia ich wystàpienia
wojewódzki inspektor ochrony roÊlin i nasiennictwa,
zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”:
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Art. 5. 1. Producent prowadzàcy produkcj´ roÊlin
z zastosowaniem integrowanej ochrony roÊlin oraz
wykorzystujàcy w sposób zrównowa˝ony post´p techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roÊlin i nawo˝eniu, zwracajàcy szczególnà uwag´ na ochron´
Êrodowiska i zdrowie ludzi, zwanà dalej „integrowanà
produkcjà”, mo˝e ubiegaç si´ o poÊwiadczenie jej stosowania.
2. PoÊwiadczeniem stosowania integrowanej produkcji jest certyfikat wydawany przez wojewódzkiego
inspektora w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce prowadzenia upraw, na wniosek producenta roÊlin.
3. Certyfikat wydaje si´, je˝eli producent roÊlin:
1) ukoƒczy∏ szkolenie w zakresie integrowanej produkcji;
2) prowadzi∏ produkcj´ i ochron´ roÊlin wed∏ug
szczegó∏owych metodyk zatwierdzonych przez
G∏ównego Inspektora Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, zwanego dalej „G∏ównym Inspektorem”;
3) udokumentowa∏ prowadzenie dzia∏aƒ zwiàzanych
z integrowanà produkcjà.

1) identyfikuje organizm szkodliwy i êród∏o jego pochodzenia;

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do∏àcza si´:

2) ocenia mo˝liwoÊci dalszego rozprzestrzeniania si´
organizmu szkodliwego i mo˝liwoÊci jego zwalczania.

1) oÊwiadczenie producenta roÊlin, ˝e uprawa b´dzie
prowadzona zgodnie z zasadami integrowanej
produkcji;

3. W przypadku stwierdzenia organizmów niekwarantannowych w lasach stosuje si´ przepisy o lasach.
Art. 4. 1. W przypadku wystàpienia organizmu niekwarantannowego wojewódzki inspektor ocenia stopieƒ zagro˝enia roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów.
2. W przypadku stwierdzenia zagro˝enia rozprzestrzenienia si´ organizmu niekwarantannowego lub
mo˝liwoÊci wywo∏ania przez niego strat gospodarczych wojewódzki inspektor informuje zainteresowane podmioty, za poÊrednictwem dost´pnych Êrodków
przekazu, o sposobach i terminach zwalczania tego organizmu.
3. Organizmy niekwarantannowe mo˝na zwalczaç
lub ograniczaç ich wyst´powanie przez:
1) zabiegi agrotechniczne;
2) stosowanie roÊlin odmian tolerancyjnych lub odpornych;
3) zwalczanie biologiczne;
4) zabiegi Êrodkami ochrony roÊlin;
5) zastosowanie co najmniej dwóch metod zwalczania, wymienionych w pkt 1—4, zwanych dalej „integrowanà ochronà roÊlin”, majàcych na celu
ograniczenie stosowania Êrodka ochrony roÊlin do
niezb´dnego minimum do utrzymania populacji
organizmów szkodliwych na poziomie ograniczajàcym szkody lub straty gospodarcze.

2) informacj´ o gatunkach roÊlin uprawianych metodami integrowanymi oraz ich powierzchni;
3) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia w zakresie
integrowanej produkcji.
5. Certyfikat wydaje si´ na okres 12 miesi´cy.
6. Wojewódzki inspektor prowadzi ewidencj´ producentów roÊlin stosujàcych integrowanà produkcj´.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, jednostki upowa˝nione do
prowadzenia szkoleƒ w zakresie integrowanej produkcji, programy tych szkoleƒ, termin wa˝noÊci zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia, wzór zaÊwiadczenia
o ukoƒczeniu szkolenia, zasady dokumentowania dzia∏aƒ zwiàzanych z integrowanà produkcjà oraz sposób
i tryb przeprowadzania kontroli upraw prowadzonych
zgodnie z zasadami integrowanej produkcji, majàc na
uwadze zapewnienie przez te jednostki wykwalifikowanej kadry, uzyskanie przejrzystoÊci dokumentowania dzia∏aƒ zwiàzanych z integrowanà produkcjà oraz
sprawne i rzetelne przeprowadzanie kontroli.
Art. 6. 1. Organizmy kwarantannowe podlegajà
obowiàzkowi zwalczania i nie mogà byç wprowadzane, przemieszczane, hodowane lub przechowywane
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze˝eniem art. 33 ust. 1.
2. Wojewódzki inspektor przeprowadza kontrole
roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, w tym
pod∏o˝y, opakowaƒ lub Êrodków transportu, w zakre-
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sie wyst´powania organizmów szkodliwych oraz spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w ustawie, zwane dalej
„urz´dowymi kontrolami”:
1) w miejscach uprawy roÊlin, wytwarzania produktów roÊlinnych lub przedmiotów;
2) w miejscach przechowywania i sprzeda˝y roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów;
3) u podmiotów nabywajàcych roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty;
4) w ka˝dym innym miejscu, w którym roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty sà przemieszczane,
w szczególnoÊci na drogach i w Êrodkach transportu.
3. Urz´dowa kontrola roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów na drogach i w Êrodkach transportu
jest przeprowadzana we wspó∏pracy z Policjà i Inspekcjà Transportu Drogowego.
4. Urz´dowe kontrole przeprowadza si´:
1) regularnie u zarejestrowanych podmiotów oraz
wyrywkowo w ka˝dym innym miejscu uprawy,
wytwarzania, przechowywania, sprzeda˝y lub
przemieszczania roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów;
2) w sposób ukierunkowany, je˝eli zostanie stwierdzone, ˝e istnieje ryzyko niespe∏nienia wymagaƒ
ustawy;
3) za pomocà oceny makroskopowej lub badaƒ laboratoryjnych.
5. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia wystàpienia organizmów kwarantannowych wojewódzki
inspektor ustala:
1) zasi´g ich wyst´powania lub mo˝liwego rozprzestrzenienia si´ lub
2) zasi´g prawdopodobnego pora˝enia roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, lub
3) êród∏o infekcji, lub
4) strefy, w których mogà byç podj´te dzia∏ania w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu
si´ tych organizmów, lub
5) roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty pora˝one lub podejrzane o pora˝enie
— zawiadamiajàc o tym posiadaczy, G∏ównego Inspektora i w razie potrzeby innych wojewódzkich inspektorów.
6. Posiadacz jest obowiàzany do wspó∏dzia∏ania
z wojewódzkim inspektorem przy wykonywaniu czynnoÊci kontrolnych, o których mowa w ust. 2, 4 i 5.
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niu lub podejrzeniu wystàpienia organizmów kwarantannowych;

2) zaniechania sadzenia, siewu, rozmna˝ania lub
przemieszczania roÊlin oraz obrotu roÊlinami, produktami roÊlinnymi lub przedmiotami pora˝onymi
lub podejrzanymi o pora˝enie organizmami kwarantannowymi, do czasu zakoƒczenia urz´dowej
kontroli.
2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, cià˝y
równie˝ na osobach, które z racji wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych lub zawodowych posiadajà informacje o wystàpieniu lub podejrzeniu wystàpienia organizmów kwarantannowych.
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje
niezw∏ocznie w∏aÊciwego wojewódzkiego inspektora
o otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1
pkt 1.
Art. 8. 1. W przypadku wystàpienia lub podejrzenia
wystàpienia organizmów kwarantannowych, wojewódzki inspektor mo˝e, w drodze decyzji, na koszt podmiotu:
1) nakazaç:
a) stosowanie zabiegów uprawowych, w szczególnoÊci stosowanie p∏odozmianu, niszczenie
chwastów lub samosiewów, przyoranie resztek
po˝niwnych, wymian´ lub odka˝enie gleby lub
pod∏o˝a uprawowego, stosowanie materia∏u
siewnego odpowiedniej kategorii lub odmian
odpornych na okreÊlony organizm kwarantannowy,
b) zniszczenie roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów, okreÊlajàc sposób zniszczenia,
c) okreÊlony sposób post´powania z roÊlinami,
produktami roÊlinnymi lub przedmiotami,
w szczególnoÊci ich przetworzenie, przeznaczenie na pasz´, konsumpcj´, oczyszczenie lub odka˝enie, kompostowanie, przechowywanie
w okreÊlonym miejscu,
d) czyszczenie i odka˝anie przedmiotów lub miejsc,
w których wyst´pujà lub wyst´powa∏y organizmy
kwarantannowe, lub które mia∏y kontakt z pora˝onymi lub podejrzanymi o pora˝enie roÊlinami,
produktami roÊlinnymi lub przedmiotami,
e) zastosowanie okreÊlonych zabiegów niszczàcych organizmy kwarantannowe lub zapobiegajàcych ich rozprzestrzenianiu si´, w szczególnoÊci zabiegów chemicznego zwalczania, odka˝ania gleby, przemro˝enia szklarni, stosowania tablic chwytnych i pu∏apek feromonowych, przeprowadzania oddzielnego zbioru, oddzielnego
przechowywania i oddzielnego transportu,

Art. 7. 1. W przypadku wystàpienia lub podejrzenia
wystàpienia organizmów kwarantannowych posiadacz jest obowiàzany do:

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

1) zawiadomienia wojewódzkiego inspektora lub
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wystàpie-

g) spe∏nienie okreÊlonych warunków przed rozpocz´ciem uprawy roÊlin, przemieszczaniem ro-
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Êlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów,
lub wprowadzaniem ich do obrotu,

podejmowanych w tym zakresie dzia∏aƒ na terytorium
Wspólnoty.

h) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
dotyczàcej uprawy, wytwarzania, przemieszczania, nabycia, zbycia, obrotu lub przechowywania roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów;

Art. 10. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w drodze rozporzàdzenia, mo˝e okreÊliç szczegó∏owe
sposoby post´powania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania si´ niektórych organizmów
szkodliwych, w tym:

2) zakazaç:
a) u˝ytkowania gruntów do celów rolniczych i leÊnych,
b) uprawy, siewu, sadzenia lub u˝ywania do reprodukcji okreÊlonych roÊlin,
c) obrotu roÊlinami, produktami roÊlinnymi lub
przedmiotami lub przemieszczania ich poza
okreÊlone miejsce,
d) kompostowania lub przechowywania roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów w okreÊlonym miejscu,
e) wykorzystywania roÊlin lub produktów roÊlinnych na okreÊlone cele, w szczególnoÊci przeznaczania na pasz´ lub konsumpcj´,
f) wywo˝enia gleby lub innego pod∏o˝a uprawowego lub jego ponownego u˝ycia,

1) metody zwalczania organizmów szkodliwych i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu si´ lub
2) metody wykrywania i identyfikacji organizmów
szkodliwych, lub
3) sposób wyznaczania stref, w których powinny byç
stosowane Êrodki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ organizmów szkodliwych, lub
4) warunki prowadzenia produkcji, obrotu, przemieszczania, przechowywania, nabywania lub
zbywania roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów
— majàc na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie zwalczania niektórych organizmów szkodliwych.

g) stosowania ska˝onej lub podejrzanej o ska˝enie wody do oprysków, nawadniania lub przetwarzania roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów,

2. Przy okreÊlaniu obowiàzków wynikajàcych
z przepisów wydanych na podstawie ust. 1 wojewódzki inspektor, wydajàc decyzj´, stosuje odpowiednio
art. 8 ust. 1—4.

h) prowadzenia przetwórstwa roÊlin lub produktów roÊlinnych.

Art. 11. 1. W przypadku szczególnego zagro˝enia
przez organizmy kwarantannowe lub w przypadku wystàpienia organizmu szkodliwego, który nie wyst´powa∏
dotychczas na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a który mo˝e spowodowaç znaczne lub ca∏kowite zniszczenie roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów,
G∏ówny Inspektor, na wniosek posiadacza, zaopiniowany przez wojewódzkiego inspektora, mo˝e, w drodze
decyzji, ze Êrodków bud˝etowych, z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa:

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki
inspektor okreÊla termin wykonania na∏o˝onych w niej
obowiàzków. Decyzji tej mo˝e byç nadany rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
3. Organy administracji rzàdowej i samorzàdowej,
na wniosek wojewódzkiego inspektora, udost´pniajà
nieodp∏atnie dane niezb´dne do wydania decyzji,
o której mowa w ust. 1, oraz do przeprowadzania urz´dowej kontroli, oraz dzia∏aƒ, o których mowa w art. 6
ust. 5.
4. W przypadku przeniesienia posiadania roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów wojewódzki
inspektor nak∏ada na nowego posiadacza, w drodze
decyzji, obowiàzki okreÊlone dla dotychczasowego
posiadacza w decyzji, o której mowa w ust. 1. W decyzji tej wojewódzki inspektor mo˝e okreÊliç inny termin
wykonania tych obowiàzków.
5. W przypadku szczególnego zagro˝enia roÊlin
przez organizmy kwarantannowe minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
wprowadziç na obszarze ca∏ego kraju lub jego cz´Êci
nakazy lub zakazy, o których mowa w ust. 1, okreÊlajàc zakres obowiàzków i terminy ich realizacji.
Art. 9. Przepisy art. 6 ust. 2—6, art. 7 ust. 1 pkt 2
i art. 8 stosuje si´ odpowiednio do organizmów niekwarantannowych, majàc na uwadze ujednolicenie

1) ca∏kowicie lub cz´Êciowo pokryç koszty zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania si´ tych organizmów,
2) przyznaç odszkodowanie za rzeczywistà szkod´
poniesionà przez posiadaczy przy zwalczaniu lub
zapobieganiu rozprzestrzeniania si´ tych organizmów
— bioràc pod uwag´ wystàpienie organizmu szkodliwego, charakteryzujàcego si´ szczególnà szkodliwoÊcià, oraz wysokoÊç strat spowodowanych jego wystàpieniem.
2. Przy wydatkowaniu Êrodków na cele, o których
mowa w ust. 1, nie stosuje si´ przepisów o zamówieniach publicznych.
Art. 12. 1. RoÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, które sà szczególnie podatne na pora˝enie przez organizmy kwarantannowe, mogà byç wprowadzane
lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, je˝eli:
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1) sà wolne od organizmów kwarantannowych;
2) spe∏niajà wymagania specjalne, a w przypadku roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów przeznaczonych do stref chronionych — wymagania
specjalne dla tych stref chronionych;
3) podmioty prowadzàce ich upraw´, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujàce ich wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sà wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora, zwanego dalej „rejestrem przedsi´biorców”;
4) przed przemieszczaniem lub wprowadzeniem na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zosta∏y poddane kontroli zdrowotnoÊci w miejscu produkcji,
je˝eli pochodzà z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty, albo zosta∏y poddane kontroli zdrowotnoÊci w paƒstwach, z których pochodzà
lub sà wys∏ane, je˝eli pochodzà spoza Wspólnoty.

Poz. 94

Art. 13. 1. Decyzj´ w sprawie wpisu do rejestru
przedsi´biorców, na wniosek zainteresowanego podmiotu, wydaje wojewódzki inspektor w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania albo siedzib´ tego
podmiotu, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç
równie˝ z∏o˝ony przed dokonaniem granicznej kontroli fitosanitarnej za poÊrednictwem wojewódzkiego inspektora, w∏aÊciwego dla punktu wwozu, przez podmiot wprowadzajàcy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty
z paƒstw trzecich.
3. W przypadku podmiotów wprowadzajàcych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roÊliny, produkty
roÊlinne lub przedmioty z paƒstw trzecich i niemajàcych miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzj´, o której mowa
w ust. 1, wydaje wojewódzki inspektor w∏aÊciwy dla
punktu wwozu.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy roÊlin, produktów
roÊlinnych lub przedmiotów, które sà wyprowadzane
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do paƒstw trzecich.

4. Wniosek o wpis do rejestru przedsi´biorców zawiera:

3. Zakazuje si´ wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów pochodzàcych z paƒstw trzecich,
w których istnieje du˝e ryzyko pora˝enia przez organizmy kwarantannowe, z zastrze˝eniem art. 33 ust. 1.

2) okreÊlenie miejsca uprawy, wytwarzania lub przechowywania roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów;

4. Przepisy ust. 1 nie dotyczà roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów przemieszczanych tranzytem mi´dzy paƒstwami trzecimi przez terytorium
Wspólnoty, bez zmiany ich statusu celnego, je˝eli nie
istnieje ryzyko rozprzestrzeniania si´ organizmów
kwarantannowych.

1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres;

3) rodzaj i przedmiot prowadzonej dzia∏alnoÊci;
4) imi´ i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem.
5. Rejestr przedsi´biorców zawiera:
1) informacje, o których mowa w ust. 4;
2) numer wpisu;

5. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów:
1) które zosta∏y wpisane do odpowiednich rejestrów
paƒstw cz∏onkowskich, chyba ˝e:
a) podmioty te produkujà, przechowujà lub sk∏adujà roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) zosta∏a przeprowadzona graniczna kontrola fitosanitarna roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów;
2) których roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty
majà byç obj´te kontrolà to˝samoÊci lub kontrolà
zdrowotnoÊci, przeprowadzanymi w ramach granicznej kontroli fitosanitarnej w innym paƒstwie
cz∏onkowskim.
6. Je˝eli nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia si´
organizmów szkodliwych, wymóg, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy przemieszczania ma∏ych iloÊci roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów
przeznaczonych do u˝ycia przez posiadacza lub odbiorc´ na w∏asne niezarobkowe potrzeby lub do konsumpcji w czasie transportu.

3) dat´ wpisu.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, przypadki, w których podmiot jest zwolniony z obowiàzku wpisu do rejestru przedsi´biorców, je˝eli nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania si´ organizmów szkodliwych, majàc
na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie rejestracji producentów.
Art. 14. 1. Podmioty wpisane do rejestru przedsi´biorców sà obowiàzane do:
1) podejmowania dzia∏aƒ zapobiegajàcych rozprzestrzenianiu si´ organizmów szkodliwych;
2) prowadzenia obserwacji wyst´powania organizmów szkodliwych w sposób i w terminach
uzgodnionych z wojewódzkim inspektorem;
3) prowadzenia, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem, ewidencji uprawianych, produkowanych, nabywanych, zbywanych, przechowywanych lub przemieszczanych roÊlin, produktów
roÊlinnych lub przedmiotów, umo˝liwiajàcej
stwierdzenie ich pochodzenia;
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4) przechowywania, przez okres co najmniej roku, dokumentów dotyczàcych zbycia albo nabycia, przechowywania lub przemieszczania roÊlin, produktów
roÊlinnych lub przedmiotów oraz paszportów roÊlin;
5) sporzàdzania i aktualizowania planu rozmieszczenia poszczególnych upraw, miejsc produkcji lub
miejsc sk∏adowania i przechowywania roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, w sposób
uzgodniony z wojewódzkim inspektorem;
6) spe∏nienia wymogów okreÊlonych w przepisach
o nasiennictwie.
2. Wojewódzki inspektor, co najmniej raz w roku,
przeprowadza u podmiotów wpisanych do rejestru
przedsi´biorców urz´dowà kontrol´ w zakresie zdrowotnoÊci roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów oraz spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych w ust. 1.
3. W przypadku niedope∏nienia obowiàzków okreÊlonych w ust. 1, wojewódzki inspektor mo˝e:
1) nakazaç, w drodze zaleceƒ pokontrolnych, usuni´cie uchybieƒ w oznaczonym terminie lub
2) w drodze decyzji wykreÊliç podmiot z rejestru
przedsi´biorców, w zakresie dzia∏alnoÊci, co do
której stwierdzono niedope∏nienie obowiàzków
lub uchybienia.
4. Podmiot, który zosta∏ wykreÊlony z rejestru
przedsi´biorców, mo˝e ponownie wystàpiç z wnioskiem o wpis do tego rejestru w zakresie dzia∏alnoÊci,
co do której stwierdzono niedope∏nienie obowiàzków
lub uchybienia, nie wczeÊniej jednak ni˝ po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia wydania decyzji o wykreÊleniu z rejestru, je˝eli przepisy o nasiennictwie nie okreÊlajà innych terminów w tym zakresie.
Art. 15. 1. RoÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, które sà wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a sà szczególnie podatne na pora˝enie przez organizmy kwarantannowe
i stwarzajà niebezpieczeƒstwo rozprzestrzeniania si´
tych organizmów, powinny byç zaopatrzone w:
1) paszport roÊlin wydany przez:
a) wojewódzkiego inspektora albo
b) w∏aÊciwy organ innego paƒstwa cz∏onkowskiego, lub
2) Êwiadectwo fitosanitarne lub Êwiadectwo fitosanitarne dla reeksportu wydane przez:
a) wojewódzkiego inspektora albo
b) w∏aÊciwy organ innego paƒstwa cz∏onkowskiego, albo
c) w∏aÊciwy organ paƒstwa trzeciego, lub
3) inne dokumenty lub oznakowania przewidziane
w przepisach Unii Europejskiej lub umowach mi´dzynarodowych, lub
4) inne dokumenty lub oznakowania przewidziane
w przepisach paƒstw trzecich, je˝eli sà do nich wyprowadzane.

