
Kontrola produkcji środków ochrony roślin przeznaczonych na rynek krajowy 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie kontroli inspektor sprawdzi: 

 czy posiadasz wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków 

ochrony roślin  (jeżeli wymaga ten przepis prawa i nie podlegasz wyłączeniu – wpis 

nie dotyczy producenta środka ochrony roślin, który uzyskał zezwolenie na 

wprowadzenie danego środka do obrotu pod warunkiem, że nie zbywa on środka 

ostatecznemu nabywcy) oraz czy wpisane dane są aktualne, 

 czy prowadzisz produkcję środka ochrony roślin w miejscu wskazanym  

w dokumentacji rejestracyjnej tego środka, 

 czy producent środka ochrony roślin jest zgodny ze wskazanym w dokumentacji 

rejestracyjnej tego środka, 

 czy podmiot wytwarzający dany środek jest zgodny ze wskazanym w dokumentacji 

rejestracyjnej, 

 czy pochodzenie substancji czynnej tego środka jest zgodne ze wskazaniem w jego 

dokumentacji  rejestracyjnej, 

 czy producent substancji czynnej jest zgodny ze wskazanym w dokumentacji 

rejestracyjnej środka, 

 czy pozostałe składniki środka ochrony roślin (np. koformulanty) są zgodne  

z dokumentacją rejestracyjną, o ile zostały określone w tej dokumentacji), inspektor 

sprawdzi faktury zakupu substancji czynnej wchodzącej w skład produkowanego 

środka lub inne dokumenty, które przedłożysz w tym zakresie w celu weryfikacji 

zgodności miejsca jej produkcji z dokumentacją rejestracyjną), 

 czy prowadzisz i przechowujesz przez okres co najmniej 5 lat dokumenty dotyczące 

produkowanych środków ochrony roślin (faktury zakupu, sprzedaży i in.), 

 czy opakowania produkowanych środków ochrony roślin są zgodne z zezwoleniem 

na wprowadzenie tych środków do obrotu – inspektor sprawdzi wielkość/pojemność 

opakowania, ogólny jego stan, zamknięcie oraz materiał z jakiego jest wykonany, 

 poprawność etykietowania produkowanych środków (czy data produkcji, nr partii  

i pozostałe informacje umieszczone są na opakowaniu w sposób wyraźny i trwały 

oraz w języku polskim, 

 czy w jaki sposób prowadzisz reklamę środków ochrony roślin, 

 
 

W trakcie kontroli inspektor może pobrać do badań laboratoryjnych próbkę środka ochrony 

roślin, otrzymasz wtedy do podpisania protokół pobrania próbki, a po przebadaniu próbki 

informację o wyniku badania. 

 

Inspektor wpisze się do książki kontroli.  

 

 

Po sprawdzeniu powyższego inspektor sporządzi protokół z kontroli i otrzymasz go celem 

zapoznania się z jego treścią i podpisania. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące 

przedmiotu kontroli poproś inspektora o wyjaśnienie problematycznych kwestii. 

 


