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Katowice, dnia 02 lutego 2020 r.

WI.0443.1.2021

Sprawozdanie z działalności kontrolnej 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i  Nasiennictwa 

w Katowicach w 2020 roku.

Rok 2020 ze względu na panującą sytuację epidemiczną na terenie kraju i obowiązkiem zachowania reżimu sanitarnego (ograniczeniami 
w przemieszczaniu się i bezpośrednich kontaktach) był rokiem, w którym część kontroli nie została przeprowadzona a część 
przeprowadzona w formie zdalnej.

Zestawienie przeprowadzonych kontroli przedstawia poniższa tabela.

1. DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

Lp. Temat kontroli Liczba komórek Uwagi
Kontrole planowane

1. Prawidłowość realizowania zadań z zakresu nadzoru 
nad zdrowiem roślin

10

Kontrole nie zostały wykonane 

2. LABORATORIUM WOJEWÓDZKIE

Lp. Temat kontroli Liczba kontroli Uwagi
Kontrole planowane

1. Funkcjonowanie laboratorium (z uwzględnieniem 
dokumentacji laboratoryjnej)

7

Kontrole nie zostały wykonane
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3. DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI

Lp. Temat kontroli Liczba kontroli Uwagi/
Stwierdzone nieprawidłowości

Kontrole planowane
1. Prawidłowość realizacji zadań z zakresu nadzoru nad 

wprowadzaniem do obrotu środków ochrony roślin 
(kontrole prowadzone w trakcie wykonywania 
czynności kontrolnych przez pracowników 
oddziałów)

10 Brak w protokołach kontroli informacji:
 o wyznaczonym miejscu na przechowywanie 

środków ochrony roślin nieprzeznaczonych do 
sprzedaży,

 o opakowaniach środków ochrony roślin 
znajdujących się w obrocie, w zakresie 
spełnienia wymogów ustawy o środkach 
ochrony roślin oraz rozp. 1107/2009,

 o sprzedaży środków ochrony roślin przez 
internet.

Zostały wykonane 2 kontrole
2. Kontrola realizacji wytycznych dot. rozpatrywania 

i załatwiania skarg i wniosków w zakresie 
wprowadzania do obrotu i stosowania środków 
ochrony roślin.
Kontrola realizacji wytycznych dot. zasad 
postępowania w przypadku otrzymania negatywnego 
atestu analitycznego środka ochrony roślin.

10 1. Nie sporządzono schematu sytuacyjnego 
w trakcie oględzin nieprawidłowego stosowania 
środków ochrony roślin.

2. Nie nadano odpowiedniego nr JRWA dot. 
rejestracji skarg.

3. Nie dotrzymano terminów ustalonych 
w „Zasadach postępowania w przypadku 
otrzymania informacji o negatywnym ateście 
analitycznym środka ochrony roślin „.

4. Zbyt mała ilość sprawdzonych punktów obrotu.
5. Nie ustalono ścieżki dystrybucji środka ochrony 

roślin, który otrzymał negatywny atest.
6. Brak informacji do ilu podmiotów 

wprowadzających środki ochrony roślin do 
obrotu skierowano zapytanie i w jakiej formie.

Zostało wykonanych 8 kontroli w formie zdalnej
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4. DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Lp. Temat kontroli Liczba kontroli Uwagi
Kontrole planowane

1. Prawidłowość realizacji zadań z zakresu nasiennictwa 7

Kontrole nie zostały wykonane.
Pracownicy Działu prowadzili zdalnie nadzór nad 30 sprawami prowadzonymi przez Oddziały.

5. DZIAŁ ADMINISTARCYJNY

Lp. Temat kontroli Liczba kontroli Uwagi
Kontrole planowane

1. Kontrola prawidłowego wykorzystania 
i zabezpieczenia wynajmowanych pomieszczeń 
biurowych, garaży, urządzeń biurowych oraz kontrola 
samochodów służbowych i dokumentacji (kart 
drogowych)

4

Kontrole nie zostały wykonane

6. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR

Lp. Temat kontroli Liczba kontroli Uwagi
Kontrole planowane

1. Kontrola dyscypliny pracy 4

Kontrole nie zostały wykonane
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7. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP, PPOŻ. I SPRAW OBRONNYCH

Lp. Temat kontroli Liczba kontroli Uwagi/
Stwierdzone nieprawidłowości

Kontrole planowane
1. Okresowa kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy – warunki pracy, przestrzeganie przepisów i 
zasad bhp

6

2. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 
użytkowanych pomieszczeniach biurowych, 
laboratoryjnych, pomocniczych i garażach

6

1. Duży stopień zużycia wykładziny podłogowej.
2. Zużycie mat ochronnych pod krzesłami.

Wszystkie zaplanowane kontrole zostały wykonane w siedzibach oddziałów

Do kierowników wszystkich oddziałów w których stwierdzono nieprawidłowości skierowano wystąpienia pokontrolne zawierające 
odpowiednie zalecenia i wnioski z kontroli.

Sporządziła: Elżbieta Machura

            Elżbieta Machura
          Wojewódzki Inspektor

    Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
                                                                                             w Katowicach
        /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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