Poz. 94

2. Przepisy ust. 1 nie dotyczà roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów przewo˝onych tranzytem
mi´dzy paƒstwami trzecimi przez terytoria Wspólnoty,
bez zmiany ich statusu celnego, je˝eli nie istnieje ryzyko rozprzestrzeniania si´ organizmów szkodliwych.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dokumenty lub
sposoby oznakowania, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
w które powinny byç zaopatrzone wskazane roÊliny,
produkty roÊlinne lub przedmioty, majàc na uwadze
wymagania okreÊlone w przepisach Unii Europejskiej
w zakresie zaopatrywania roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów w odpowiednie dokumenty lub
oznakowania.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
wprowadziç, w drodze rozporzàdzenia, obowiàzek zaopatrzenia okreÊlonych roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów, szczególnie podatnych na pora˝enie
przez organizmy niekwarantannowe, w dokumenty,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, majàc na uwadze
podatnoÊç roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów na pora˝enie przez organizmy niekwarantannowe
i niebezpieczeƒstwo rozprzestrzeniania si´ tych organizmów.
5. Przepisy ust. 1 nie dotyczà niewielkich iloÊci roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, je˝eli sà
one przeznaczone do u˝ycia przez posiadacza lub odbiorc´ na w∏asne niezarobkowe potrzeby, oraz roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów przemieszczanych na terenie powiatu przez podmioty okreÊlone na
podstawie art. 13 ust. 6.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dopuszczalnà iloÊç
roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, o których mowa w ust. 5, majàc na wzgl´dzie mo˝liwoÊç
rozprzestrzeniania si´ organizmów kwarantannowych.
7. Je˝eli roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty,
szczególnie podatne na organizmy kwarantannowe,
sà przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu wyprowadzenia do paƒstwa trzeciego,
wojewódzki inspektor wydaje Êwiadectwo fitosanitarne, je˝eli takie Êwiadectwo jest wymagane przez dane
paƒstwo trzecie lub przez paƒstwo trzecie, przez które
roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty sà przemieszczane.
8. Wojewódzki inspektor wydaje równie˝ Êwiadectwo fitosanitarne dla roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów, które nie sà szczególnie podatne na pora˝enie przez organizmy kwarantannowe i które nie
stwarzajà niebezpieczeƒstwa rozprzestrzeniania si´
tych organizmów, je˝eli takie Êwiadectwo jest wymagane przez paƒstwo trzecie, do którego sà one wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przez które sà one przemieszczane.
Art. 16. 1. Paszport roÊlin wydaje si´, je˝eli roÊliny,
produkty roÊlinne lub przedmioty sà przemieszczane:
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1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjàtkiem
roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów:

4) numer wpisu podmiotu do rejestru przedsi´biorców;

a) przeznaczonych do paƒstw trzecich i zaopatrzonych w Êwiadectwo fitosanitarne lub inne dokumenty potwierdzajàce ich wyprowadzanie do
paƒstwa trzeciego albo

5) numer partii roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów lub kolejny numer paszportu;

b) sprowadzanych z paƒstw trzecich, je˝eli nie zosta∏a zakoƒczona graniczna kontrola fitosanitarna;
2) z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innych paƒstw cz∏onkowskich.
2. Paszport roÊlin wydaje, na wniosek podmiotu
wpisanego do rejestru przedsi´biorców, wojewódzki
inspektor w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, sk∏adowania lub przechowywania roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów lub miejsce zakoƒczenia granicznej kontroli fitosanitarnej tych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów pochodzàcych z paƒstwa trzeciego. Paszport
roÊlin wydaje si´ na formularzach udost´pnianych
przez G∏ównego Inspektora.
3. Wniosek o wydanie paszportu roÊlin zawiera:
1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres;
2) numer wpisu do rejestru przedsi´biorców;
3) nazw´ roÊliny, produktu roÊlinnego lub przedmiotu;
4) iloÊç roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów;
5) iloÊç potrzebnych paszportów roÊlin;
6) oznaczenie strefy chronionej, je˝eli roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty sà przeznaczone do
tej strefy;
7) numer poprzedniego producenta, w przypadku
paszportu zast´pczego;
8) nazw´ paƒstwa pochodzenia albo paƒstwa wysy∏ajàcego.
4. Paszport roÊlin wydaje si´ dla roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów wolnych od organizmów kwarantannowych i spe∏niajàcych wymagania
specjalne.
5. Wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, odmawia wydania paszportu roÊlin, je˝eli nie sà spe∏nione
warunki, o których mowa w ust. 4.
6. Paszport roÊlin zawiera nast´pujàce informacje:
1) okreÊlenie „paszport roÊlin” oraz oznaczenie EEC;
2) oznaczenie literowe paƒstwa, w którym paszport
roÊlin zosta∏ wydany;
3) okreÊlenie organu wydajàcego paszport roÊlin,
a w przypadku paszportu wydanego przez wojewódzkiego inspektora — napis „Paƒstwowa Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa”;

6) ∏aciƒskà nazw´ botanicznà roÊliny lub nazw´ produktu roÊlinnego wraz z ∏aciƒskà nazwà botanicznà roÊliny, z której zosta∏ on wytworzony, lub nazw´ przedmiotu;
7) iloÊç roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, dla której zosta∏ wydany paszport;
8) symbol „ZP” i oznaczenie strefy, w przypadku
przeznaczenia roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów do strefy chronionej;
9) symbol „RP” w przypadku wydania paszportu zast´pczego;
10) nazw´ paƒstwa pochodzenia lub paƒstwa wysy∏ajàcego, je˝eli roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty pochodzà z paƒstwa trzeciego.
7. Informacje, jakie powinien zawieraç paszport roÊlin, umieszcza si´ na:
1) etykiecie albo
2) etykiecie i dokumencie handlowym towarzyszàcym roÊlinom, produktom roÊlinnym lub przedmiotom, albo
3) etykiecie i pisemnej informacji do∏àczonej do dokumentu handlowego towarzyszàcego roÊlinom,
produktom roÊlinnym lub przedmiotom.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 i 3,
na etykiecie umieszcza si´ informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1—5, a na dokumencie handlowym towarzyszàcym roÊlinom, produktom roÊlinnym lub
przedmiotom — wszystkie informacje wymienione
w ust. 6.
9. Etykieta powinna byç przytwierdzona do roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów albo ich opakowaƒ, lub przewo˝àcych je Êrodków transportu.
10. Numer partii roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów, o którym mowa w ust. 6 pkt 5, powinien
umo˝liwiç identyfikacj´ pochodzenia i przemieszczania si´ tych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów.
11. Informacje zawarte w paszporcie roÊlin powinny byç w nim zamieszczone w sposób trwa∏y, drukowanymi literami w j´zyku polskim lub w j´zyku innego paƒstwa cz∏onkowskiego i nie mogà zawieraç ˝adnych skreÊleƒ i poprawek.
12. Wydawanie paszportu roÊlin przez wojewódzkiego inspektora podlega op∏acie.
13. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzory paszportów roÊlin dla niektórych roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów,
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2) sposoby zaopatrywania roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów w paszport roÊlin
— majàc na wzgl´dzie ujednolicenie wystawianych
paszportów na terytorium Wspólnoty.
14. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, organizmy niekwarantannowe, od których powinny byç wolne roÊliny,
produkty roÊlinne lub przedmioty, aby mog∏y byç one
zaopatrzone w paszport roÊlin, majàc na wzgl´dzie
szkodliwoÊç tych organizmów dla roÊlin, produktów
roÊlinnych lub przedmiotów.
15. Wojewódzki inspektor mo˝e upowa˝niaç podmioty wpisane do rejestru przedsi´biorców do wystawiania paszportów roÊlin, okreÊlajàc warunki, jakie
podmiot powinien spe∏niaç.
Art. 17. 1. W przypadku dzielenia lub ∏àczenia roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów lub
w przypadku zmiany zdrowotnoÊci roÊlin, produktów
roÊlinnych lub przedmiotów wydaje si´ paszport zast´pczy.
2. Przy wydawaniu paszportu zast´pczego stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 16, z tym ˝e przy symbolu „RP” wpisuje si´ dodatkowo numer wpisu podmiotu do rejestru przedsi´biorców z poprzedniego
paszportu.
Art. 18. 1. Âwiadectwo fitosanitarne dla roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów wyprowadzanych
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do paƒstw trzecich wydaje wojewódzki inspektor w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania lub
miejsce sk∏adowania, lub miejsce ∏àczenia roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, na wniosek zainteresowanego podmiotu. Âwiadectwo to wydaje si´
na formularzach udost´pnianych przez G∏ównego Inspektora.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´
w terminie umo˝liwiajàcym stwierdzenie, ˝e roÊliny,
produkty roÊlinne lub przedmioty spe∏niajà wymagania paƒstwa trzeciego, do którego sà przeznaczone lub
przez które sà przemieszczane.
3. Wniosek o wydanie Êwiadectwa zawiera:
1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres nadawcy;
2) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres odbiorcy;
3) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy, je˝eli nie
jest on nadawcà;
4) nazw´ paƒstwa przeznaczenia;
5) miejsce pochodzenia roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów;
6) oznaczenie nazwy i iloÊci roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów;
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7) iloÊç i rodzaj opakowaƒ;
8) deklarowany Êrodek transportu;
9) deklarowane miejsce wwozu do paƒstwa przeznaczenia;
10) nazwy paƒstw, przez które b´dà przemieszczane
roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty;
11) informacje o zastosowanych zabiegach odka˝ajàcych.
4. W przypadku gdy Êwiadectwo fitosanitarne wydaje wojewódzki inspektor, który nie jest w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce prowadzenia uprawy lub wytwarzania roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów,
do wniosku do∏àcza si´ zaÊwiadczenie wydane przez
wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce prowadzenia uprawy lub wytwarzania tych
roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, potwierdzajàce spe∏nienie wymagaƒ specjalnych, dotyczàcych miejsca ich uprawy lub wytwarzania, je˝eli takie wymagania zosta∏y okreÊlone w przepisach paƒstwa przeznaczenia lub paƒstwa, przez które sà przemieszczane.
5. W przypadku reeksportu do wniosku do∏àcza si´
Êwiadectwo fitosanitarne paƒstwa pochodzenia, je˝eli
jest ono wymagane przez paƒstwo trzecie, do którego
roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty sà przeznaczone, lub paƒstwa, przez które sà przemieszczane.
6. Âwiadectwo fitosanitarne wydaje si´ po stwierdzeniu, ˝e roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty
spe∏niajà wymagania paƒstwa trzeciego, do którego
sà przeznaczone lub przez które sà przemieszczane.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzory Êwiadectw fitosanitarnych dla roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do paƒstw trzecich, majàc na wzgl´dzie
ujednolicenie wydawanych na terytorium Wspólnoty
Êwiadectw fitosanitarnych dla roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów.
Art. 19. 1. Âwiadectwo fitosanitarne dla roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów wprowadzanych
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinno:
1) zawieraç informacje okreÊlone w Mi´dzynarodowej Konwencji Ochrony RoÊlin FAO albo informacje okreÊlone przez Komisj´ Europejskà w porozumieniu z paƒstwem trzecim, w tym ∏aciƒskà nazw´
botanicznà roÊliny;
2) byç sporzàdzone czytelnym pismem, w j´zyku polskim albo w j´zyku innego paƒstwa cz∏onkowskiego, albo w j´zyku rosyjskim;
3) byç wystawione nie wczeÊniej ni˝ 14 dni przed
dniem opuszczenia przez roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty paƒstwa, w którym Êwiadectwo
to zosta∏o wydane;
4) nie zawieraç poprawek i skreÊleƒ, które nie zosta∏y poÊwiadczone przez organ wydajàcy Êwiadectwo fitosanitarne;
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5) byç wydane w paƒstwie pochodzenia lub w paƒstwie wysy∏ajàcym, je˝eli wymagania specjalne
mogà byç spe∏nione w innym miejscu ni˝ miejsce
pochodzenia lub gdy wymagania te nie majà zastosowania;
6) zawieraç informacj´ o spe∏nieniu okreÊlonych wymagaƒ specjalnych.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania, jakie
powinno spe∏niaç Êwiadectwo fitosanitarne wydane
przez w∏aÊciwy organ paƒstwa trzeciego, majàc na
uwadze informacje okreÊlone w tym zakresie przez
Komisj´ Europejskà.
Art. 20. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) organizmy kwarantannowe, w tym organizmy
kwarantannowe, których wprowadzanie do stref
chronionych i przemieszczanie wewnàtrz tych
stref jest zabronione, wraz z okreÊleniem stref
chronionych, których to dotyczy,
2) organizmy kwarantannowe, w tym organizmy kwarantannowe, których wprowadzanie do stref chronionych i przemieszczanie wewnàtrz tych stref jest
zabronione, je˝eli organizmy te wyst´pujà na okreÊlonych roÊlinach, produktach roÊlinnych lub przedmiotach, wraz z okreÊleniem stref chronionych, których to dotyczy,
3) roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty pochodzàce z paƒstw trzecich, których wprowadzanie
lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zabronione,
4) wymagania specjalne wraz ze wskazaniem wymagaƒ, które powinny byç zawarte w Êwiadectwie fitosanitarnym, je˝eli roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty sà wprowadzane na terytorium lub
przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z paƒstw trzecich, w tym wymagania specjalne dla roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów wprowadzanych do stref chronionych,
5) roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, które sà
zaopatrywane w paszport roÊlin lub Êwiadectwo
fitosanitarne i muszà przed przemieszczaniem lub
wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zostaç poddane kontroli zdrowotnoÊci
w miejscu produkcji, je˝eli pochodzà z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty, albo zostaç poddane kontroli zdrowotnoÊci w paƒstwach,
z których pochodzà lub sà wysy∏ane, je˝eli pochodzà spoza Wspólnoty,
6) roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, których
uprawianie, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie, wprowadzanie lub przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogà prowadziç okreÊlone podmioty wpisane do
rejestru przedsi´biorców, z uwzgl´dnieniem rodzaju ich dzia∏alnoÊci lub przeznaczenia tych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów
— majàc na uwadze obowiàzujàce przepisy Unii Europejskiej w zakresie zdrowia roÊlin i nasiennictwa.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, organizmy szkodliwe lub roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, do
których mogà byç stosowane odst´pstwa od wymagaƒ okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, ze wskazaniem zakresu tych odst´pstw, majàc na wzgl´dzie zagro˝enie fitosanitarne, jakie stanowià te organizmy szkodliwe lub roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, i przepisy Unii Europejskiej
w tym zakresie.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, organizmy szkodliwe lub roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, do
których stosuje si´ przepisy ustawy dotyczàce organizmów kwarantannowych, wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim przepisy te sà stosowane, majàc na uwadze zagro˝enie fitosanitarne, jakie stanowià te organizmy szkodliwe lub roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, i przepisy Unii Europejskiej w tym zakresie.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa og∏osi,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz
paƒstw trzecich lub obszarów tych paƒstw uznanych
przez Komisj´ Europejskà za wolne od okreÊlonych organizmów szkodliwych lub w których stosowane procedury kontrolne w stosunku do okreÊlonych organizmów szkodliwych sà uznane za równowa˝ne do stosowanych w Unii Europejskiej.
Art. 21. 1. Wprowadzanie bezpoÊrednio z paƒstw
trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów jest dozwolone przez wyznaczone punkty wwozu, którymi sà: lotnisko w przypadku transportu powietrznego, port
w przypadku transportu morskiego lub rzecznego, stacja w przypadku transportu kolejowego oraz urzàd celny, na obszarze w∏aÊciwoÊci którego nast´puje przekroczenie Êródlàdowej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku innego rodzaju transportu.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw transportu okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz punktów wwozu, majàc na uwadze przepisy
Unii Europejskiej w zakresie wymagaƒ dla punktów
wwozu.
Art. 22. 1. Wprowadzane z paƒstw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty podlegajà granicznej kontroli fitosanitarnej, je˝eli:
1) istnieje obowiàzek zaopatrzenia ich w Êwiadectwo
fitosanitarne lub inne wymagane dokumenty lub
oznakowania lub
2) nie mo˝na ustaliç ich to˝samoÊci, lub
3) istnieje podejrzenie, ˝e sà pora˝one przez organizmy kwarantannowe lub organizmy szkodliwe
okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 20 ust. 2 i 3.
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2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊliç inne roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, co do których istnieje
obowiàzek granicznej kontroli fitosanitarnej, oraz zakres informacji, które powinny byç przekazywane przy
zg∏aszaniu do tej kontroli, majàc na uwadze zagro˝enie fitosanitarne, jakie mogà stanowiç roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty w zwiàzku z przenoszeniem
przez nie organizmów szkodliwych.
3. Granicznej kontroli fitosanitarnej podlegajà równie˝ Êrodki transportu oraz opakowania, w których sà
przewo˝one roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty
podlegajàce tej kontroli.
4. Granicznej kontroli fitosanitarnej nie podlegajà
roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty przemieszczane tranzytem mi´dzy paƒstwami:
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nie istnieje zagro˝enie rozprzestrzeniania si´ organizmów szkodliwych.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, dopuszczalne iloÊci
roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, które
nie podlegajà granicznej kontroli fitosanitarnej, majàc
na wzgl´dzie mo˝liwoÊç rozprzestrzeniania si´ organizmów kwarantannowych wraz z tymi roÊlinami, produktami roÊlinnymi lub przedmiotami.
Art. 24. 1. Graniczna kontrola fitosanitarna obejmuje kolejno:
1) sprawdzenie, czy przesy∏ce lub partii towarzyszà
wymagane dokumenty lub czy przesy∏ka lub partia jest prawid∏owo oznakowana,
2) kontrol´ to˝samoÊci,

1) cz∏onkowskimi przez terytorium paƒstwa trzeciego, bez zmiany ich statusu celnego,

3) kontrol´ zdrowotnoÊci roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów

2) trzecimi przez terytorium Wspólnoty, bez zmiany
ich statusu celnego

— z zastrze˝eniem art. 34 ust. 2.

— je˝eli nie istnieje zagro˝enie rozprzestrzeniania si´
organizmów szkodliwych.
5. W razie koniecznoÊci prze∏adunku przemieszczanych tranzytem roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów ich posiadacz jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç o tym wojewódzkiego inspektora, na którego obszarze w∏aÊciwoÊci dzia∏ania ma
nastàpiç prze∏adunek.
Art. 23. 1. Podmiot wprowadzajàcy roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty podlegajàce granicznej
kontroli fitosanitarnej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez okreÊlony punkt wwozu jest obowiàzany
do zg∏oszenia ich do kontroli wojewódzkiemu inspektorowi w∏aÊciwemu dla tego punktu wwozu oraz do
wspó∏dzia∏ania w trakcie przeprowadzania tej kontroli.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, sposób i tryb zg∏aszania roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów
do granicznej kontroli fitosanitarnej, majàc na wzgl´dzie ujednolicenie sposobu post´powania przy przeprowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej na terytorium Wspólnoty.
3. Organy celne wspó∏pracujà z organami przeprowadzajàcymi granicznà kontrol´ fitosanitarnà w zakresie tej kontroli, w szczególnoÊci informujà wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwego dla punktu wwozu
o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów podlegajàcych granicznej
kontroli fitosanitarnej.
4. Granicznej kontroli fitosanitarnej nie podlegajà
niewielkie iloÊci roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów, je˝eli sà przeznaczone do u˝ycia przez
posiadacza lub odbiorc´ na w∏asne niezarobkowe potrzeby lub do konsumpcji podczas transportu i je˝eli

2. Granicznà kontrol´ fitosanitarnà przeprowadza
si´ w punkcie wwozu, z zastrze˝eniem ust. 3, 4, 6 i 9.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
inne miejsca ni˝ punkty wwozu, w których przeprowadza si´ kontrol´ to˝samoÊci lub kontrol´ zdrowotnoÊci
okreÊlonych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, w tym wykaz roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów, wraz ze wskazaniem paƒstw, w których rozpocz´to przeprowadzanie granicznej kontroli
fitosanitarnej, majàc na wzgl´dzie prawid∏owe przeprowadzenie kontroli to˝samoÊci lub zdrowotnoÊci roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów i wymagania Unii Europejskiej w tym zakresie.
4. Kontrola to˝samoÊci lub kontrola zdrowotnoÊci
okreÊlonych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów mo˝e byç przeprowadzana w miejscu innym
ni˝ okreÊlone w ust. 2 i 3, zatwierdzonym przez G∏ównego Inspektora zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w tym zakresie.
5. Decyzj´ w sprawie zatwierdzenia miejsca, o którym mowa w ust. 4, G∏ówny Inspektor wydaje na
wniosek zainteresowanego podmiotu, po sprawdzeniu, czy miejsce to spe∏nia warunki zapewniajàce przeprowadzenie kontroli to˝samoÊci lub kontroli zdrowotnoÊci.
6. W przypadku zawarcia stosownej umowy mi´dzy Komisjà Europejskà a paƒstwem trzecim kontrola
zdrowotnoÊci mo˝e odbywaç si´ w tym kraju trzecim.
7. Kontrol´ to˝samoÊci lub kontrol´ zdrowotnoÊci
w miejscach, o których mowa w ust. 3 i 4, przeprowadza si´ po wyra˝eniu zgody przez wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwego dla punktu wwozu lub w∏aÊciwy
organ innego paƒstwa cz∏onkowskiego wykonujàcy
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
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8. Wojewódzki inspektor w∏aÊciwy dla punktu
wwozu wyra˝a zgod´, o której mowa w ust. 7, je˝eli
przesy∏ka lub partia roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów wraz z opakowaniem lub Êrodkiem transportu spe∏niajà wymagania w zakresie zapobiegania
rozprzestrzenianiu si´ organizmów szkodliwych. Wyra˝ajàc zgod´, wojewódzki inspektor okreÊla miejsce lub
paƒstwo cz∏onkowskie, w którym zostanie dokonana
kontrola to˝samoÊci lub kontrola zdrowotnoÊci.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, sposób wyra˝enia zgody
na dokonywanie kontroli to˝samoÊci lub kontroli zdrowotnoÊci w innych miejscach ni˝ punkt wwozu, majàc
na uwadze ujednolicenie dzia∏aƒ w zakresie tej kontroli.
10. Kontrol´ to˝samoÊci lub kontrol´ zdrowotnoÊci
w miejscach, o których mowa w ust. 3 i 4, przeprowadza wojewódzki inspektor w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce przeprowadzania kontroli.
11. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki, jakie powinny
spe∏niaç miejsca, w których przeprowadza si´ granicznà kontrol´ fitosanitarnà, majàc na wzgl´dzie wymagania organizacyjno-techniczne do przeprowadzenia
prawid∏owej kontroli to˝samoÊci i kontroli zdrowotnoÊci oraz wymagania dla pracowników przeprowadzajàcych granicznà kontrol´ fitosanitarnà.
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Art. 26. 1. Kontrola to˝samoÊci dotyczy przesy∏ki
lub partii roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, w stosunku do których nie zosta∏a wydana decyzja, o której mowa w art. 25, i polega na sprawdzeniu,
czy przesy∏ka lub partia zawiera roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty deklarowane w dokumentach
towarzyszàcych przesy∏ce lub partii.
2. Je˝eli w wyniku kontroli to˝samoÊci stwierdzono, ˝e przesy∏ka lub partia zawiera roÊliny, produkty
roÊlinne lub przedmioty, których wprowadzanie i przemieszczanie jest zakazane, lub nie mo˝na ustaliç to˝samoÊci kontrolowanych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, wojewódzki inspektor w∏aÊciwy dla punktu wwozu, w drodze decyzji, zakazuje
wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tej przesy∏ki lub partii.
3. Je˝eli kontrol´ to˝samoÊci przeprowadza si´
w miejscu innym ni˝ punkt wwozu, decyzj´, o której
mowa w ust. 2, wydaje wojewódzki inspektor w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce przeprowadzania kontroli.
Art. 27. 1. Kontrola zdrowotnoÊci dotyczy przesy∏ki lub partii roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, w stosunku do których nie zosta∏a wydana
decyzja, o której mowa w art. 26 ust. 2, i polega na
sprawdzeniu, czy przesy∏ka lub partia wraz z opakowaniem lub Êrodkiem transportu:
1) jest wolna od organizmów kwarantannowych;

12. G∏ówny Inspektor mo˝e cofnàç decyzj´, o której mowa w ust. 5, w przypadku gdy miejsce to przesta∏o spe∏niaç warunki okreÊlone w przepisach wydanych na podstawie ust. 11.
13. Graniczna kontrola fitosanitarna przesy∏ki lub
partii roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów
mo˝e obejmowaç wy∏àcznie:
1) kontrol´ zdrowotnoÊci lub to˝samoÊci, je˝eli kontrole te nie zosta∏y przeprowadzone w punkcie
wwozu na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego;
2) kontrol´ dokumentów lub to˝samoÊci, je˝eli przesy∏ka lub partia przeznaczona jest dla odbiorcy
w innym paƒstwie cz∏onkowskim.
Art. 25. Je˝eli w wyniku przeprowadzonych czynnoÊci, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, ustalono, ˝e:
1) do przesy∏ki lub partii nie sà do∏àczone wymagane dokumenty lub przesy∏ka lub partia nie jest prawid∏owo oznakowana, lub
2) przedstawione dokumenty nie spe∏niajà wymogów zawartych w ustawie, lub
3) przesy∏ka lub partia zawiera roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, których wprowadzanie
i przemieszczanie jest zakazane, lub
4) podmiot nie dope∏ni∏ obowiàzku wpisu do rejestru
przedsi´biorców
— wojewódzki inspektor w∏aÊciwy dla punktu wwozu,
w drodze decyzji, zakazuje wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tej przesy∏ki lub partii.

2) spe∏nia wymagania specjalne;
3) odpowiada przepisom wydanym na podstawie
art. 20 ust. 2 i 3.
2. W celu ustalenia, czy sà spe∏nione warunki,
o których mowa w ust. 1, organ przeprowadzajàcy
kontrol´ zdrowotnoÊci mo˝e pobraç organizmy szkodliwe lub próby roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów do badaƒ laboratoryjnych. Z czynnoÊci
tych sporzàdza si´ protokó∏.
3. Po przeprowadzeniu kontroli zdrowotnoÊci roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów organ
przeprowadzajàcy t´ kontrol´, w drodze decyzji,
stwierdza, ˝e przesy∏ka lub partia mo˝e byç wprowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli
spe∏nia warunki, o których mowa w ust. 1.
4. Je˝eli po przeprowadzeniu kontroli zdrowotnoÊci nie zostanie potwierdzone, ˝e sà spe∏nione warunki, o których mowa w ust. 1, organ przeprowadzajàcy
t´ kontrol´, w drodze decyzji:
1) zakazuje wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesy∏ki lub partii roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów albo
2) mo˝e nakazaç, za zgodà posiadacza i na jego
koszt, w miejscu ustalonym z urz´dem celnym:
a) przeprowadzenie jednorazowego zabiegu odka˝ania lub oczyszczania przesy∏ki lub partii roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów,
b) zniszczenie przesy∏ki lub partii roÊlin, roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów,
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c) usuni´cie z przesy∏ki pora˝onych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów,
d) przemieszczenie przesy∏ki lub partii roÊlin, roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów do
miejsca przeznaczenia poza terytorium Wspólnoty, je˝eli nie zachodzi niebezpieczeƒstwo rozprzestrzeniania si´ organizmów szkodliwych.
5. Nakazy, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a i c,
mogà byç wprowadzone, je˝eli:
1) istniejà warunki do przeprowadzenia tych dzia∏aƒ
w miejscu kontroli lub w jego pobli˝u;
2) nie zachodzi niebezpieczeƒstwo rozprzestrzenienia si´ organizmów kwarantannowych;
3) istnieje uzasadnione przypuszczenie co do skutecznoÊci tych nakazów w zwalczaniu organizmów
kwarantannowych.
6. Nakazy przeprowadzenia zabiegów, o których
mowa w ust. 4 pkt 2 lit. a, mogà byç tak˝e wprowadzone, je˝eli podczas przeprowadzania kontroli zdrowotnoÊci roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów
zostanà wykryte organizmy niekwarantannowe.
7. RoÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, po
przeprowadzeniu zabiegu odka˝ania, podlegajà ponownej kontroli zdrowotnoÊci.
8. W przypadku wydania decyzji, o których mowa
w ust. 4, w art. 25 i w art. 26 ust. 2, G∏ówny Inspektor
powiadamia niezw∏ocznie o tym organizacj´ ochrony
roÊlin paƒstwa, z którego pochodzà lub sà przywo˝one przesy∏ki lub partie roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów, lub Komisj´ Europejskà.
Art. 28. 1. Dzia∏ania, o których mowa w art. 22
ust. 1 i 3, art. 23 ust. 1, art. 24 ust. 1, art. 25, art. 26
ust. 1 i 2 oraz art. 27, mogà byç podj´te w stosunku
do:
1) roÊlin, produktów roÊlinnych i przedmiotów podlegajàcych granicznej kontroli fitosanitarnej,
w których stwierdzono wyst´powanie organizmów niekwarantannowych,
2) innych, ni˝ okreÊlone w pkt 1, roÊlin, produktów
roÊlinnych lub przedmiotów, w których stwierdzono wyst´powanie organizmów szkodliwych
— je˝eli istnieje zagro˝enie wprowadzenia lub rozprzestrzenienia si´ tych organizmów, mogàce spowodowaç straty gospodarcze.
2. Dzia∏ania, o których mowa w ust. 1, wojewódzki
inspektor podejmuje w uzgodnieniu z G∏ównym Inspektorem.
3. W razie uzasadnionego niebezpieczeƒstwa wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizmów szkodliwych, mogàcych stanowiç zagro˝enie
dla upraw, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, na
wniosek G∏ównego Inspektora, mo˝e zakazaç, w drodze
rozporzàdzenia, wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreÊlonych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów z okreÊlonych paƒstw.
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Art. 29. 1. Decyzjom, o których mowa w art. 25,
art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 3 i 4 oraz art. 28 ust. 1, nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
2. Po wydaniu decyzji, o których mowa w art. 25,
art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 4 pkt 1, wojewódzki inspektor uniewa˝nia Êwiadectwo fitosanitarne lub inny wymagany dokument towarzyszàcy przesy∏ce lub partii
roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, przez
ostemplowanie awersu dokumentu, w widocznym
miejscu, trójkàtnym stemplem w kolorze czerwonym
z napisem „dokument uniewa˝niony” i nazwà organu
Inspekcji oraz datà uniewa˝nienia.
3. Do czasu zakoƒczenia granicznej kontroli fitosanitarnej oraz przy wykonywaniu decyzji, o których mowa w art. 25, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 4 oraz art. 28
ust. 1, roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty znajdujà si´ pod nadzorem organu celnego.
4. Organ celny mo˝e nadaç przesy∏ce lub partii roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów jednà
z nast´pujàcych procedur celnych:
1) dopuszczenie do obrotu,
2) uszlachetnianie czynne,
3) przetworzenie pod kontrolà celnà,
4) odprawa czasowa,
5) uszlachetnianie bierne
— je˝eli zosta∏a zakoƒczona graniczna kontrola fitosanitarna i wydana decyzja, o której mowa w art. 27
ust. 3.
Art. 30. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, których kontrola to˝samoÊci lub kontrola zdrowotnoÊci mo˝e byç przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez G∏ównego
Inspektora, oraz warunki, jakie powinno spe∏niaç to
miejsce, majàc na uwadze prawid∏owe przeprowadzenie kontroli to˝samoÊci i kontroli zdrowotnoÊci tych
roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
szczegó∏owy sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej oraz wymagania, jakie powinna
spe∏niaç przesy∏ka lub partia roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, wraz z opakowaniem lub Êrodkiem transportu, aby nie istnia∏o zagro˝enie rozprzestrzeniania si´ organizmów szkodliwych podczas przemieszczania do tego miejsca.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej
roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, majàc
na uwadze ujednolicenie dzia∏aƒ w zakresie przeprowadzania tej kontroli na terytorium Wspólnoty.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, przypadki, w któ-
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rych nie przeprowadza si´ kontroli to˝samoÊci lub
kontroli zdrowotnoÊci, majàc na uwadze zmniejszajàce si´ ryzyko pora˝enia tych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów przez organizmy szkodliwe.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, wymagania, jakie
powinna spe∏niaç przesy∏ka lub partia roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, opakowania lub Êrodek transportu, aby nie istnia∏o zagro˝enie rozprzestrzeniania si´ organizmów szkodliwych podczas przemieszczania do miejsc wyznaczonych, innych ni˝
punkt wwozu, majàc na uwadze ujednolicenie dzia∏aƒ
w zakresie tej kontroli.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór zawiadomienia o zakwestionowanych roÊlinach, produktach roÊlinnych
lub przedmiotach, które nie spe∏niajà wymagaƒ okreÊlonych w ustawie, przekazywanego do Komisji Europejskiej lub do organizacji ochrony roÊlin paƒstwa,
z którego pochodzà lub sà przywo˝one zakwestionowane roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, majàc
na uwadze ujednolicenie przekazywanych informacji.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owy sposób wspó∏pracy mi´dzy organami Inspekcji a organami celnymi, majàc na uwadze prawid∏owy sposób prowadzenia czynnoÊci kontrolnych.
Art. 31. 1. RoÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty zaopatrzone w Êwiadectwo fitosanitarne wydane
przez wojewódzkiego inspektora, a nast´pnie odes∏ane z paƒstwa trzeciego na skutek zakwestionowania
ich zdrowotnoÊci, sà kierowane do wyznaczonego
przez organ celny miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organ celny i posiadacz majà obowiàzek powiadomienia wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce, o którym mowa w ust. 1, o wprowadzeniu zakwestionowanych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Po otrzymaniu powiadomienia wojewódzki inspektor, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza niezw∏ocznie kontrol´ roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów.
4. Organ celny koƒczy prowadzone post´powanie
po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora
kontroli roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów.
Art. 32. 1. Przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej podlega op∏acie.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki
op∏at za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej, majàc na uwadze pokrycie kosztów zwiàzanych
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z kontrolà dokumentów, kontrolà to˝samoÊci oraz kontrolà zdrowotnoÊci roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów.
3. Op∏at´, o której mowa w ust. 1, pobiera organ
Inspekcji przeprowadzajàcy kontrol´ i stanowi ona dochód bud˝etu paƒstwa.
Art. 33. 1. Organizmy kwarantannowe lub roÊliny,
produkty roÊlinne lub przedmioty, pora˝one przez te
organizmy lub niespe∏niajàce wymagaƒ specjalnych,
lub których wprowadzanie i przemieszczanie jest zabronione, mogà byç — w przypadku roÊlin, produktów
roÊlinnych lub przedmiotów wprowadzane lub przemieszczane, a w przypadku organizmów kwarantannowych — przechowywane, hodowane lub wykorzystywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli sà przeznaczone na potrzeby:
1) Inspekcji albo
2) podmiotów prowadzàcych prace naukowo-badawcze lub prace nad tworzeniem nowych odmian roÊlin uprawnych, zwane dalej „pracami badawczymi”, je˝eli podmioty te uzyska∏y pozwolenie G∏ównego Inspektora na prowadzenie tych
prac.
2. Pozwolenie na prowadzenie prac badawczych,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej „pozwoleniem na badania”, mo˝e byç wydane, w drodze decyzji, na wniosek zainteresowanych podmiotów, po
stwierdzeniu, ˝e zosta∏y spe∏nione warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia prac badawczych niezb´dne do zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem
si´ organizmów kwarantannowych.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazw´, siedzib´ i adres podmiotu wyst´pujàcego
z wnioskiem;
2) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby kierujàcej pracami badawczymi;
3) nazw´ organizmu kwarantannowego lub roÊliny,
produktu roÊlinnego lub przedmiotu;
4) okreÊlenie iloÊci organizmów kwarantannowych
lub roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów;
5) szczegó∏owe informacje o organizmie kwarantannowym lub o roÊlinie, produkcie roÊlinnym lub
przedmiocie, a w szczególnoÊci o:
a) stadium rozwojowym organizmu kwarantannowego lub
b) fazie rozwojowej roÊliny lub cz´Êci roÊliny, lub
c) rodzaju produktu roÊlinnego lub przedmiotu,
d) miejscu pochodzenia organizmów kwarantannowych lub roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów;
6) opis prac badawczych, w tym zakres, cel i czas
trwania tych prac;
7) opis miejsca prowadzenia prac badawczych;
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8) proponowany sposób wykorzystania lub zniszczenia, po zakoƒczeniu ka˝dego etapu prac badawczych, organizmów kwarantannowych lub roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów, które zostanà u˝yte do planowanych prac, lub roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, które b´dà
mia∏y kontakt z organizmami kwarantannowymi
lub roÊlinami, produktami roÊlinnymi lub przedmiotami, u˝ytymi do planowanych prac;
9) proponowany sposób odka˝ania lub oczyszczania
przedmiotów, które b´dà u˝yte do prac badawczych, lub które b´dà mia∏y kontakt z organizmami kwarantannowymi lub roÊlinami, produktami
roÊlinnymi lub przedmiotami, u˝ywanymi przy
prowadzeniu prac;
10) proponowany punkt wwozu w przypadku przywo˝onych z paƒstw trzecich organizmów kwarantannowych, roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów.
4. Pozwolenie na badania zawiera:
1) nazw´, siedzib´ i adres podmiotu wyst´pujàcego
z wnioskiem;
2) nazw´ organizmu kwarantannowego, roÊliny, produktu roÊlinnego lub przedmiotu oraz iloÊç niezb´dnà do przeprowadzenia prac badawczych;
3) miejsce i czas trwania prac badawczych;
4) sposób zniszczenia organizmów kwarantannowych, je˝eli sà przedmiotem prac badawczych;
5) sposób wykorzystania lub zniszczenia, po zakoƒczeniu ka˝dego etapu prac, roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, które zostanà u˝yte do
prac badawczych, lub roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, które b´dà mia∏y kontakt
z organizmami kwarantannowymi lub roÊlinami,
produktami roÊlinnymi lub przedmiotami, u˝ytymi
do planowanych prac;
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Êlinnych lub przedmiotów, o których mowa w art. 33
ust. 1, jest mo˝liwe na potrzeby podmiotów posiadajàcych pozwolenie na badania albo na potrzeby Inspekcji, je˝eli organizmy kwarantannowe, roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty zosta∏y zaopatrzone
w dokument przewozowy oraz w paszport roÊlin lub
Êwiadectwo fitosanitarne, je˝eli sà wymagane; w tym
przypadku paszport roÊlin albo Êwiadectwo fitosanitarne, oprócz informacji okreÊlonych odpowiednio
w art. 16 ust. 6 albo w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 6, powinny
zawieraç informacj´ o przepisach Unii Europejskiej,
na podstawie których organizmy kwarantannowe lub
roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty mogà byç
wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Wprowadzane z paƒstw trzecich organizmy
kwarantannowe lub roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty, o których mowa w art. 33 ust. 1, podlegajà granicznej kontroli fitosanitarnej w zakresie wskazanym w pozwoleniu na badania.
3. Dokument przewozowy, o którym mowa
w ust. 1, wydaje G∏ówny Inspektor.
4. Dokument przewozowy zawiera w szczególnoÊci:
1) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo
nazw´, siedzib´ i adres podmiotu, od którego pochodzà organizmy kwarantannowe lub roÊliny,
produkty roÊlinne lub przedmioty;
2) nazw´ s∏u˝by ochrony roÊlin paƒstwa wysy∏ajàcego;
3) nazw´ i piecz´ç organu wydajàcego dokument
przewozowy;
4) miejsce pochodzenia organizmów kwarantannowych lub roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, a w przypadku wprowadzania z paƒstw
trzecich dokumenty potwierdzajàce ich miejsca
pochodzenia;

6) zakres przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej.

5) imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby kierujàcej pracami badawczymi;

5. Je˝eli w wyniku urz´dowej kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora zostanie
stwierdzone, ˝e podmiot, który uzyska∏ pozwolenie na
badania, nie spe∏nia warunków organizacyjno-technicznych, o których mowa w ust. 2, G∏ówny Inspektor
mo˝e:

6) deklarowany punkt wwozu, je˝eli organizmy kwarantannowe, roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty sà wprowadzane z paƒstw trzecich;

1) nakazaç usuni´cie uchybieƒ w oznaczonym terminie lub

8) szczegó∏owe informacje o organizmie kwarantannowym lub roÊlinie, produkcie roÊlinnym lub
przedmiocie;

2) w drodze decyzji cofnàç wydane pozwolenie na
badania.

7) nazw´ organizmu kwarantannowego lub roÊliny,
produktu roÊlinnego lub przedmiotu oraz ich iloÊç
okreÊlonà w pozwoleniu na badania;

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki organizacyjno-techniczne, o których mowa w ust. 2, majàc na
uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu si´ organizmów
kwarantannowych przy prowadzeniu prac badawczych.

9) informacj´ o przepisach Unii Europejskiej, na podstawie których organizmy kwarantannowe lub roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty mogà byç
wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ewentualnie inne informacje dotyczàce
organizmów kwarantannowych, roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów;

Art. 34. 1. Wprowadzanie i przemieszczanie organizmów kwarantannowych lub roÊlin, produktów ro-

10) numer Êwiadectwa fitosanitarnego lub numer
paszportu.
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5. Organizmy kwarantannowe lub roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, o których mowa w art. 33
ust. 1, sà wprowadzane lub przemieszczane bezpoÊrednio i niezw∏ocznie do miejsca prowadzenia prac
badawczych, w sposób zabezpieczajàcy przed rozprzestrzenianiem si´ organizmów kwarantannowych.
6. RoÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, po
zakoƒczeniu ka˝dego etapu prac badawczych, mogà
byç wykorzystane w sposób okreÊlony w pozwoleniu
na badania, je˝eli kontrola przeprowadzona przez wojewódzkiego inspektora wyka˝e, ˝e sà one wolne od
organizmów kwarantannowych oraz nie stanowià zagro˝enia dla cz∏owieka, zwierzàt lub Êrodowiska.
7. Podmiot prowadzàcy prace badawcze jest obowiàzany informowaç niezw∏ocznie wojewódzkiego inspektora o ka˝dym uwolnieniu si´ organizmu kwarantannowego poza wyznaczone miejsce prowadzenia
prac.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze
rozporzàdzenia:
1) okreÊli wzór dokumentu przewozowego, o którym
mowa w ust. 1,
2) mo˝e okreÊliç sposób przeprowadzenia kontroli
w odniesieniu do niektórych roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, które stanowià szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska
— majàc na wzgl´dzie przepisy Unii Europejskiej
w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych
z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych.
Art. 35. Przepisy art. 33 i 34 stosuje si´ odpowiednio do organizmów szkodliwych lub roÊlin, produktów
roÊlinnych lub przedmiotów okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3.
Art. 36. 1. W celu zabezpieczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreÊlonego obszaru przed
przedostawaniem si´ i rozprzestrzenianiem okreÊlonych organizmów kwarantannowych mo˝e byç ustanowiona strefa chroniona.
2. Strefa chroniona mo˝e byç ustanowiona po
przeprowadzeniu przez Inspekcj´ urz´dowej kontroli
potwierdzajàcej, ˝e:
1) dany organizm kwarantannowy nie jest endemiczny ani zadomowiony, pomimo korzystnych warunków do jego zadomowienia si´ w strefie chronionej i pomimo jego zadomowienia si´ na innym
okreÊlonym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
lub obszarze innego paƒstwa cz∏onkowskiego;
2) wyst´puje zagro˝enie zadomowienia si´ danego
organizmu kwarantannowego ze wzgl´du na sprzyjajàce warunki Êrodowiskowe, pomimo ˝e organizm ten nie jest endemiczny ani zadomowiony na
okreÊlonym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub
obszarze innego paƒstwa cz∏onkowskiego.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, terminy, sposób i tryb prze-
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prowadzania urz´dowej kontroli roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia strefy
chronionej i w celu jej utrzymania, majàc na uwadze
przepisy Unii Europejskiej w zakresie ustanawiania
stref chronionych.
4. Stref´ chronionà ustanawia na czas oznaczony
minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze rozporzàdzenia, okreÊlajàc:
1) nazw´ organizmu kwarantannowego, z którego
wyst´powaniem wià˝e si´ ustanowienie strefy
chronionej,
2) wykaz organizmów kwarantannowych oraz roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów, których
wprowadzanie do strefy chronionej i przemieszczanie wewnàtrz tej strefy jest zabronione,
3) zasi´g strefy chronionej
— majàc na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie ustanawiania stref chronionych.
5. RoÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty przemieszczane przez stref´ chronionà lub w obr´bie tej
strefy powinny spe∏niaç warunki niezb´dne do zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem si´ organizmów
kwarantannowych, ze wzgl´du na które ustanowiono
t´ stref´.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, warunki, o których
mowa w ust. 5, majàc na uwadze przepisy Unii Europejskiej w zakresie ustanawiania stref chronionych.
Rozdzia∏ 3
Dopuszczanie Êrodków ochrony roÊlin do obrotu
oraz substancji aktywnej
do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin
Art. 37. 1. Dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do
obrotu wymaga zezwolenia ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa.
2. Do obrotu mogà byç dopuszczone tylko te Êrodki ochrony roÊlin, które przy prawid∏owym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowià zagro˝enia dla zdrowia cz∏owieka, zwierzàt lub Êrodowiska, a w szczególnoÊci Êrodki ochrony roÊlin, które nie
zawierajà substancji aktywnych stwarzajàcych takie
zagro˝enie lub dla których Komisja Europejska wyda∏a decyzj´ w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin.
3. Ârodki ochrony roÊlin zawierajàce substancj´
aktywnà, która mo˝e mieç szkodliwy wp∏yw na zdrowie cz∏owieka, zwierzàt lub Êrodowisko, mogà byç dopuszczone do obrotu w ograniczonym zakresie.
4. Przepis ust. 1 nie dotyczy Êrodka ochrony roÊlin
wyprodukowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczonego do stosowania w innym paƒstwie, je˝eli w paƒstwie tym jest on dopuszczony do
obrotu.
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5. Materia∏ siewny zawierajàcy Êrodki ochrony roÊlin
dopuszcza si´ do obrotu tylko wtedy, je˝eli zosta∏o wydane zezwolenie na dopuszczenie tych Êrodków do obrotu
i zosta∏y zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3) metodà wskazanà przez podmiot wyst´pujàcy
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu mo˝na okreÊliç:

6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa informuje Komisj´ Europejskà i paƒstwa cz∏onkowskie o wydaniu zezwolenia na dopuszczenie do obrotu Êrodka
ochrony roÊlin, o którym mowa w ust. 3.

a) rodzaj i zawartoÊç substancji aktywnej oraz innych substancji Êrodka ochrony roÊlin, w tym
zanieczyszczeƒ o znaczeniu toksykologicznym
i ekotoksykologicznym,

7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska
i ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

b) pozosta∏oÊci Êrodka ochrony roÊlin wynikajàce
ze stosowania tego Êrodka zgodnie z przeznaczeniem;

1) wykaz substancji aktywnych, których stosowanie
w Êrodkach ochrony roÊlin jest zabronione lub
podlega ograniczeniom,
2) wykaz substancji aktywnych, dla których Komisja
Europejska wyda∏a decyzj´ w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin lub stosowania w okreÊlonym zakresie, oraz
termin, w jakim Êrodki ochrony roÊlin zawierajàce
te substancje mogà znajdowaç si´ w obrocie
— majàc na uwadze stwarzane przez nie zagro˝enie
dla zdrowia cz∏owieka, zwierzàt oraz Êrodowiska.
Art. 38. 1. Zezwolenie na dopuszczenie Êrodka
ochrony roÊlin do obrotu wydaje si´, je˝eli:
1) Êrodek ochrony roÊlin:
a) zawiera substancj´ aktywnà dopuszczonà do
stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin przez
Komisj´ Europejskà i spe∏niajàcà warunki zwiàzane z jej u˝yciem w Êrodku ochrony roÊlin,
okreÊlone przez t´ Komisj´1), z zastrze˝eniem
ust. 2,
b) jest skuteczny w zwalczaniu organizmu szkodliwego,
c) nie wykazuje niepo˝àdanego dzia∏ania na roÊliny lub produkty roÊlinne,
d) nie powoduje zb´dnych cierpieƒ u zwalczanych
kr´gowców,
e) jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem:
— nie wykazuje zagro˝enia dla zdrowia cz∏owieka, zwierzàt lub Êrodowiska, a w szczególnoÊci wód powierzchniowych, podskórnych i wody przeznaczonej do picia, przy
uwzgl´dnieniu jego zachowania i rozk∏adu
w Êrodowisku,
— nie wykazuje niepo˝àdanego dzia∏ania na organizmy, które nie sà zwalczane;
2) zosta∏y okreÊlone w∏aÊciwoÊci fizyczne i chemiczne Êrodka ochrony roÊlin i sà one odpowiednie do
zakresu stosowania, przechowywania i transportu
tego Êrodka;
————————
1) Wykaz substancji aktywnych dopuszczonych do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin i warunki zwiàzane z ich
u˝yciem w Êrodku ochrony roÊlin okreÊla za∏àcznik nr 1 do
dyrektywy 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczàcej
wprowadzania do obrotu Êrodków ochrony roÊlin.

4) zosta∏ ustalony najwy˝szy dopuszczalny poziom
pozosta∏oÊci w produktach pochodzenia rolniczego lub tymczasowy najwy˝szy poziom pozosta∏oÊci w tych produktach, zaakceptowany przez Komisj´ Europejskà;
5) zosta∏y okreÊlone oznakowania i opakowania
Êrodka ochrony roÊlin, zgodnie z przepisami
o substancjach i preparatach chemicznych;
6) Komisja do Spraw Ârodków Ochrony RoÊlin wyda∏a pozytywnà opini´.
2. Wymóg, aby substancja aktywna by∏a dopuszczona przez Komisj´ Europejskà do stosowania
w Êrodkach ochrony roÊlin, nie dotyczy przypadku,
gdy Êrodek ten zawiera substancj´ aktywnà b´dàcà
w trakcie oceny zwiàzanej z dopuszczeniem jej przez
Komisj´ Europejskà do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin i je˝eli Komisja Europejska wyda∏a decyzj´
potwierdzajàcà z∏o˝enie wniosku o dopuszczenie substancji aktywnej do stosowania w Êrodku ochrony roÊlin wraz z wymaganà dokumentacjà.
Art. 39. 1. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e wystàpiç
podmiot zajmujàcy si´ jego produkcjà lub obrotem,
zwany dalej „wnioskodawcà”, majàcy miejsce zamieszkania albo siedzib´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jednym z paƒstw cz∏onkowskich.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ do
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
3. Wniosek zawiera:
1) nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy oraz producenta Êrodka ochrony roÊlin, je˝eli wnioskodawca nie jest producentem tego Êrodka;
2) nazw´, siedzib´ i adres importera lub dystrybutora Êrodka ochrony roÊlin, je˝eli producent tego
Êrodka nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) nazw´ i rodzaj Êrodka ochrony roÊlin oraz jego form´ u˝ytkowà;
4) nazw´ chemicznà i zwyczajowà substancji aktywnej, jej zawartoÊç w Êrodku ochrony roÊlin oraz nazw´, siedzib´ i adres producenta tej substancji;
5) dat´ i podpis wnioskodawcy.

Dziennik Ustaw Nr 11

— 454 —

4. Do wniosku do∏àcza si´:
1) dokument potwierdzajàcy prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu
Êrodkami ochrony roÊlin;
2) kart´ charakterystyki substancji aktywnej i kart´
charakterystyki Êrodka ochrony roÊlin, wed∏ug
wzoru okreÊlonego w przepisach o substancjach
i preparatach chemicznych;
3) wyniki badaƒ, w tym równie˝ wyniki badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania Êrodka ochrony roÊlin, informacje, dane oraz oceny, dotyczàce Êrodka ochrony roÊlin, wydane na podstawie przepisów art. 60
pkt 1;
4) wyniki badaƒ, informacje, dane oraz oceny, dotyczàce substancji aktywnej, wydane na podstawie
przepisów art. 60 pkt 2;
5) projekt etykiety-instrukcji stosowania
ochrony roÊlin w j´zyku polskim;

Êrodka

6) próbki Êrodka ochrony roÊlin, substancji aktywnej
lub pozosta∏ych substancji oraz wzory opakowaƒ
Êrodka ochrony roÊlin — na ˝àdanie ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa;
7) dowód wp∏aty op∏aty rejestrowej, o której mowa
w art. 59 ust. 1.
5. Badania Êrodka ochrony roÊlin, z wy∏àczeniem
badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania Êrodka ochrony roÊlin,
oraz badania jego substancji aktywnej, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, przeprowadza si´:
1) w jednostkach uprawnionych na podstawie przepisów o substancjach i preparatach chemicznych
lub w∏aÊciwych przepisów paƒstw cz∏onkowskich;
2) przy pomocy metod okreÊlonych w przepisach
o substancjach i preparatach chemicznych.
6. Je˝eli Êrodek ochrony roÊlin zawiera substancj´
aktywnà dopuszczonà do stosowania w Êrodkach
ochrony roÊlin przez Komisj´ Europejskà i substancja
ta nie ró˝ni si´ istotnie odnoÊnie stopnia czystoÊci
oraz rodzaju zanieczyszczeƒ i spe∏nia wymagania
okreÊlone w przepisach szczególnych Komisji Europejskiej dla tej substancji, do wniosku do∏àcza si´ wyniki badaƒ, informacje, dane oraz oceny dotyczàce
to˝samoÊci substancji aktywnej okreÊlone przez Komisj´ Europejskà.
7. Wyniki badaƒ, informacje, dane oraz oceny,
o których mowa w ust. 4 pkt 3 i 4, z wyjàtkiem badaƒ
skutecznoÊci dzia∏ania Êrodka ochrony roÊlin, sk∏ada
si´ w j´zyku polskim lub angielskim.
Art. 40. 1. Badania skutecznoÊci dzia∏ania Êrodka
ochrony roÊlin, o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 4,
sà przeprowadzane przez jednostki organizacyjne
upowa˝nione, w drodze decyzji, przez G∏ównego Inspektora.
2. Jednostka organizacyjna mo˝e byç upowa˝niona do prowadzenia badaƒ skutecznoÊci Êrodka ochro-
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ny roÊlin, je˝eli spe∏nia warunki organizacyjno-techniczne zapewniajàce prawid∏owe przeprowadzenie
tych badaƒ.
3. Upowa˝nienie wydawane jest na okres 5 lat.
4. W przypadku gdy upowa˝niona jednostka organizacyjna przesta∏a spe∏niaç warunki organizacyjne
lub techniczne, lub prowadzi badania w sposób niezapewniajàcy odpowiedniej ich jakoÊci, G∏ówny Inspektor nakazuje usuni´cie stwierdzonych uchybieƒ lub,
w drodze decyzji, cofa upowa˝nienie do prowadzenia
badaƒ skutecznoÊci Êrodka ochrony roÊlin.
5. Dopuszcza si´ do∏àczenie do wniosku, o którym
mowa w art. 39 ust. 1, wyników badaƒ przeprowadzonych w innym paƒstwie cz∏onkowskim przez jednostki
organizacyjne upowa˝nione na podstawie przepisów
w∏aÊciwych w tym paƒstwie, je˝eli:
1) Êrodek ochrony roÊlin jest dopuszczony do obrotu
w tym paƒstwie w zakresie wskazanym we wniosku;
2) badania te zosta∏y wykonane dla tych samych gatunków roÊlin, z wy∏àczeniem roÊlin genetycznie
modyfikowanych, w regionie o podobnych warunkach klimatyczno-glebowych, Êrodowiskowych i agrotechnicznych do regionu, którego dotyczy wniosek;
3) substancja aktywna jest dopuszczona do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin przez Komisj´ Europejskà;
4) wyniki badaƒ zosta∏y przedstawione w j´zyku polskim.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa jest obowiàzany powiadomiç Komisj´ Europejskà w przypadku nieuznania wyników badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania
Êrodka ochrony roÊlin przeprowadzonych w innym
paƒstwie cz∏onkowskim lub w przypadku koniecznoÊci
przeprowadzenia powtórnych badaƒ w zakresie, w jakim wyniki tych badaƒ nie zosta∏y uznane. Minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa powiadamia Komisj´
Europejskà równie˝ o przyczynach nieuznania lub koniecznoÊci powtórzenia badaƒ.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki organizacyjno-techniczne, o których mowa w ust. 2, oraz sposób
prowadzenia badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania Êrodka
ochrony roÊlin, majàc na wzgl´dzie obowiàzujàce
w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej oraz wymagania okreÊlone w mi´dzynarodowych standardach
Europejsko-Âródziemnomorskiej Organizacji Ochrony
RoÊlin lub Organizacji Wspó∏pracy Gospodarczej
i Rozwoju.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz jednostek organizacyjnych upowa˝nionych do przeprowadzania badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania Êrodka ochrony roÊlin, z okreÊleniem nazwy jednostki organizacyj-
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nej, jej siedziby i adresu oraz zakresu udzielonego
upowa˝nienia.

7) jednostk´ wykonujàcà badania i okres, w jakim
badania b´dà prowadzone;

Art. 41. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
mo˝e pozwoliç na u˝ycie Êrodka ochrony roÊlin niedopuszczonego do obrotu, przeznaczonego do celów naukowo-badawczych lub do badaƒ zwiàzanych z rejestracjà tego Êrodka, w iloÊci niezb´dnej do przeprowadzenia tych badaƒ, na wniosek jednostki organizacyjnej prowadzàcej badania lub wnioskodawcy.

8) dodatkowe warunki prowadzenia badaƒ, o których mowa w ust. 5.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, sà prowadzone pod nadzorem Inspekcji.
3. Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:
1) nazw´ i rodzaj Êrodka ochrony roÊlin;
2) nazw´, siedzib´ i adres producenta Êrodka ochrony roÊlin;
3) nazw´ i zawartoÊç substancji aktywnej, ze wskazaniem producenta tej substancji;
4) okreÊlenie:
a) gatunków roÊlin, na których b´dà prowadzone
badania,
b) zwalczanych organizmów szkodliwych,

7. Pozwolenie upowa˝nia na wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Êrodków ochrony
roÊlin.
Art. 42. 1. Tworzy si´ Komisj´ do Spraw Ârodków
Ochrony RoÊlin, zwanà dalej „Komisjà”.
2. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
3. Do zadaƒ Komisji nale˝y:
1) opiniowanie wniosków w sprawach wydawania
zezwoleƒ na dopuszczenie do obrotu Êrodków
ochrony roÊlin;
2) opiniowanie innych spraw dotyczàcych Êrodków
ochrony roÊlin, przedstawianych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
4. Komisja sk∏ada si´ z siedmiu cz∏onków:

c) powierzchni badaƒ,

1) trzech przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa;

d) miejsca prowadzenia badaƒ, je˝eli Êrodek przeznaczony jest do celów naukowo-badawczych,

2) dwóch przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska;

e) przewidywanej dawki i iloÊci Êrodka ochrony
roÊlin niezb´dnej do przeprowadzenia badaƒ;

3) dwóch przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia.

5) wskazanie jednostki wykonujàcej badania i okresu, w jakim badania te b´dà prowadzone.
4. Do wniosku nale˝y do∏àczyç kart´ charakterystyki Êrodka ochrony roÊlin i kart´ charakterystyki substancji aktywnej oraz dowód wp∏aty op∏aty rejestrowej, o której mowa w art. 59 ust. 1.
5. Je˝eli badania mogà mieç niekorzystny wp∏yw
na zdrowie cz∏owieka, zwierzàt lub Êrodowisko, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e zabroniç ich
przeprowadzenia lub pozwoliç na ich przeprowadzenie na okreÊlonych warunkach.
6. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:
1) nazw´ i rodzaj Êrodka ochrony roÊlin, ze wskazaniem producenta tego Êrodka;
2) nazw´ i zawartoÊç substancji aktywnej, ze wskazaniem producenta tej substancji;
3) gatunki roÊlin, na których b´dà prowadzone badania;
4) zwalczane organizmy szkodliwe;
5) powierzchni´, na której b´dà prowadzone badania;
6) miejsce prowadzenia badaƒ, je˝eli Êrodek przeznaczony jest do celów naukowo-badawczych;

5. Cz∏onków Komisji powo∏uje i odwo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, z tym ˝e cz∏onków Komisji,
o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, powo∏uje i odwo∏uje
odpowiednio na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska i ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia.
6. Kadencja cz∏onków Komisji trwa 4 lata.
7. Komisja dzia∏a na podstawie uchwalonego
przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
8. Miesi´czne wynagrodzenie cz∏onków Komisji
ustala si´ jako mno˝nik 0,5 przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sektorze przedsi´biorstw za
IV kwarta∏ poprzedzajàcy rok, w którym nast´puje wyp∏ata wynagrodzenia, og∏aszanego przez Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego w Dzienniku Urz´dowym G∏ównego Urz´du Statystycznego.
9. Zamiejscowym cz∏onkom Komisji przys∏uguje
zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania na zasadach
stosowanych przy podró˝ach s∏u˝bowych na obszarze
kraju pracowników zatrudnionych w paƒstwowych lub
samorzàdowych jednostkach sfery bud˝etowej.
10. Wynagrodzenie cz∏onków Komisji oraz zwrot
kosztów podró˝y i zakwaterowania sà wyp∏acane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa.
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Art. 43. 1. Komisja wydaje opini´, o której mowa
w art. 38 ust. 1 pkt 6, bioràc pod uwag´ oceny i raporty opracowane przez jednostki organizacyjne upowa˝nione przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
2. Oceny i raporty, o których mowa w ust. 1, dotyczà:
1) w∏aÊciwoÊci fizycznych i chemicznych Êrodka
ochrony roÊlin, w tym jego substancji aktywnej;
2) wp∏ywu Êrodka ochrony roÊlin na Êrodowisko,
z uwzgl´dnieniem jego zachowania w Êrodowisku
i oddzia∏ywania na gatunki nieb´dàce celem dzia∏ania tego Êrodka;
3) oddzia∏ywania Êrodka ochrony roÊlin na zdrowie
cz∏owieka i zwierzàt, z uwzgl´dnieniem pozosta∏oÊci tego Êrodka;
4) skutecznoÊci dzia∏ania Êrodka ochrony roÊlin;
5) oddzia∏ywania na zwierz´ta kr´gowe, w przypadku gdy Êrodek ochrony roÊlin jest przeznaczony do
zwalczania tych zwierzàt;
6) oddzia∏ywania Êrodka ochrony roÊlin na roÊliny
lub produkty roÊlinne, w tym dotyczàcego dopuszczalnego poziomu fitotoksycznoÊci tego Êrodka.
3. Oceny i raporty opracowujà jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, na podstawie przedstawionych przez wnioskodawc´ wyników badaƒ, informacji, danych i ocen dotyczàcych Êrodka ochrony
roÊlin oraz jego substancji aktywnej, potwierdzajàcych
spe∏nienie warunków okreÊlonych w art. 38 ust. 1
pkt 1—5.
4. Opracowanie ocen i raportów przez jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, jest dokonywane odp∏atnie.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska upowa˝ni, w drodze rozporzàdzenia, jednostki organizacyjne
do opracowywania ocen i raportów, o których mowa
w ust. 2, okreÊlajàc nazw´, siedzib´ i adres upowa˝nionej jednostki organizacyjnej oraz zakres upowa˝nienia, bioràc pod uwag´ potencja∏ naukowo-badawczy tych jednostek.
Art. 44. 1. Po z∏o˝eniu wniosku o wydanie zezwolenia na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w terminie
4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku, sprawdza, czy
do wniosku zosta∏y do∏àczone wymagane wyniki badaƒ, informacje, dane i oceny dotyczàce Êrodka ochrony roÊlin oraz jego substancji aktywnej, o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 3.
2. Je˝eli wniosek o wydanie zezwolenia na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu nie spe∏nia
wymogów okreÊlonych w ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie lub do wniosku nie zosta∏y
do∏àczone wymagane dokumenty, minister w∏aÊciwy
do spraw rolnictwa wzywa wnioskodawc´ do uzupe∏nienia braków w terminie miesiàca od dnia otrzyma-
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nia przez wnioskodawc´ wezwania, z pouczeniem, ˝e
nieusuni´cie tych braków we wskazanym terminie
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3. Po stwierdzeniu, ˝e wniosek spe∏nia wymogi
okreÊlone w ustawie i w przepisach wydanych na jej
podstawie i zosta∏y do niego do∏àczone wszystkie wymagane dokumenty, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa:
1) powiadamia o tym wnioskodawc´;
2) przekazuje jednostkom organizacyjnym, o których
mowa w art. 43 ust. 1, z∏o˝onà dokumentacj´ w zakresie niezb´dnym do opracowania przez te jednostki ocen i raportów;
3) wyst´puje do Komisji o wydanie opinii, o której
mowa w art. 38 ust. 1 pkt 6.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa podejmuje decyzj´ w sprawie wydania zezwolenia na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu w terminie
12 miesi´cy od dnia dokonania stwierdzenia, o którym
mowa w ust. 3.
5. Je˝eli w czasie trwania post´powania o wydanie
zezwolenia na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do
obrotu zostanie stwierdzone, ˝e substancja aktywna
wchodzàca w sk∏ad tego Êrodka jest dopuszczona do
stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin przez Komisj´
Europejskà, przy czym jest wytwarzana przez innego
wnioskodawc´ lub innà metodà, ni˝ jest to wskazane
w dokumentacji przedstawionej w celu dopuszczenia
tej substancji przez Komisj´ Europejskà, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przekazuje Komisji Europejskiej wszystkie dane dotyczàce specyfiki wytwarzania
tej substancji aktywnej, z uwzgl´dnieniem zanieczyszczeƒ.
Art. 45. 1. Zezwolenie na dopuszczenie Êrodka
ochrony roÊlin do obrotu zawiera:
1) nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy oraz producenta Êrodka ochrony roÊlin, je˝eli wnioskodawca nie jest producentem tego Êrodka;
2) nazw´ i rodzaj Êrodka ochrony roÊlin;
3) nazwy chemiczne i zwyczajowe substancji aktywnych, okreÊlenie ich zawartoÊci w Êrodku ochrony
roÊlin oraz nazw´, siedzib´ i adres producenta
tych substancji;
4) informacj´ o klasyfikacji Êrodka ochrony roÊlin
pod wzgl´dem stwarzania przez niego zagro˝eƒ
dla zdrowia cz∏owieka, pszczó∏ i organizmów wodnych;
5) wymagania jakoÊciowe dla Êrodka ochrony roÊlin;
6) treÊç etykiety-instrukcji stosowania w j´zyku polskim.
2. Klasyfikacji Êrodków ochrony roÊlin, o której
mowa w ust. 1 pkt 4, dokonuje si´ zgodnie z przepisami o substancjach i preparatach chemicznych, z tym
˝e klasyfikacji pod wzgl´dem zagro˝enia dla pszczó∏
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nie dokonuje si´ dla Êrodków ochrony roÊlin, których
zakres i sposób stosowania wykluczajà mo˝liwoÊç zetkni´cia si´ z pszczo∏ami.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdrowia oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wymagania dotyczàce treÊci
etykiety-instrukcji stosowania Êrodka ochrony roÊlin,
bioràc pod uwag´ bezpieczeƒstwo zdrowia cz∏owieka
i zwierzàt oraz ewentualny niekorzystny wp∏yw Êrodka
ochrony roÊlin na Êrodowisko.
Art. 46. 1. Zezwolenie na dopuszczenie Êrodka
ochrony roÊlin do obrotu jest wydawane na okres nie
d∏u˝szy ni˝:
1) 10 lat;
2) 3 lata — w przypadku gdy Êrodek ochrony roÊlin
zawiera substancj´ aktywnà b´dàcà w trakcie oceny zwiàzanej z dopuszczeniem przez Komisj´ Europejskà tej substancji do stosowania w Êrodkach
ochrony roÊlin, o której mowa w art. 38 ust. 2.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, mo˝e byç przed∏u˝one na okres nie d∏u˝szy ni˝ kolejne
3 lata, je˝eli nie zosta∏a zakoƒczona ocena, o której
mowa w art. 38 ust. 2.
3. Po up∏ywie terminu wa˝noÊci zezwolenia na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu Êrodek
ten mo˝e znajdowaç si´ w obrocie do czasu up∏ywu
terminu jego wa˝noÊci, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez
okres 18 miesi´cy.
Art. 47. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
prowadzi rejestr Êrodków ochrony roÊlin dopuszczonych do obrotu, zwany dalej „rejestrem”.
2. Rejestr jest jawny i zawiera:
1) nazw´ i rodzaj Êrodka ochrony roÊlin oraz nazw´,
siedzib´ i adres wnioskodawcy, o którym mowa
w art. 39 ust. 1;
2) nazwy substancji aktywnych, w tym nazwy chemiczne i zwyczajowe oraz ich zawartoÊci w Êrodku
ochrony roÊlin;
3) informacje dotyczàce klasyfikacji Êrodka ochrony
roÊlin pod wzgl´dem stwarzania przez niego zagro˝eƒ zdrowia cz∏owieka, pszczó∏ i organizmów
wodnych;
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do spraw rolnictwa mo˝e za˝àdaç od wnioskodawcy
dostarczenia, w oznaczonym terminie, wyników dodatkowych badaƒ, informacji, danych oraz ocen dotyczàcych Êrodka ochrony roÊlin lub jego substancji aktywnej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister
w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e, w drodze decyzji,
zakazaç lub ograniczyç obrót lub stosowanie Êrodka
ochrony roÊlin na oznaczony czas, niezb´dny do ustalenia zagro˝enia.
Art. 49. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w uzasadnionych przypadkach, na wniosek instytucji
paƒstwowych lub naukowych z dziedziny rolnictwa,
spo∏eczno-zawodowych organizacji rolników lub izb
rolniczych, po uzyskaniu zgody wnioskodawcy wymienionego w art. 39 ust. 1 oraz pozytywnej opinii Komisji, mo˝e zezwoliç, na czas oznaczony, na stosowanie Êrodka ochrony roÊlin w roÊlinach uprawianych na
ma∏ej powierzchni lub przeciwko organizmom szkodliwym powodujàcym straty tylko na okreÊlonych obszarach, je˝eli zostanà spe∏nione wymagania okreÊlone
w art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. d i e.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1, zawiera:
1) nazw´, siedzib´ i adres podmiotu wyst´pujàcego
z wnioskiem;
2) nazw´ i rodzaj Êrodka ochrony roÊlin;
3) numer zezwolenia na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu;
4) okreÊlenie producenta Êrodka ochrony roÊlin;
5) proponowany zakres stosowania Êrodka ochrony
roÊlin, wraz z uzasadnieniem obejmujàcym
w szczególnoÊci okreÊlenie powierzchni, na której
przewiduje si´ zastosowanie tego Êrodka, oraz
okreÊlenie strat powodowanych przez organizmy
szkodliwe na obszarach, o których mowa w ust. 1;
6) dat´ i podpis podmiotu wyst´pujàcego z wnioskiem.
3. Do wniosku do∏àcza si´:
1) zgod´ wnioskodawcy wymienionego w art. 39
ust. 1 na wnioskowany zakres stosowania;
2) projekt instrukcji stosowania Êrodka ochrony roÊlin;

4) informacje o dopuszczeniu Êrodka ochrony roÊlin
do stosowania w strefach ochronnych uj´ç wody
oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody;

3) wyniki badaƒ, informacje, dane oraz oceny, dotyczàce Êrodka ochrony roÊlin, niezb´dne do potwierdzenia spe∏nienia warunków, o których mowa w ust. 1;

5) dat´ wa˝noÊci i numer zezwolenia na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu.

4) oÊwiadczenie podmiotu wyst´pujàcego z wnioskiem, ˝e ponosi on odpowiedzialnoÊç za skutecznoÊç dzia∏ania Êrodka ochrony roÊlin;

Art. 48. 1. Je˝eli po wydaniu zezwolenia lub w czasie trwania post´powania o wydanie zezwolenia na
dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu zachodzi podejrzenie, ˝e stanowi on zagro˝enie dla zdrowia
cz∏owieka, zwierzàt lub Êrodowiska, minister w∏aÊciwy

5) dowód wp∏aty op∏aty rejestrowej, o której mowa
w art. 59 ust. 1.
4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e byç
wydane na wnioskowany okres czasu, nie d∏u˝szy jed-
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nak ni˝ data wa˝noÊci zezwolenia na dopuszczenie
Êrodka ochrony roÊlin do obrotu.
Art. 50. 1. Podmioty, które uzyska∏y zezwolenia,
o których mowa w art. 39 ust. 1 i art. 49 ust. 1, sà obowiàzane do przekazywania ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw rolnictwa wszelkich nowych informacji i danych dotyczàcych dopuszczonego Êrodka ochrony roÊlin do obrotu, w zakresie stwarzanego przez ten Êrodek zagro˝enia dla zdrowia cz∏owieka, zwierzàt lub
Êrodowiska.
2. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przekazuje niezw∏ocznie Komisji Europejskiej i paƒstwom cz∏onkowskim.
Art. 51. 1. Zezwolenie na dopuszczenie Êrodka
ochrony roÊlin do obrotu albo zezwolenie, o którym
mowa w art. 49 ust. 1, mo˝e zostaç cofni´te na wniosek wnioskodawcy lub w przypadku:
1) stwierdzenia nieprzydatnoÊci Êrodka ochrony roÊlin do zastosowania zgodnie z jego przeznaczeniem lub ujawnienia nieznanych dotychczas okolicznoÊci dotyczàcych szkodliwego oddzia∏ywania
tego Êrodka na zdrowie cz∏owieka, zwierzàt lub
Êrodowisko, potwierdzone wynikami badaƒ naukowych;
2) nieprzed∏o˝enia w oznaczonym terminie wyników
badaƒ lub informacji, o których mowa w art. 48
ust. 1;
3) decyzji Komisji Europejskiej o niedopuszczeniu
substancji aktywnej do stosowania w Êrodku
ochrony roÊlin lub na∏o˝eniu ograniczenia w stosowaniu tej substancji;
4) gdy dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okolicznoÊci faktyczne, okaza∏y si´
fa∏szywe.
2. W przypadku cofni´cia zezwolenia na dopuszczenie Êrodków ochrony roÊlin do obrotu albo zezwolenia, o którym mowa w art. 49 ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊla w decyzji termin wycofania Êrodka ochrony roÊlin z obrotu.
Art. 52. 1. Wnioskodawca ubiegajàcy si´ o wydanie zezwolenia na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin
do obrotu na okres kolejnych 10 lat powinien z∏o˝yç
wniosek w terminie 18 miesi´cy przed up∏ywem wa˝noÊci aktualnego zezwolenia.
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wniosek zainteresowanego podmiotu, minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia i ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, mo˝e zezwoliç na jednorazowe
dopuszczenie do obrotu Êrodka ochrony roÊlin niespe∏niajàcego wymagaƒ, o których mowa w art. 38, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ 120 dni.
2. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
si´ szczegó∏owe warunki, zakres stosowania i iloÊç
Êrodka ochrony roÊlin, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
rodzaj zagro˝enia, miejsce wystàpienia zagro˝enia
i w∏aÊciwoÊci Êrodka ochrony roÊlin.
3. O wydaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa informuje Komisj´ Europejskà i paƒstwa cz∏onkowskie.
4. Przed∏u˝enie okresu, o którym mowa w ust. 1,
wydanie ponownego zezwolenia lub cofni´cie zezwolenia nast´puje na warunkach okreÊlonych w decyzji
Komisji Europejskiej.
Art. 54. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
przekazuje Komisji Europejskiej i paƒstwom cz∏onkowskim:
1) raz w roku wykaz Êrodków ochrony roÊlin dopuszczonych do obrotu;
2) najpóêniej w ostatnim miesiàcu ka˝dego kwarta∏u
informacje o Êrodkach ochrony roÊlin dopuszczonych do obrotu na podstawie zezwoleƒ, o których
mowa w art. 46 ust. 1 i 2, lub wycofanych z obrotu na podstawie decyzji, o których mowa w art. 51
ust. 1, podajàc w szczególnoÊci:
a) nazw´, siedzib´ i adres wnioskodawcy,
b) nazw´ i rodzaj Êrodka ochrony roÊlin,
c) nazw´ i zawartoÊç substancji aktywnej,
d) zakres stosowania Êrodka ochrony roÊlin,
e) przyczyny cofni´cia zezwolenia,
f) tymczasowe wartoÊci najwy˝szego poziomu
pozosta∏oÊci Êrodka ochrony roÊlin, je˝eli nie
zosta∏y ustalone na podstawie przepisów o warunkach zdrowotnych ˝ywnoÊci i ˝ywienia, oraz
wyniki badaƒ, informacje i dane, na podstawie
których ustalono te wartoÊci;
3) informacje o dzia∏aniach,
w art. 48 ust. 2.

o

których

mowa

2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
przed∏u˝yç wa˝noÊç zezwolenia na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu na okres niezb´dny do
przeprowadzenia oceny wyników badaƒ, informacji
i danych o Êrodku ochrony roÊlin oraz substancji aktywnej tego Êrodka.

Art. 55. 1. Z wnioskiem o dopuszczenie substancji
aktywnej do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin
przez Komisj´ Europejskà mo˝e wystàpiç producent
Êrodka ochrony roÊlin lub substancji aktywnej, majàcy
siedzib´ na terytorium jednego z paƒstw cz∏onkowskich.

Art. 53. 1. W przypadku wystàpienia nieprzewidywanego zagro˝enia ze strony organizmów szkodliwych, których zwalczanie Êrodkami ochrony roÊlin
znajdujàcymi si´ w obrocie jest nieskuteczne, na

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ do
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa lub innego
w∏aÊciwego organu w tych sprawach w innym paƒstwie cz∏onkowskim.
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3. Do wniosku do∏àcza si´:
1) kart´ charakterystyki substancji aktywnej oraz kart´ charakterystyki przynajmniej jednego Êrodka
ochrony roÊlin zawierajàcego danà substancj´ aktywnà, sporzàdzone w j´zyku angielskim;
2) wyniki badaƒ, informacje i dane oraz oceny, dotyczàce substancji aktywnej oraz przynajmniej jednego Êrodka ochrony roÊlin zawierajàcego t´ substancj´, sporzàdzone w j´zyku angielskim;
3) dowód wp∏aty op∏aty rejestrowej, o której mowa
w art. 59 ust. 1.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przekazuje wniosek wraz z do∏àczonà do niego dokumentacjà,
o której mowa w ust. 3, Komisji Europejskiej i paƒstwom cz∏onkowskim.
Art. 56. 1. Wyniki badaƒ, informacje, dane oraz
oceny dotyczàce substancji aktywnej nie mogà byç
wykorzystywane przy rozpatrywaniu wniosków innych wnioskodawców o dopuszczenie Êrodków ochrony roÊlin do obrotu przez okres:
1) 10 lat od dnia pierwszego w∏àczenia substancji aktywnej do wykazu substancji aktywnych dopuszczonych przez Komisj´ Europejskà do stosowania
w Êrodkach ochrony roÊlin, je˝eli substancja ta nie
wchodzi∏a w sk∏ad Êrodka ochrony roÊlin dopuszczonego do obrotu przed dniem 26 lipca 1993 r.;
2) 5 lat od dnia pierwszego w∏àczenia substancji aktywnej do wykazu substancji aktywnych dopuszczonych przez Komisj´ Europejskà do stosowania
w Êrodkach ochrony roÊlin, je˝eli substancja ta
wchodzi∏a w sk∏ad Êrodka ochrony roÊlin dopuszczonego do obrotu przed dniem 26 lipca 1993 r.;
3) 5 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie decyzji Komisji Europejskiej o zmianie warunków, na jakich substancja
aktywna zosta∏a wpisana do wykazu substancji aktywnych dopuszczonych do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin, w przypadku wyników badaƒ, informacji, danych oraz ocen dostarczonych
w celu wydania tej decyzji;
4) 5 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie decyzji Komisji Europejskiej o przed∏u˝eniu wa˝noÊci wpisu substancji aktywnych do wykazu substancji aktywnych dopuszczonych do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin,
w przypadku wyników badaƒ, informacji, danych
oraz ocen dostarczonych w celu wydania tej decyzji.
2. Je˝eli okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, koƒczy si´ wczeÊniej ni˝ okres przewidywany w ust. 1 pkt 1,
wówczas okres 5-letni przed∏u˝a si´ w taki sposób, aby
zakoƒczy∏ si´ w tym samym dniu, co okres 10-letni.
3. Przepisy ust. 1 nie dotyczà wnioskodawców, którzy przedstawià upowa˝nienie pierwszego wnioskodawcy do wykorzystania wyników badaƒ, informacji,
danych oraz ocen dotyczàcych Êrodka ochrony roÊlin
i jego substancji aktywnej.
Art. 57. 1. Wyniki badaƒ, informacje, dane oraz
oceny dotyczàce Êrodka ochrony roÊlin nie mogà byç
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wykorzystywane przy rozpatrywaniu wniosków innych wnioskodawców w okresie 10 lat od dnia wydania pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu
Êrodka ochrony roÊlin w jednym z paƒstw cz∏onkowskich, je˝eli zezwolenie to zosta∏o wydane po dopuszczeniu przez Komisj´ Europejskà substancji aktywnej
tego Êrodka do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy wnioskodawców, którzy przedstawià upowa˝nienie pierwszego wnioskodawcy do wykorzystania wyników badaƒ, informacji,
danych oraz ocen dotyczàcych Êrodka ochrony roÊlin
i jego substancji aktywnej.
3. Wnioskodawca ubiegajàcy si´ o wydanie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu Êrodka ochrony roÊlin zawierajàcego substancj´ aktywnà dopuszczonà
do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin przez Komisj´ Europejskà, przed rozpocz´ciem badaƒ na zwierz´tach kr´gowych jest obowiàzany do uzyskania informacji od ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa:
1) czy Êrodek ochrony roÊlin, którego dotyczy wniosek, jest identyczny ze Êrodkiem dopuszczonym
do obrotu;
2) o nazwie, siedzibie i adresie pierwszego wnioskodawcy.
4. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa przekazujàc informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2, podaje
pierwszemu wnioskodawcy nazw´, siedzib´ i adres
wnioskodawcy ubiegajàcego si´ o wydanie zezwolenia.
5. Wnioskodawca wyst´puje do pierwszego wnioskodawcy o udost´pnienie wyników badaƒ przeprowadzonych na zwierz´tach kr´gowych.
Art. 58. 1. Na uzasadniony wniosek wnioskodawcy
informacje handlowe lub informacje dotyczàce procesu produkcji mogà stanowiç informacje niejawne, stosownie do przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1) nazw i zawartoÊci substancji aktywnych oraz nazw
substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach;
2) nazwy Êrodka ochrony roÊlin;
3) danych o w∏aÊciwoÊciach fizykochemicznych
Êrodka ochrony roÊlin i jego substancji aktywnej;
4) oceny wyników badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania
Êrodka ochrony roÊlin oraz ewentualnych zagro˝eƒ dla cz∏owieka, zwierzàt lub Êrodowiska;
5) zalecanych metod i Êrodków ostro˝noÊci w post´powaniu ze Êrodkami ochrony roÊlin podczas ich
przechowywania, transportu lub w razie po˝aru
i innych zagro˝eƒ;
6) metod analizy Êrodka ochrony roÊlin i jego pozosta∏oÊci;
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7) sposobu post´powania:
a) z opakowaniami po Êrodku ochrony roÊlin,
b) ze Êrodkiem ochrony roÊlin nieprzydatnym do
stosowania;
8) sposobów neutralizacji lub dezaktywacji Êrodka
ochrony roÊlin w razie jego przypadkowego uwolnienia do Êrodowiska;
9) sposobu udzielania pierwszej pomocy i opieki lekarskiej w przypadku szkodliwego zadzia∏ania
Êrodka ochrony roÊlin na zdrowie cz∏owieka.
3. Je˝eli wnioskodawca ujawni informacje, o których mowa w ust. 1, jest obowiàzany poinformowaç
o tym ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa.
Art. 59. 1. CzynnoÊci zwiàzane z wydaniem decyzji
w sprawie Êrodków ochrony roÊlin oraz substancji aktywnych, o których mowa w art. 38 ust. 1, art. 41
ust. 1, art. 49 ust. 1, art. 53 ust. 1 i art. 55 ust. 1, podlegajà op∏acie rejestrowej.
2. Op∏ata rejestrowa stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty rejestrowej, bioràc pod uwag´ czas trwania post´powania administracyjnego oraz koszt u˝ytych materia∏ów.
Art. 60. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw Êrodowiska okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) zakres badaƒ, informacji i danych dotyczàcych
Êrodka ochrony roÊlin,
2) zakres badaƒ, informacji i danych dotyczàcych
substancji aktywnej,
3) szczegó∏owe zasady sporzàdzania oceny wyników
badaƒ, informacji i danych dotyczàcych Êrodka
ochrony roÊlin oraz substancji aktywnej
— majàc na wzgl´dzie przepisy Unii Europejskiej
w zakresie dokonania w∏aÊciwej oceny Êrodka ochrony roÊlin i substancji aktywnej pod wzgl´dem spe∏niania wymagaƒ przez ten Êrodek ochrony roÊlin
i substancj´ aktywnà.
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2. Na opakowaniu Êrodka ochrony roÊlin umieszcza si´, w sposób trwa∏y, etykiet´-instrukcj´ stosowania zawierajàcà informacje wykonane w sposób czytelny i trwa∏y.
3. Na opakowaniu wprowadzanego do obrotu materia∏u siewnego zawierajàcego Êrodek ochrony roÊlin
zamieszcza si´:
1) nazw´ Êrodka ochrony roÊlin;
2) nazw´ jego substancji aktywnej;
3) klasyfikacj´ Êrodka ochrony roÊlin pod wzgl´dem
stwarzania zagro˝eƒ dla zdrowia cz∏owieka i organizmów wodnych;
4) dat´ zaprawiania nasion.
4. Termin up∏ywu wa˝noÊci Êrodka ochrony roÊlin
mo˝e byç, na wniosek zainteresowanego podmiotu,
przed∏u˝ony przez jednostk´, o której mowa w art. 39
ust. 5 pkt 1, po przeprowadzeniu badaƒ stwierdzajàcych przydatnoÊç danego Êrodka ochrony roÊlin do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem; koszty badania ponosi zainteresowany podmiot.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa mo˝e
okreÊliç termin zaktualizowania etykiet-instrukcji stosowania znajdujàcych si´ w obrocie Êrodków ochrony
roÊlin, w decyzji zmieniajàcej zezwolenie na dopuszczenie tego Êrodka do obrotu, je˝eli zmiana zezwolenia zwiàzana jest z zagro˝eniem bezpieczeƒstwa dla
ludzi, zwierzàt lub Êrodowiska.
Art. 63. 1. Ârodki ochrony roÊlin mogà byç u˝ywane do zaprawiania materia∏u siewnego, je˝eli zosta∏y
dopuszczone do obrotu i sà stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.
2. Materia∏ siewny zaprawiony Êrodkami ochrony
roÊlin mo˝e byç stosowany tylko do siewu lub sadzenia.
Art. 64. 1. Prowadzenie konfekcjonowania lub obrotu Êrodkami ochrony roÊlin wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Zezwolenie na prowadzenie konfekcjonowania
lub obrotu Êrodkami ochrony roÊlin wydaje, na wniosek zainteresowanego przedsi´biorcy, wojewódzki inspektor w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ lub miejsce
zamieszkania przedsi´biorcy.

Rozdzia∏ 4
Obrót i stosowanie Êrodków ochrony roÊlin
Art. 61. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogà byç wprowadzane Êrodki ochrony roÊlin dopuszczone do obrotu, których okres wa˝noÊci w dniu
przywozu wynosi co najmniej 18 miesi´cy, zaopatrzone w etykiety-instrukcje stosowania w j´zyku polskim.
Art. 62. 1. W obrocie mogà znajdowaç si´ Êrodki
ochrony roÊlin wy∏àcznie w oryginalnych, szczelnie zamkni´tych opakowaniach.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy producentów Êrodków
ochrony roÊlin, którzy uzyskali zezwolenie ministra
w∏aÊciwego do spraw rolnictwa na dopuszczenie danego Êrodka ochrony roÊlin do obrotu.
4. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, powinien posiadaç
pomieszczenia dostosowane do prowadzenia wnioskowanej dzia∏alnoÊci.
5. Konfekcjonowanie Êrodków ochrony roÊlin mo˝na prowadziç za zgodà przedsi´biorcy, który uzyska∏
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zezwolenie ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa
na dopuszczenie danego Êrodka ochrony roÊlin do obrotu i po uzgodnieniu z nim rodzaju opakowaƒ.
6. CzynnoÊci zwiàzane z konfekcjonowaniem lub
obrotem Êrodkami ochrony roÊlin mogà wykonywaç
wy∏àcznie osoby, które ukoƒczy∏y szkolenie w zakresie
obrotu i konfekcjonowania Êrodków ochrony roÊlin
i posiadajà aktualne zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu tego
szkolenia.
Art. 65. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie konfekcjonowania lub obrotu Êrodkami
ochrony roÊlin zawiera:
1) nazw´, siedzib´ i adres przedsi´biorcy;
2) numer w Krajowym Rejestrze Sàdowym albo numer ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;
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wana dzia∏alnoÊç, o spe∏nieniu warunków niezb´dnych do prowadzenia tej dzia∏alnoÊci.
5. W sprawach prowadzenia konfekcjonowania lub
obrotu Êrodkami ochrony roÊlin nieuregulowanych
w ustawie stosuje si´ przepisy o dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Art. 66. 1. Ârodki ochrony roÊlin zaliczane do bardzo toksycznych lub toksycznych dla cz∏owieka mogà
nabywaç wy∏àcznie osoby, które ukoƒczy∏y szkolenie
w zakresie stosowania tych Êrodków i posiadajà aktualne zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu tego szkolenia.
2. Przedsi´biorca prowadzàcy obrót Êrodkami
ochrony roÊlin jest obowiàzany prowadziç ewidencj´
nabywców Êrodków ochrony roÊlin zaliczanych do
bardzo toksycznych lub toksycznych dla cz∏owieka
i przechowywaç jà przez okres 2 lat.

3) numer identyfikacji statystycznej REGON;
4) numer identyfikacji podatkowej NIP;
5) okreÊlenie rodzaju i zakresu dzia∏alnoÊci gospodarczej, na którà ma byç udzielone zezwolenie;
6) informacje o miejscu konfekcjonowania lub obrotu oraz o miejscu przechowywania Êrodków
ochrony roÊlin.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:
1) zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu szkolenia, o którym
mowa w art. 64 ust. 6;
2) opinie potwierdzajàce, ˝e pomieszczenia, o których mowa w art. 64 ust. 4, spe∏niajà wymogi
ochrony Êrodowiska, bezpieczeƒstwa po˝arowego
oraz higieniczno-sanitarne dotyczàce konfekcjonowania lub obrotu oraz przechowywania opakowaƒ
po Êrodkach ochrony roÊlin sklasyfikowanych jako
bardzo toksyczne i toksyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11,
poz. 84, z póên. zm.2));
3) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego albo zaÊwiadczenie z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
3. Opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wydajà
odpowiednio organy Paƒstwowej Inspekcji Ochrony
Ârodowiska, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Je˝eli konfekcjonowanie lub obrót Êrodkami
ochrony roÊlin b´dà prowadzone na terenie województwa, na którym przedsi´biorca nie ma siedziby
lub miejsca zamieszkania, do wniosku do∏àcza si´ pozytywnà opini´ wojewódzkiego inspektora województwa, na którego terenie b´dzie prowadzona wniosko————————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187
oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852.

Art. 67. Zabrania si´:
1) sprzeda˝y Êrodków ochrony roÊlin:
a) osobom nietrzeêwym lub niepe∏noletnim,
b) po up∏ywie terminu ich wa˝noÊci,
c) w opakowaniach zast´pczych,
d) przy zastosowaniu automatów lub samoobs∏ugi, w handlu okr´˝nym,
e) w pomieszczeniach, w których jest prowadzona
sprzeda˝ ˝ywnoÊci lub pasz,
f) w opakowaniach, na których nie zosta∏a zamieszczona aktualna etykieta-instrukcja stosowania,
g) osobom nieposiadajàcym aktualnego zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia, o którym mowa
w art. 66 ust. 1, w przypadku Êrodków ochrony
roÊlin zaliczanych do bardzo toksycznych lub
toksycznych dla cz∏owieka;
2) podawania informacji niezgodnych z etykietà-instrukcjà stosowania.
Art. 68. 1. Mo˝na stosowaç wy∏àcznie Êrodki
ochrony roÊlin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie
z etykietà-instrukcjà stosowania, ÊciÊle z podanymi
w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuÊciç do zagro˝enia zdrowia cz∏owieka, zwierzàt lub
Êrodowiska.
2. Zabiegi Êrodkami ochrony roÊlin wykonuje si´
z uwzgl´dnieniem stosowania w pierwszej kolejnoÊci
metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roÊlin.
Art. 69. W przypadku podejrzenia zastosowania
Êrodka ochrony roÊlin niedopuszczonego do obrotu
lub zastosowania Êrodka w sposób stwarzajàcy zagro˝enie zdrowia cz∏owieka lub zwierzàt, organy Inspekcji
stosujà procedur´ powiadamiania zgodnie z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach ˝ywnoÊciowych i Êrodkach ˝ywienia zwierzàt
w rozumieniu przepisów o warunkach zdrowotnych
˝ywnoÊci i ˝ywienia.
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Art. 70. Na roÊlinach uprawianych w strefach
ochronnych uj´ç wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody
mo˝na stosowaç wy∏àcznie Êrodki ochrony roÊlin, których stosowanie w tych strefach i na tych terenach nie
jest zabronione.
Art. 71. 1. Posiadacze gruntów, na których sà prowadzone zabiegi ochrony roÊlin, prowadzà ewidencj´
tych zabiegów.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazw´ roÊliny, produktu roÊlinnego lub przedmiotu;
2) powierzchnie uprawy roÊlin;
3) powierzchnie, na których sà wykonywane zabiegi
ochrony roÊlin oraz terminy ich wykonywania;
4) nazwy zastosowanych Êrodków ochrony roÊlin
i ich dawki;
5) przyczyny zastosowania Êrodków ochrony roÊlin.
3. Ewidencja powinna byç przechowywana co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu
ochrony roÊlin.
4. Przepisy ust. 1—3 nie dotyczà przeprowadzania
zabiegów ochrony roÊlin w ogrodach przydomowych
i dzia∏kowych.
Art. 72. 1. W przypadku stwierdzenia, ˝e Êrodek
ochrony roÊlin nie jest dopuszczony do obrotu i stosowania, jest sfa∏szowany, przeterminowany lub nie odpowiada wymaganiom jakoÊciowym, wojewódzki inspektor nakazuje, w drodze decyzji, wycofanie tego
Êrodka z obrotu i zakazuje jego stosowania.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do materia∏u siewnego zaprawionego Êrodkami ochrony roÊlin niedopuszczonymi do obrotu lub zastosowanymi
niezgodnie z przeznaczeniem.
Art. 73. W przypadku zagro˝enia zdrowia cz∏owieka, zwierzàt lub Êrodowiska wojewoda, na wniosek
wojewódzkiego inspektora, po zasi´gni´ciu opinii
paƒstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
lub wojewódzkiego inspektora ochrony Êrodowiska,
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia porzàdkowego, na
oznaczony czas:
1) zakazaç, ograniczyç albo uzale˝niç stosowanie
Êrodków ochrony roÊlin od spe∏nienia okreÊlonych warunków;
2) zakazaç uprawy niektórych roÊlin na gruntach, na
których zastosowano okreÊlone Êrodki ochrony
roÊlin.
Art. 74. Zabiegi przy u˝yciu Êrodków ochrony roÊlin w produkcji rolnej i leÊnictwie mogà byç wykonywane przez osoby, które ukoƒczy∏y szkolenie w zakresie stosowania Êrodków ochrony roÊlin i posiadajà aktualne zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu tego szkolenia.
Art. 75. 1. Szkolenia, o których mowa w art. 64
ust. 6, art. 66 ust. 1 i art. 74, mogà byç prowadzone
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przez jednostki organizacyjne upowa˝nione przez wojewódzkiego inspektora w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ tych jednostek.
2. Wojewódzki inspektor, na wniosek jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, upowa˝nienie do prowadzenia szkoleƒ, je˝eli jednostka organizacyjna posiada pomieszczenia,
Êrodki dydaktyczne i wykwalifikowanà kadr´, odpowiednie do prowadzenia takich szkoleƒ.
3. Je˝eli jednostka organizacyjna upowa˝niona do
prowadzenia szkoleƒ przesta∏a spe∏niaç warunki wymagane do uzyskania upowa˝nienia do prowadzenia
szkoleƒ lub prowadzi szkolenia niezgodnie z przepisami, wojewódzki inspektor mo˝e cofnàç, w drodze decyzji, wydane upowa˝nienie.
4. Jednostki organizacyjne upowa˝nione do prowadzenia szkoleƒ wydajà zaÊwiadczenie o ukoƒczeniu
szkolenia po zdaniu egzaminu testowego z zakresu
obj´tego szkoleniem.
5. ZaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkoleƒ, o których
mowa w ust. 1, zachowujà wa˝noÊç przez okres 5 lat
od dnia ukoƒczenia szkolenia.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe wymagania dla jednostek organizacyjnych prowadzàcych szkolenia, o których mowa
w art. 64 ust. 6, art. 66 ust. 1 i art. 74,
2) programy szkoleƒ z zakresu konfekcjonowania,
obrotu i stosowania Êrodków ochrony roÊlin,
z uwzgl´dnieniem sposobu ich stosowania,
3) wzór zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia
— uwzgl´dniajàc zapewnienie przez te jednostki wykwalifikowanej kadry i zagwarantowanie rzetelnego
przeprowadzania szkoleƒ.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz jednostek organizacyjnych upowa˝nionych do prowadzenia szkoleƒ w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania Êrodków ochrony roÊlin z okreÊleniem nazwy
jednostki organizacyjnej, jej siedziby i adresu oraz zakresu udzielonego upowa˝nienia.
Art. 76. 1. Ârodki ochrony roÊlin stosuje si´ sprz´tem sprawnym technicznie, który u˝yty zgodnie
z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagro˝enia
zdrowia cz∏owieka, zwierzàt lub Êrodowiska.
2. Opryskiwacze ciàgnikowe i samobie˝ne polowe
lub sadownicze, zwane dalej „opryskiwaczami”, mogà
byç wprowadzane do obrotu, je˝eli ich sprawnoÊç
techniczna zosta∏a potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez jednostki organizacyjne upowa˝nione przez wojewódzkiego inspektora.
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3. Przepis ust. 2 stosuje si´ równie˝ do opryskiwaczy b´dàcych w eksploatacji.
4. Badania sprawnoÊci technicznej opryskiwaczy
powinny byç przeprowadzane w odst´pach czasu nie
d∏u˝szych ni˝ 3 lata.
5. Wojewódzki inspektor w∏aÊciwy ze wzgl´du na
siedzib´ jednostki organizacyjnej upowa˝nia, w drodze decyzji, t´ jednostk´, na jej wniosek, do przeprowadzania badaƒ sprawnoÊci technicznej opryskiwaczy, je˝eli dana jednostka organizacyjna posiada odpowiednie warunki lokalowe, w∏aÊciwe wyposa˝enie
techniczne i wykwalifikowanà kadr´ do prowadzenia
takich badaƒ.
6. Je˝eli jednostka organizacyjna upowa˝niona do
przeprowadzania badaƒ opryskiwaczy przesta∏a spe∏niaç warunki wymagane do uzyskania upowa˝nienia
lub prowadzi badania niezgodnie z obowiàzujàcymi
w tym zakresie przepisami, wojewódzki inspektor cofa, w drodze decyzji, wydane upowa˝nienie.
7. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe wymagania
dla jednostek organizacyjnych upowa˝nionych do
przeprowadzania badaƒ opryskiwaczy i potwierdzania
wymaganej sprawnoÊci technicznej opryskiwaczy
oraz sposób przeprowadzania badaƒ opryskiwaczy,
z uwzgl´dnieniem etapów badania ogólnego i badania poszczególnych urzàdzeƒ opryskiwacza, a tak˝e
sposób dokumentowania tych badaƒ, bioràc pod uwag´ posiadanie odpowiednich warunków lokalowych,
w∏aÊciwe wyposa˝enie techniczne i niezb´dny sprz´t
diagnostyczny oraz posiadanie przez te jednostki wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a tak˝e zapewnienie sprawnoÊci technicznej opryskiwaczy, umo˝liwiajàce prawid∏owe stosowanie Êrodków ochrony roÊlin,
oraz sposób przeprowadzania badaƒ, pozwalajàcy na
dok∏adnà i wiarygodnà ocen´ sprawnoÊci technicznej
opryskiwaczy.
8. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw gospodarki,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wymagania techniczne
dla opryskiwaczy, majàc na uwadze zapewnienie ochrony zdrowia cz∏owieka i zwierzàt oraz ochrony Êrodowiska.
9. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa og∏asza,
w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz jednostek organizacyjnych upowa˝nionych do przeprowadzania badaƒ opryskiwaczy z okreÊleniem nazwy
jednostki organizacyjnej, jej siedziby i adresu oraz zakresu udzielonego upowa˝nienia.
Art. 77. 1. Ârodki ochrony roÊlin na terenie otwartym stosuje si´:
1) sprz´tem naziemnym, je˝eli:
a) pr´dkoÊç wiatru nie przekracza 3 m/s,
b) miejsce stosowania Êrodka ochrony roÊlin jest
oddalone o co najmniej 5 m od kraw´dzi jezdni
dróg publicznych, z wy∏àczeniem dróg publicz-
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nych zaliczanych do kategorii dróg gminnych,
i o co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowaƒ inwentarskich, pasiek, plantacji roÊlin zielarskich, ogrodów dzia∏kowych,
rezerwatów przyrody, parków narodowych,
stanowisk roÊlin obj´tych ochronà gatunkowà,
wód powierzchniowych oraz od granicy wewn´trznego terenu ochrony strefy poÊredniej
uj´ç wody;

2) sprz´tem agrolotniczym, je˝eli:
a) jest on wyposa˝ony w specjalne urzàdzenia do
stosowania Êrodków ochrony roÊlin oraz gdy
do Êrodka ochrony roÊlin zostanie dodana substancja obcià˝ajàca,
b) wilgotnoÊç wzgl´dna powietrza jest nie mniejsza ni˝ 60 % i pr´dkoÊç wiatru nie przekracza
3 m/s,
c) powierzchnia upraw, na której stosuje si´ Êrodek ochrony roÊlin, wynosi co najmniej 5 ha
i jest oddalona o co najmniej 500 m od obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b, przy kierunku wiatru wiejàcego w stron´ tych obiektów.
2. Uprawy lub miejsca wymienione w ust. 1 pkt 1
lit. b i pkt 2 lit. c, na które zosta∏ zniesiony Êrodek
ochrony roÊlin lub istnieje podejrzenie takiego zniesienia, powinny byç obj´te w∏aÊciwym okresem karencji
i okresem prewencji.
3. Zabrania si´ stosowania:
1) Êrodków ochrony roÊlin zaliczonych do bardzo
toksycznych i toksycznych dla cz∏owieka oraz
Êrodków chwastobójczych i desykantów przy u˝yciu sprz´tu agrolotniczego;
2) Êrodków ochrony roÊlin bez zachowania okresu
prewencji.
Rozdzia∏ 5
Paƒstwowa Inspekcja Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa
Art. 78. Inspekcja realizuje zadania zwiàzane z nadzorem nad zdrowiem roÊlin, zapobieganiem zagro˝eniom zwiàzanym z obrotem i stosowaniem Êrodków
ochrony roÊlin oraz nadzorem nad wytwarzaniem,
ocenà i obrotem materia∏em siewnym, okreÊlone
w ustawie oraz w przepisach o nasiennictwie i przepisach innych ustaw.
Art. 79. Do zakresu dzia∏ania Inspekcji w ramach
nadzoru nad zdrowiem roÊlin nale˝à w szczególnoÊci
nast´pujàce urz´dowe dzia∏ania:
1) kontrola fitosanitarna roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów, pod∏o˝y i gleby oraz Êrodków transportu, w miejscach wwozu i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ocena stanu zagro˝enia roÊlin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów;
3) wydawanie decyzji w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych;
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4) ustalanie i doskonalenie metod oraz terminów
zwalczania organizmów szkodliwych, a tak˝e zapobieganie ich rozprzestrzenianiu si´;
5) wydawanie Êwiadectw fitosanitarnych, paszportów roÊlin oraz nadzór nad jednostkami upowa˝nionymi do wydawania paszportów roÊlin;
6) kontrola zabiegów oczyszczania, odka˝ania i przerobu roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów;
7) zawiadamianie organizacji ochrony roÊlin paƒstwa,
z którego pochodzà roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty, o ich zatrzymaniu lub zniszczeniu;
8) nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem
oraz nad pracami z wykorzystaniem organizmów
kwarantannowych, roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów pora˝onych przez organizmy
kwarantannowe lub niespe∏niajàcych wymagaƒ
specjalnych oraz roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane;
9) prowadzenie rejestru przedsi´biorców;
10) wydawanie certyfikatów dla producentów stosujàcych integrowanà produkcj´ roÊlin;
11) badania laboratoryjne roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów;
12) wydawanie decyzji w sprawie post´powania z roÊlinami, produktami roÊlinnymi lub przedmiotami
podlegajàcymi granicznej kontroli fitosanitarnej.
Art. 80. Do zakresu dzia∏ania Inspekcji w ramach
nadzoru nad obrotem i stosowaniem Êrodków ochrony roÊlin nale˝à w szczególnoÊci nast´pujàce urz´dowe dzia∏ania:
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nictwie, nale˝à w szczególnoÊci nast´pujàce urz´dowe
dzia∏ania:
1) ocena polowa, laboratoryjna i cech zewn´trznych
materia∏u siewnego;
2) kontrola to˝samoÊci materia∏u siewnego;
3) kontrola przestrzegania zasad i obowiàzujàcych
wymagaƒ w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materia∏em siewnym, w tym
modyfikowanym genetycznie;
4) wydawanie akredytacji w zakresie pobierania próbek i oceny materia∏u siewnego oraz kontrola warunków ich przestrzegania;
5) wydawanie urz´dowych etykiet i plomb oraz nadzór nad jednostkami upowa˝nionymi do wype∏niania etykiet;
6) kontrola
materia∏u
siewnego
wwo˝onego
z paƒstw trzecich oraz ustalanie stopni kwalifikacji
tego materia∏u;
7) dokonywanie oceny materia∏u siewnego w przypadku z∏o˝enia odwo∏ania od oceny wykonanej
przez akredytowane podmioty.
Art. 82. 1. Nadzór nad wykonywaniem zadaƒ Inspekcji, o których mowa w art. 79—81, sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa.
2. Zadania Inspekcji wykonujà nast´pujàce organy:
1) G∏ówny Inspektor;
2) wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora jako kierownika wojewódzkiej inspekcji
ochrony roÊlin i nasiennictwa wchodzàcej w sk∏ad
zespolonej administracji wojewódzkiej.

1) wydawanie zezwoleƒ oraz kontrolowanie podmiotów prowadzàcych konfekcjonowanie lub obrót
Êrodkami ochrony roÊlin;

Art. 83. 1. G∏ówny Inspektor jest centralnym organem administracji rzàdowej, podleg∏ym ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa.

2) kontrola jakoÊci Êrodków ochrony roÊlin dopuszczonych do obrotu;

2. G∏ównego Inspektora powo∏uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa. G∏ównego Inspektora odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.

3) kontrola prawid∏owoÊci
ochrony roÊlin;

stosowania

Êrodków

4) upowa˝nianie jednostek organizacyjnych do wykonywania badaƒ sprz´tu do stosowania Êrodków
ochrony roÊlin oraz nadzór nad wykonywaniem
tych badaƒ i stanem technicznym tego sprz´tu;
5) upowa˝nianie jednostek organizacyjnych do prowadzenia szkoleƒ i nadzór nad przeprowadzaniem
tych szkoleƒ;
6) nadzór nad jednostkami upowa˝nionymi do przeprowadzania badaƒ skutecznoÊci Êrodków ochrony roÊlin;
7) monitorowanie zu˝ycia Êrodków ochrony roÊlin.
Art. 81. Do zakresu dzia∏ania Inspekcji w ramach
nadzoru nad wytwarzaniem, ocenà i obrotem materia∏em siewnym, o którym mowa w przepisach o nasien-

3. Zast´pców G∏ównego Inspektora powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, na
wniosek G∏ównego Inspektora.
4. G∏ówny Inspektor wykonuje zadania przy pomocy G∏ównego Inspektoratu Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, zwanego dalej „G∏ównym Inspektoratem”.
5. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, w drodze
zarzàdzenia, nadaje statut G∏ównemu Inspektoratowi.
6. Statut G∏ównego Inspektoratu okreÊla w szczególnoÊci organizacj´ wewn´trznà tego Inspektoratu,
w tym rodzaje komórek organizacyjnych wchodzàcych
w jego sk∏ad.
Art. 84. 1. G∏ówny Inspektor koordynuje i nadzoruje dzia∏alnoÊç wojewódzkich inspektorów.
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2. G∏ówny Inspektor, w celu usprawnienia i ujednolicenia dzia∏ania Inspekcji, mo˝e wydawaç wojewódzkim inspektorom wià˝àce wytyczne i polecenia.
3. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 2,
nie mogà dotyczyç rozstrzygni´ç co do istoty sprawy
za∏atwianej w drodze decyzji administracyjnej.
Art. 85. Do zakresu zadaƒ G∏ównego Inspektora
nale˝y równie˝:
1) ustalanie kierunków dzia∏ania Inspekcji;

Poz. 94

3. G∏ówny Inspektor mo˝e wystàpiç z wnioskiem
do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe na cele
fitosanitarne i jest odpowiedzialny za prawid∏owe wydatkowanie przyznanych Êrodków.
Art. 87. G∏ówny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy mogà inicjowaç, organizowaç i prowadziç dzia∏alnoÊç informacyjnà dla podmiotów podlegajàcych
nadzorowi Inspekcji oraz prowadziç szkolenia z zakresu zwalczania organizmów szkodliwych, stosowania
Êrodków ochrony roÊlin i nasiennictwa.

2) inicjowanie i organizowanie szkoleƒ oraz doskonalenia zawodowego dla pracowników Inspekcji;

Art. 88. 1. Wojewódzkiego inspektora powo∏uje i odwo∏uje wojewoda na wniosek G∏ównego Inspektora.

3) kontrola wojewódzkich inspektorów z zakresu
spraw zwiàzanych z ochronà roÊlin i nasiennictwem;

2. Zast´pców wojewódzkiego inspektora powo∏uje
i odwo∏uje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora.

4) okreÊlenie sposobów wspó∏dzia∏ania Inspekcji
z innymi organami administracji publicznej;
5) wydawanie pozwoleƒ na wwóz Êrodków ochrony
roÊlin niedopuszczonych do obrotu, a przeznaczonych do celów naukowo-badawczych;
6) reprezentowanie Inspekcji na zewnàtrz;
7) upowa˝nianie innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej do wykonywania zadaƒ
Inspekcji w zakresie:
a) przeprowadzania kontroli, w tym pobierania
prób, oceny i badaƒ laboratoryjnych roÊlin,
produktów roÊlinnych lub przedmiotów,
b) przeprowadzania kontroli warunków wykonania zabiegów zapobiegajàcych rozprzestrzenianiu si´ organizmów szkodliwych, wymaganych
w przepisach innych paƒstw,
c) przeprowadzania kontroli jednostek upowa˝nionych do prowadzenia badaƒ sprawnoÊci
technicznej opryskiwaczy,
d) przeprowadzania kontroli jednostek upowa˝nionych do badaƒ skutecznoÊci dzia∏ania Êrodków ochrony roÊlin, prowadzonych w ramach
dopuszczania ich do obrotu,
e) wydawania certyfikatów dla producentów stosujàcych integrowanà produkcj´,
f) zaopatrywania roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów bàdê dokumentów im towarzyszàcych w oznakowania wymagane w przepisach innych paƒstw.
Art. 86. 1. G∏ówny Inspektor wspó∏pracuje i reprezentuje Inspekcj´ przed organami Unii Europejskiej
i paƒstw trzecich oraz innymi organizacjami mi´dzynarodowymi, których Rzeczpospolita Polska jest
cz∏onkiem, w∏aÊciwymi do spraw zdrowia roÊlin i nasiennictwa.
2. G∏ówny Inspektor przekazuje Komisji Europejskiej wszelkie informacje wymagane przez t´ Komisj´
z zakresu ochrony roÊlin i nasiennictwa.

3. Wojewódzki inspektor wykonuje zadania Inspekcji na obszarze województwa, przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu ochrony roÊlin i nasiennictwa, zwanego dalej „wojewódzkim inspektoratem”.
4. Wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora, z∏o˝ony po uzgodnieniu z G∏ównym Inspektorem, mo˝e tworzyç i znosiç delegatury oraz oddzia∏y
wojewódzkiego inspektoratu.
Art. 89. 1. G∏ówny Inspektorat i wojewódzki inspektorat sà jednostkami bud˝etowymi.
2. W rozumieniu Kodeksu post´powania administracyjnego w sprawach nale˝àcych do zakresu zadaƒ
i kompetencji Inspekcji organem w∏aÊciwym, je˝eli
ustawa nie stanowi inaczej, jest wojewódzki inspektor
i jako organ wy˝szego stopnia — G∏ówny Inspektor.
3. G∏ówny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy
u˝ywajà piecz´ci okràg∏ej z wizerunkiem or∏a.
4. G∏ówny Inspektor mo˝e podejmowaç wszelkie
czynnoÊci nale˝àce do zakresu zadaƒ wojewódzkiego
inspektora, je˝eli jest to:
1) wskazane ze wzgl´du na szczególnà wag´ lub zawi∏oÊç sprawy lub
2) zwiàzane z wydatkowaniem Êrodków na cele fitosanitarne.
Art. 90. 1. Na stanowiska G∏ównego Inspektora
i wojewódzkich inspektorów mogà byç powo∏ywane
osoby, które posiadajà co najmniej 5-letni sta˝ na stanowiskach pracy zwiàzanych z ochronà roÊlin lub nasiennictwem, a na stanowiska zast´pców G∏ównego
Inspektora i wojewódzkich inspektorów — osoby, które posiadajà co najmniej 3-letni sta˝ na stanowiskach
pracy zwiàzanych z ochronà roÊlin lub nasiennictwem.
2. Kandydaci na stanowiska wojewódzkiego inspektora oraz na ich zast´pców sà wy∏aniani w wyniku post´powania kwalifikacyjnego przeprowadzanego
przez G∏ównego Inspektora.
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3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki i sposób prowadzenia post´powania kwalifikacyjnego, o którym mowa
w ust. 2, w tym w szczególnoÊci sposób og∏aszania
o zamiarze przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego, oraz sk∏ad i zasady dzia∏ania komisji kwalifikacyjnej, a tak˝e szczegó∏owe wymagania odnoÊnie
kandydatów, majàc na uwadze dobór osób o odpowiednich kwalifikacjach i umiej´tnoÊciach.
Art. 91. 1. G∏ówny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy mogà upowa˝niaç na piÊmie pracowników Inspekcji, zwanych dalej „paƒstwowymi inspektorami”,
do za∏atwiania spraw w ich imieniu, w tym do przeprowadzania czynnoÊci kontrolnych, wydawania decyzji administracyjnych, oraz prowadzà rejestr tych
upowa˝nieƒ.
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granicznych, w celu przeprowadzenia kontroli wynikajàcych z przepisów ustawy i przepisów o nasiennictwie;

2) kontroli dokumentów, ˝àdania pisemnych lub ustnych informacji, wyjaÊnieƒ oraz dost´pu do wszelkich danych, w tym równie˝ prowadzonych w formie elektronicznej, majàcych zwiàzek z przedmiotem kontroli i dotyczàcych spraw ochrony roÊlin
i nasiennictwa;
3) bezp∏atnego pobierania, za pokwitowaniem, prób
roÊlin, produktów roÊlinnych lub przedmiotów,
Êrodków ochrony roÊlin lub materia∏u siewnego,
w iloÊci niezb´dnej do wykonania badaƒ.

2. Paƒstwowym inspektorem mo˝e byç osoba, która:

2. Do czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, G∏ówny
Inspektor i wojewódzcy inspektorzy mogà upowa˝niaç
pracowników Inspekcji nieb´dàcych paƒstwowymi inspektorami i osoby nieb´dàce pracownikami Inspekcji.

1) ukoƒczy∏a studia wy˝sze na kierunku rolnictwo,
ogrodnictwo lub kierunku pokrewnym albo posiada dyplom uzyskany w szko∏ach wy˝szych za granicà uznany zgodnie z odr´bnymi przepisami za
równowa˝ny z dyplomem uzyskiwanym w kraju;

Art. 93. 1. Paƒstwowy inspektor wszczyna i prowadzi post´powanie kontrolne po okazaniu legitymacji
s∏u˝bowej i upowa˝nienia, o którym mowa w art. 91
ust. 1.

2) odby∏a s∏u˝b´ przygotowawczà;
3) zda∏a egzamin przed komisjà powo∏anà przez
G∏ównego Inspektora z zakresu znajomoÊci przepisów dotyczàcych spraw ochrony roÊlin i nasiennictwa, potwierdzony zaÊwiadczeniem.
3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
wydaje G∏ówny Inspektor i jest ono wa˝ne przez okres
5 lat.
4. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) numer upowa˝nienia;
2) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe oraz numer
legitymacji s∏u˝bowej;
3) zakres upowa˝nienia;
4) podstaw´ prawnà do przeprowadzenia kontroli;
5) okreÊlenie organu wydajàcego upowa˝nienie;
6) termin wa˝noÊci upowa˝nienia.

2. Paƒstwowi inspektorzy w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci kontrolnych korzystajà ze szczególnej
ochrony prawnej przewidzianej w odr´bnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych.
3. Paƒstwowy inspektor przeprowadzajàcy czynnoÊci kontrolne nie ma obowiàzku uzyskiwania przepustek przewidzianych w regulaminie wewn´trznym
podmiotu kontrolowanego oraz nie podlega rewizji
osobistej.
4. W szczególnych przypadkach G∏ówny Inspektor
mo˝e przeprowadzaç czynnoÊci kontrolne przy pomocy paƒstwowych inspektorów bez wzgl´du na obszar
dzia∏ania inspektoratów, w których ci inspektorzy sà
zatrudnieni.
Art. 94. 1. CzynnoÊci kontrolne przeprowadza si´
w miejscach i w czasie wykonywania dzia∏alnoÊci lub
w siedzibie podmiotu kontrolowanego, w jego obecnoÊci lub w obecnoÊci osoby upowa˝nionej przez ten
podmiot bàdê przez niego zatrudnionej.

5. Upowa˝nienie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç w ka˝dym czasie cofni´te, w szczególnoÊci w przypadku niew∏aÊciwego wykonywania zadaƒ przez paƒstwowego inspektora.

2. CzynnoÊci kontrolne mogà byç przeprowadzane
tak˝e w siedzibie G∏ównego Inspektora lub wojewódzkich inspektorów, je˝eli jest to niezb´dne do w∏aÊciwego prowadzenia i wyjaÊnienia sprawy.

Art. 92. 1. G∏ówny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy oraz ich zast´pcy, a tak˝e paƒstwowi inspektorzy,
sà uprawnieni do:

3. Paƒstwowy inspektor przeprowadza czynnoÊci
kontrolne w sposób jak najmniej zak∏ócajàcy funkcjonowanie podmiotu kontrolowanego.

1) wst´pu na wszystkie grunty, w tym leÊne, oraz do
wszelkich pomieszczeƒ, Êrodków transportu
i obiektów, w których sà lub by∏y uprawiane, wytwarzane, przewo˝one lub przechowywane roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, a tak˝e
Êrodki ochrony roÊlin, materia∏ siewny i opryskiwacze, oraz na teren portów, przystani, lotnisk,
stacji kolejowych, urz´dów pocztowych, przejÊç

Art. 95. 1. W toku post´powania kontrolnego paƒstwowy inspektor mo˝e w szczególnoÊci:
1) dokonywaç ogl´dzin roÊlin, produktów roÊlinnych
lub przedmiotów, materia∏u siewnego, Êrodków
ochrony roÊlin, opryskiwaczy, obiektów, pomieszczeƒ, Êrodków przewozowych i innych rzeczy,
w zakresie obj´tym kontrolà;
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2) pobieraç próby roÊlin, produktów roÊlinnych lub
przedmiotów, materia∏u siewnego i Êrodków
ochrony roÊlin, w celu poddania ich analizom laboratoryjnym;
3) dokonywaç sprawdzania akt i dokumentów oraz
ewidencji i informacji lub danych w zakresie obj´tym kontrolà, sporzàdzania ich niezb´dnych kopii,
potwierdzonych przez podmiot kontrolowany lub
osoby, o których mowa w art. 94 ust. 1, oraz urz´dowego t∏umaczenia na j´zyk polski, w przypadku
gdy sà sporzàdzone w j´zyku obcym;
4) dokonywaç badania przebiegu okreÊlonych czynnoÊci;
5) legitymowaç osoby w celu stwierdzenia ich to˝samoÊci, je˝eli jest to niezb´dne na potrzeby post´powania kontrolnego;
6) ˝àdaç od podmiotu kontrolowanego lub jego
przedstawiciela niezw∏ocznego usuni´cia uchybieƒ porzàdkowych i organizacyjnych;
7) ˝àdaç od podmiotu kontrolowanego lub jego
przedstawiciela udzielania, w wyznaczonym terminie, pisemnych lub ustnych wyjaÊnieƒ w sprawach obj´tych zakresem kontroli;

Poz. 94

Art. 97. Zabezpieczenie dowodów, o których mowa w art. 96 ust. 2, nast´puje przez dokonanie jednej
z nast´pujàcych czynnoÊci:
1) oddanie dowodów na przechowanie przez podmiot kontrolowany w oddzielnym, zamkni´tym
i opiecz´towanym lub zaplombowanym pomieszczeniu albo
2) opiecz´towanie dowodów i oddanie ich za pokwitowaniem na przechowanie podmiotowi kontrolowanemu, o którym mowa w art. 94 ust. 1, albo
3) zabranie dowodów, za pokwitowaniem, do przechowania przez G∏ównego Inspektora lub wojewódzkiego inspektora w przypadku braku mo˝liwoÊci zabezpieczenia i przechowywania dowodów przez podmiot kontrolowany.
Art. 98. 1. Z przeprowadzonych czynnoÊci i ustaleƒ
kontrolnych sporzàdza si´ protokó∏ kontroli w dwóch
egzemplarzach, z których jeden pozostawia si´ podmiotowi kontrolowanemu.
2. Protokó∏ kontroli zawiera w szczególnoÊci:
1) czas trwania post´powania kontrolnego;

8) przes∏uchiwaç osoby w charakterze strony lub
Êwiadka, je˝eli jest to niezb´dne do wyczerpujàcego wyjaÊnienia okolicznoÊci sprawy;

2) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe oraz numer
legitymacji s∏u˝bowej inspektora przeprowadzajàcego czynnoÊci kontrolne;

9) zasi´gaç opinii bieg∏ych, je˝eli jest to niezb´dne
na potrzeby post´powania kontrolnego;

3) nazw´, siedzib´ i adres podmiotu kontrolowanego;

10) zabezpieczaç dowody.
2. Podmiot kontrolowany jest obowiàzany umo˝liwiç inspektorowi dokonanie czynnoÊci kontrolnych,
o których mowa w ust. 1.

4) opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku
przeprowadzanego post´powania kontrolnego, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem ujawnionych nieprawid∏owoÊci wraz z okreÊleniem naruszonego
przepisu ustawy, przepisów o nasiennictwie lub
przepisów innych ustaw;
5) opis nieprawid∏owoÊci usuni´tych w toku kontroli;

3. Uzyskane w wyniku czynnoÊci kontrolnych akta,
dokumenty, ewidencje, informacje lub dane mogà byç
wykorzystywane wy∏àcznie w celu realizacji zadaƒ Inspekcji i nie mogà byç przekazywane innym organom
ani ujawniane, je˝eli nie wymaga tego dobro publiczne lub je˝eli nie wynika to z odr´bnych przepisów.
Art. 96. 1. Zabezpieczenie dowodów na czas niezb´dny do przeprowadzenia czynnoÊci kontrolnych nast´puje na podstawie postanowienia o zabezpieczeniu.
2. Zabezpieczeniu, o którym mowa w ust. 1, podlegajà w szczególnoÊci roÊliny, produkty roÊlinne lub
przedmioty, materia∏ siewny, Êrodki ochrony roÊlin,
akta, dokumenty, ewidencje, informacje lub dane, je˝eli stanowià lub mogà stanowiç dowód nieprawid∏owoÊci lub uzasadnionych podejrzeƒ co do ich wyst´powania, stwierdzonych w toku post´powania kontrolnego, z wy∏àczeniem roÊlin lub produktów ulegajàcych ∏atwemu zepsuciu.

6) informacj´ o zabezpieczonych dowodach i pobranych próbach;
7) ewentualne zalecenia pokontrolne.
3. Protokó∏ kontroli podpisuje paƒstwowy inspektor i podmiot kontrolowany. Odmow´ podpisania protoko∏u przez podmiot kontrolowany odnotowuje si´
w protokole kontroli. Odmowa podpisania protoko∏u
kontroli nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego post´powania.
4. Podmiot kontrolowany mo˝e zg∏osiç do ustaleƒ
zawartych w protokole kontroli umotywowane zastrze˝enia, w terminie 7 dni od dnia podpisania protoko∏u, do organu zlecajàcego kontrol´.

3. Na postanowienie o zabezpieczeniu przys∏uguje
za˝alenie do G∏ównego Inspektora.

5. W przypadku zg∏oszenia zastrze˝eƒ, o których mowa w ust. 4, organ zlecajàcy kontrol´ rozpatruje wniesione zastrze˝enia w ciàgu 7 dni od dnia ich wniesienia
i, je˝eli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowej
kontroli. W przypadku uznania zg∏oszonych zastrze˝eƒ
wprowadza si´ zmiany w formie aneksu do protoko∏u.

4. Do postanowieƒ o zabezpieczeniu stosuje si´
odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.

6. Aneks do protoko∏u, o którym mowa w ust. 5,
podpisuje przeprowadzajàcy czynnoÊci kontrolne,
sporzàdzajàcy aneks i podmiot kontrolowany.
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7. W przypadku nieuznania zastrze˝eƒ w ca∏oÊci
lub w cz´Êci organ zlecajàcy kontrol´ przekazuje niezw∏ocznie swoje stanowisko na piÊmie zg∏aszajàcemu
zastrze˝enia.
Art. 99. Podmiot kontrolowany jest obowiàzany
poinformowaç organ Inspekcji o sposobie wykonania
zaleceƒ pokontrolnych.
Art. 100. 1. Przepisów art. 98 i 99 nie stosuje si´ przy
przeprowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej.
2. Przepisy art. 93—98 stosuje si´ odpowiednio do
osób upowa˝nionych na podstawie art. 92 ust. 2.
Art. 101. 1. Pracownicy Inspekcji podczas wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych zwiàzanych z granicznà
kontrolà fitosanitarnà sà obowiàzani do noszenia
umundurowania i odznaki Inspekcji.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:
1) szczegó∏owe zasady przydzia∏u umundurowania
i okres jego zu˝ycia,
2) wzory, kolory i normy umundurowania,
3) wzór odznaki,
4) szczegó∏owe zasady i sposób noszenia umundurowania i odznaki,
5) wysokoÊç i warunki przyznawania równowa˝nika
pieni´˝nego w zamian za umundurowanie oraz za
okresowe czyszczenie munduru,
6) stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby
sà uprawnione do noszenia umundurowania i odznaki, w zale˝noÊci od rodzaju i zakresu wykonywanych zadaƒ
— bioràc pod uwag´ iloÊç i rodzaje sk∏adników
umundurowania oraz okres u˝ywalnoÊci tych sk∏adników.

Poz. 94

2. Wp∏ywy Inspekcji uzyskiwane z tytu∏u us∏ug,
o których mowa w ust. 1, oraz z tytu∏u:
1) sprzeda˝y etykiet, paszportów roÊlin, plomb urz´dowych oraz wydawnictw i us∏ug informatycznych,
2) sprzeda˝y roÊlin i produktów roÊlinnych z obiektów szklarniowych oraz Êwiadczenia us∏ug zwiàzanych z wykorzystaniem tych obiektów w okresie,
w którym nie sà wykorzystywane do zadaƒ Inspekcji
— stanowià Êrodki specjalne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i sà gromadzone na wyodr´bnionym rachunku bankowym.
3. Âwiadczenie us∏ug, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie mo˝e pozostawaç w sprzecznoÊci z ustawowà
dzia∏alnoÊcià Inspekcji.
4. Stawki op∏at za sprzeda˝ wydawnictw i us∏ug informatycznych oraz za czynnoÊci, o których mowa
w ust. 2 pkt 2, ustalajà organy Inspekcji.
5. Je˝eli w wyniku badaƒ laboratoryjnych, o których mowa w ust. 1, stwierdzono organizmy kwarantannowe, op∏aty nie pobiera si´.
Art. 104. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, stawki op∏at za:
1) us∏ugi, o których mowa w art. 103 ust. 1,
2) wydawanie etykiet, paszportów roÊlin i plomb
urz´dowych
— majàc na uwadze w szczególnoÊci rzeczywiste
koszty wykonania badaƒ, koszty dojazdu, wielkoÊç
partii lub przesy∏ki poddanych kontroli, wielkoÊç badanych prób, koszty zwiàzane z prowadzeniem szkoleƒ oraz koszty przygotowania etykiet, paszportów
roÊlin i plomb urz´dowych.

Art. 102. 1. W∏aÊciwe organy Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu, Policji, Stra˝y
Granicznej, S∏u˝by Celnej i Inspekcji Transportu Drogowego wspó∏dzia∏ajà z w∏aÊciwymi organami Inspekcji w zakresie wykonywania jej zadaƒ, w szczególnoÊci
przy przeprowadzaniu czynnoÊci kontrolnych lub egzekucyjnych.

Art. 105. 1. Ârodkami specjalnymi, o których mowa w art. 103 ust. 2, dysponujà G∏ówny Inspektor
i wojewódzcy inspektorzy zgodnie z rocznym planem
finansowym obejmujàcym przychody i wydatki Êrodków specjalnych.

2. G∏ówny Inspektor w drodze porozumieƒ zawieranych z w∏aÊciwymi organami jednostek i s∏u˝b,
o których mowa w ust. 1, ustala szczegó∏owy sposób
wspó∏dzia∏ania Inspekcji z tymi jednostkami i s∏u˝bami.

2. Ârodki specjalne przeznacza si´ na pokrycie
kosztów zwiàzanych z wykonywaniem us∏ug przez Inspekcj´ oraz na dofinansowanie kosztów jej dzia∏alnoÊci, w tym zakupów inwestycyjnych, szkoleƒ i doskonalenia zawodowego pracowników.

Art. 103. 1. Inspekcja mo˝e Êwiadczyç us∏ugi w zakresie:

Art. 106. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw administracji publicznej, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owà organizacj´ Inspekcji, siedziby i obszar dzia∏ania wojewódzkich inspektoratów oraz wzór
legitymacji s∏u˝bowej pracowników Inspekcji, a tak˝e
tryb jej wydawania i wymiany, uwzgl´dniajàc zakres
zadaƒ Inspekcji i sposób ich realizacji.

1) pobierania prób, przeprowadzania badaƒ makroskopowych i laboratoryjnych oraz dokonywania
oceny organoleptycznej — na zlecenie wnioskodawcy;
2) przeprowadzania szkoleƒ.
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Rozdzia∏ 6

OdpowiedzialnoÊç za naruszenie przepisów ustawy
Art. 107. 1. Kto:
1) wprowadza, przemieszcza, hoduje lub przechowuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizmy szkodliwe bez pozwolenia lub dokumentu
przewozowego, o których mowa w art. 6 ust. 1,
art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 i art. 35,
2) uniemo˝liwia lub utrudnia Inspekcji wykonywanie
czynnoÊci urz´dowych,
3) nie wspó∏dzia∏a z wojewódzkim inspektorem przy
wykonywaniu czynnoÊci kontrolnych,

Poz. 94

18) nie prowadzi ewidencji nabywców Êrodków
ochrony roÊlin zaliczanych do bardzo toksycznych
lub toksycznych dla cz∏owieka lub nie przechowuje jej przez okres 2 lat,
19) sprzedaje Êrodki ochrony roÊlin w opakowaniach
zast´pczych,
20) sprzedaje Êrodki ochrony roÊlin przy zastosowaniu automatów lub samoobs∏ugi, w handlu okr´˝nym oraz osobom nietrzeêwym lub niepe∏noletnim,
21) sprzedaje Êrodki ochrony roÊlin w pomieszczeniach, w których jest prowadzona sprzeda˝ ˝ywnoÊci lub pasz,

4) nie wykonuje obowiàzków, o których mowa
w art. 7 ust. 1 i 2,

22) sprzedaje Êrodki ochrony roÊlin w opakowaniach
niezawierajàcych aktualnej etykiety-instrukcji stosowania,

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

23) podaje informacje niezgodnie z etykietà-instrukcjà
stosowania,

6) nie przestrzega wymagaƒ, o których mowa
w art. 34 ust. 5 i 6,

24) stosuje Êrodki ochrony roÊlin niedopuszczone do
obrotu lub w sposób niezgodny z etykietà-instrukcjà stosowania,

7) nie poinformuje o uwolnieniu si´ do Êrodowiska
organizmów kwarantannowych,
8) wprowadza lub przemieszcza roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, niespe∏niajàce wymagaƒ,
o których mowa w art. 12 ust. 1,

25) stosuje niedozwolone Êrodki ochrony roÊlin na roÊlinach uprawnych w strefach ochronnych êróde∏,
uj´ç wody lub na terenach uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody,

9) wprowadza roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty, których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazane,

26) nie prowadzi ewidencji wykonywanych zabiegów
przy u˝yciu Êrodków ochrony roÊlin lub nie przetrzymuje jej przez okres dwóch lat,

10) wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roÊliny, produkty roÊlinne
lub przedmioty niespe∏niajàce wymagaƒ, o których mowa w art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 1,

27) stosuje Êrodki ochrony roÊlin lub uprawia roÊliny
wbrew zakazom, ograniczeniom lub warunkom
okreÊlonym przez wojewod´,

11) nie przestrzega przepisów wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 i 3,
12) przemieszcza przez stref´ chronionà lub w obr´bie
tej strefy roÊliny, produkty roÊlinne lub przedmioty niespe∏niajàce warunków, o których mowa
w art. 36 ust. 5,
13) wprowadza do obrotu zaprawiony materia∏ siewny w opakowaniach nieodpowiadajàcych warunkom, o których mowa w art. 62 ust. 3,
14) wprowadza do obrotu zaprawiony materia∏ siewny zawierajàcy Êrodki ochrony roÊlin niedopuszczone do obrotu lub zastosowane niezgodnie
z przeznaczeniem,
15) stosuje materia∏ siewny zawierajàcy Êrodki ochrony roÊlin do innych celów ni˝ siew lub sadzenie,
16) prowadzi konfekcjonowanie lub obrót Êrodkami
ochrony roÊlin, nie posiadajàc wymaganego aktualnego zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia,
17) sprzedaje Êrodki ochrony roÊlin nale˝àce do bardzo toksycznych i toksycznych dla cz∏owieka osobom nieposiadajàcym wymaganego aktualnego
zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia w zakresie
ich stosowania,

28) wykonuje zabiegi Êrodkami ochrony roÊlin, nie
majàc wymaganego aktualnego zaÊwiadczenia
o ukoƒczeniu szkolenia w zakresie stosowania
Êrodków ochrony roÊlin,
29) wprowadza do obrotu opryskiwacze bez wa˝nego
dokumentu potwierdzajàcego ich sprawnoÊç
technicznà,
30) stosuje Êrodki ochrony roÊlin sprz´tem niesprawnym technicznie lub uchyla si´ od obowiàzku
przeprowadzania technicznego badania opryskiwaczy,
31) stosuje Êrodki ochrony roÊlin niezgodnie z obowiàzujàcymi zasadami ich stosowania
— podlega karze grzywny.
2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 orzekanie
nast´puje w trybie przepisów o post´powaniu w sprawach o wykroczenia.
Art. 108. 1. Kto prowadzi obrót Êrodkami ochrony
roÊlin niedopuszczonymi do obrotu lub bez wymaganego zezwolenia prowadzi konfekcjonowanie lub obrót Êrodkami ochrony roÊlin, jest obowiàzany do wycofania ich z obrotu na w∏asny koszt oraz do wniesienia na rachunek urz´du skarbowego w∏aÊciwego ze
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wzgl´du na siedzib´ posiadacza albo miejsce jego zamieszkania op∏aty sankcyjnej w wysokoÊci stanowiàcej 200 % kwoty wartoÊci wprowadzanych do obrotu
Êrodków ochrony roÊlin wed∏ug ceny ich nabycia,
zgodnie z wystawionym dokumentem sprzeda˝y.
2. Stwierdzenie niedope∏nienia obowiàzków skutkujàcych op∏atami sankcyjnymi, o których mowa
w ust. 1, oraz wysokoÊç op∏aty sankcyjnej okreÊla,
w drodze decyzji, wojewódzki inspektor.
3. Wojewódzki inspektor przekazuje kopi´ decyzji,
o której mowa w ust. 2, w∏aÊciwemu urz´dowi skarbowemu.
4. Op∏ata sankcyjna stanowi dochód bud˝etu paƒstwa i majà do niej zastosowanie przepisy dzia∏u III
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên. zm.3)).
Rozdzia∏ 7
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 109. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r.
o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11, poz. 84, z póên. zm.4)) w art. 1 w ust. 3 w pkt 3
lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) Êrodkami ochrony roÊlin i substancji aktywnych
Êrodków ochrony roÊlin w rozumieniu przepisów
o ochronie roÊlin, z wyjàtkiem klasyfikacji tych
Êrodków pod wzgl´dem stwarzania przez nie zagro˝eƒ dla zdrowia cz∏owieka lub dla Êrodowiska, badaƒ ich w∏aÊciwoÊci fizykochemicznych,
toksycznoÊci i ekotoksycznoÊci oraz ich oznakowania i opakowania,”.
Art. 110. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o post´powaniu z substancjami zubo˝ajàcymi warstw´ ozonowà (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085 oraz
z 2003 r. Nr 56, poz. 497) w art. 3 w pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) za urz´dowà kontrol´ uwa˝a si´ kontrol´ przeprowadzonà przez w∏aÊciwe organy Paƒstwowej
Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa, okreÊlone w przepisach o ochronie roÊlin,”.
Art. 111. 1. Pracownicy G∏ównego Inspektoratu Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa oraz pracowni————————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz.1268 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42,
poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,
poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228,
poz. 2255 i 2256.
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187
oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852.
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cy wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy odpowiednio pracownikami G∏ównego Inspektoratu Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa oraz
wojewódzkich inspektoratów ochrony roÊlin i nasiennictwa w rozumieniu przepisów tej ustawy.
2. Przepisy art. 90 ust. 1 oraz art. 91 ust. 2 pkt 1 nie
dotyczà pracowników, o których mowa w ust. 1.
3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, którzy
otrzymali upowa˝nienia G∏ównego Inspektora lub wojewódzkiego inspektora do za∏atwiania spraw w ich
imieniu, sà obowiàzani spe∏niç wymagania, o których
mowa w art. 91 ust. 2 pkt 3, w terminie do 3 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 112. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o Inspekcji Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa
utworzonej na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2002 r.
o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rzàdowej i jednostek im
podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253, z póên. zm.5)), nale˝y przez to
rozumieç Paƒstwowà Inspekcj´ Ochrony RoÊlin i Nasiennictwa okreÊlonà w niniejszej ustawie.
Art. 113. Do spraw w zakresie dopuszczania Êrodków ochrony roÊlin do obrotu i stosowania, wszcz´tych
i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy decyzjà ostatecznà, stosuje si´ przepisy dotychczasowe,
z wyjàtkiem przepisów dotyczàcych klasyfikacji Êrodków
ochrony roÊlin i treÊci etykiety-instrukcji stosowania.
Art. 114. W przypadku gdy obowiàzki w zakresie
zwalczania organizmów szkodliwych zosta∏y okreÊlone w decyzji wydanej przez wojewódzkiego inspektora na podstawie dotychczasowych przepisów, a nast´pnie szczegó∏owe sposoby post´powania przy
zwalczaniu tych organizmów i zapobieganiu ich rozprzestrzeniania si´ zosta∏y okreÊlone na podstawie
przepisów art. 10, w sposób inny ni˝ okreÊlony w decyzji wojewódzkiego inspektora, wojewódzki inspektor uchyla decyzj´ i okreÊla obowiàzki w zakresie zwalczania danego organizmu szkodliwego i zapobiegania
jego rozprzestrzeniania si´ na podstawie przepisów
niniejszej ustawy.
Art. 115. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy do niewniesionych w terminie nale˝noÊci pieni´˝nych z tytu∏u op∏at stanowiàcych dochód paƒstwa wynikajàcych
z przepisów dotychczasowych stosuje si´ przepisy
o post´powaniu egzekucyjnym w administracji oraz
przepisy o umarzaniu nale˝noÊci paƒstwowych.
Art. 116. ZaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia
w zakresie obrotu, konfekcjonowania lub stosowania
Êrodków ochrony roÊlin wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracà wa˝noÊç po up∏ywie 5 lat
od dnia ich wydania.
————————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230,
poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.
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Art. 117. 1. Zezwolenia na dopuszczenie Êrodków
ochrony roÊlin do obrotu i stosowania wydane na
podstawie przepisów dotychczasowych zachowujà
wa˝noÊç, z wyjàtkiem zezwoleƒ dotyczàcych Êrodków
ochrony roÊlin zawierajàcych substancj´ aktywnà niedopuszczonà do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin przez Komisj´ Europejskà.
2. Podmiot posiadajàcy zezwolenie na dopuszczenie Êrodka ochrony roÊlin do obrotu i stosowania, zawierajàcego substancj´ aktywnà dopuszczonà do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin przez Komisj´ Europejskà, jest obowiàzany do przedstawienia:
1) wyników badaƒ, informacji, danych oraz ocen dotyczàcych to˝samoÊci substancji aktywnej, potwierdzajàcych, ˝e substancja ta nie ró˝ni si´ istotnie odnoÊnie stopnia czystoÊci oraz rodzaju zanieczyszczeƒ i spe∏nia wymagania okreÊlone w przepisach szczególnych Unii Europejskiej dla tej substancji;
2) dokumentacji, o której mowa w art. 39 ust. 4 pkt 2
i 3.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, terminy realizacji obowiàzków, o których mowa w ust. 2, majàc na uwadze zapobieganie zagro˝eniom dla zdrowia cz∏owieka, zwierzàt
oraz Êrodowiska, a tak˝e ustalenia dokonane w tym
zakresie z Komisjà Europejskà.
4. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje si´ do Êrodka
ochrony roÊlin zawierajàcego kilka substancji aktywnych wymienionych w rozporzàdzeniach Komisji Europejskiej6), je˝eli Komisja Europejska nie podj´∏a decyzji w sprawie dopuszczenia do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin wszystkich substancji aktywnych
tego Êrodka.
5. Je˝eli Êrodek ochrony roÊlin zawiera substancj´
aktywnà wymienionà w rozporzàdzeniach Komisji Europejskiej i w stosunku do której Komisja Europejska
nie podj´∏a decyzji w sprawie dopuszczenia do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin, zezwolenie na dopuszczenie do obrotu danego Êrodka ochrony roÊlin
wydaje si´ na podstawie przepisów dotychczasowych,
okreÊlajàcych wymagania w zakresie szczegó∏owej
dokumentacji Êrodka ochrony roÊlin niezb´dnej do
przeprowadzenia badaƒ skutecznoÊci jego dzia∏ania
————————
6) Rozporzàdzenia Komisji Europejskiej:
— nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wprowadzenia pierwszego etapu prac
okreÊlonych w art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG dotyczàcej wprowadzania do obrotu Êrodków ochrony
roÊlin,
— nr 451/2000 z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wprowadzenia drugiego i trzeciego
etapu prac okreÊlonych w art. 8 ust. 2 dyrektywy
91/414/EWG dotyczàcej wprowadzania do obrotu
Êrodków ochrony roÊlin,
— nr 1112/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad wprowadzenia czwartego etapu
prac okreÊlonych w art. 8 ust. 2 dyrektywy
91/414/EWG dotyczàcej wprowadzania do obrotu
Êrodków ochrony roÊlin.
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i do wydania opinii w sprawie jego szkodliwoÊci dla
zdrowia cz∏owieka, zwierzàt oraz dla Êrodowiska.
6. Je˝eli w przypadku, o którym mowa w ust. 5,
Komisja Europejska podj´∏a decyzj´ o:
1) niedopuszczeniu substancji aktywnej do stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin — zezwolenie na
dopuszczenie do obrotu i stosowania Êrodka
ochrony roÊlin zawierajàcego t´ substancj´ podlega cofni´ciu;
2) dopuszczeniu substancji aktywnej do stosowania
w Êrodkach ochrony roÊlin — podmiot posiadajàcy zezwolenie na dopuszczenie do obrotu i stosowania Êrodka ochrony roÊlin zawierajàcego t´
substancj´ aktywnà jest obowiàzany do przedstawienia wyników badaƒ, informacji, danych oraz
ocen, o których mowa w art. 39 ust. 4 pkt 2—4,
w celu opracowania ocen i raportów w terminie
okreÊlonym przez Komisj´ Europejskà.
7. Termin okreÊlony przez Komisj´ Europejskà,
o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie ma zastosowania
do substancji aktywnych, dla których zosta∏ ustalony
okres przejÊciowy w Traktacie mi´dzy Królestwem
Belgii, Królestwem Danii, Republikà Federalnà Niemiec, Republikà Greckà, Królestwem Hiszpanii, Republikà Francuskà, Irlandià, Republikà W∏oskà, Wielkim
Ksi´stwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów,
Republikà Austrii, Republikà Portugalskà, Republikà
Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó∏nocnej (Paƒstwami Cz∏onkowskimi Unii Europejskiej) a Republikà Czeskà, Republikà Estoƒskà, Republikà Cypryjskà, Republikà ¸otewskà, Republikà Litewskà, Republikà W´gierskà, Republikà Malty, Rzeczàpospolità Polskà, Republikà S∏owenii, Republikà S∏owackà dotyczàcy przystàpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estoƒskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki ¸otewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki W´gierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki S∏owenii, Republiki
S∏owackiej do Unii Europejskiej, podpisanym w dniu
16 kwietnia 2003 r. w Atenach.
8. W przypadku utraty wa˝noÊci zezwoleƒ na dopuszczenie Êrodków ochrony roÊlin do obrotu i stosowania, wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, przepis art. 46 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 118. Je˝eli badania, o których mowa w art. 39
ust. 4 pkt 3 i 4, zosta∏y wykonane przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy lub je˝eli metody tych badaƒ
nie zosta∏y okreÊlone w przepisach o substancjach
i preparatach chemicznych, minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa mo˝e uznaç, w drodze postanowienia, badania, je˝eli zosta∏y one wykonane metodami,
które sà uznane przez organizacje mi´dzynarodowe.
Art. 119. Wykorzystanie danych zawartych w dokumentacji Êrodka ochrony roÊlin, dopuszczonego do
obrotu przed podj´ciem decyzji przez Komisj´ Europejskà o dopuszczeniu jego substancji aktywnej do
stosowania w Êrodkach ochrony roÊlin, odbywa si´ na
podstawie przepisów dotychczasowych.
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Art. 120. 1. Ârodki ochrony roÊlin dopuszczone do
obrotu i stosowania w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy klasyfikuje si´ pod wzgl´dem stwarzania przez
nie zagro˝eƒ dla zdrowia cz∏owieka, pszczó∏ i organizmów wodnych, zgodnie z przepisami o substancjach
i preparatach chemicznych, w terminie 3 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
2. Koszty zwiàzane z klasyfikowaniem Êrodków
ochrony roÊlin, o których mowa w ust. 1, pokrywa
podmiot wymieniony w art. 39 ust. 1.
Art. 121. Upowa˝nienia do prowadzenia badaƒ
skutecznoÊci dzia∏ania Êrodków ochrony roÊlin, wydane jednostkom organizacyjnym na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowujà wa˝noÊç przez
okres jednego roku od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
Art. 122. Zezwolenia na hodowl´ lub przetrzymywanie organizmów szkodliwych podlegajàcych obowiàzkowi zwalczania wydane na podstawie przepisów
dotychczasowych tracà moc po up∏ywie 3 lat od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 123. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 35 ust. 5, art. 36 ust. 8, art. 38, art. 47 ust. 2
i art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1398
i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
Nr 137, poz. 1299 i Nr 208, poz. 2020) zachowujà moc
do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych
na podstawie art. 37 ust. 7, art. 40 ust. 7, art. 43 ust. 5,
art. 45 ust. 3, art. 60, art. 75 ust. 6, art. 76 ust. 7 i 8,
art. 101 ust. 2 i art. 104 pkt 1 niniejszej ustawy.
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Art. 124. Do czasu wydania rozporzàdzenia, o którym mowa w art. 59 ust. 3, za wydane decyzje w sprawach Êrodków ochrony roÊlin pobiera si´ op∏at´ skarbowà na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 86,
poz. 960, z póên. zm.7)).
Art. 125. Traci moc ustawa z dnia 12 lipca 1995 r.
o ochronie roÊlin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1398 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188, Nr 137, poz. 1299 i Nr 208, poz. 2020).
Art. 126. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej, z wyjàtkiem:
1) art. 6—8, art. 10, art. 12 ust. 1—3 oraz ust. 5 i 6,
art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2
lit. a i c, pkt 3 i 4 oraz ust. 3—8, art. 16 ust. 1 pkt 1,
ust. 2—14, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 20,
art. 22 ust. 1 i 2, art. 33—35 i art. 104 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 marca 2004 r.;
2) art. 32, który wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
————————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811,
Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441,
z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141,
poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128,
poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864.

