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Wystqpienie pokontrolue

W dniach 22-25 sierpll;'a 2017 r. w Wojew6dzkim lnspekloracie Ochrony Rodlin
i Nasierurictwa w Gorzowie Wlkp. zostala przeprowadzona kontrola w zakresie rcalizacji
zagadnieri zriqzrrych z wydawaniem decyzji administracyjnych w sprawie:

. zez:usolei ia zastosowanie materiatu siewnego w rolnictwie ekologicmym,

. nadzoru nad obrotem i stosowaniem Srodk6w ochrony ro5lin,

. zt talczaria organizrn6w kwarantannowych,
za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli.

Kontrola miala charakter sprawdzajqcy w zakresie realizacji zalecef wydanych przez
Gl6wnego Inspektora po popruedniej kontroli, przeprowadzonej w listopadzie 2009 r.

Ustalenia przedstawione w protokole kontroli, z uwzglEdnieniem wyja5nieri zawartych w
pi6mie Wojew6dzkiego Inspektoru z dria 26 wrzeirria br. pozwalaj4 na stwierdzenie, 2e zalecertie
Gl6wnego Inspektora, o kt6rych mowa powyzej, zostaly wykonane w spos6b naleztty. Swiadczy o
tym fakt, 2e nieprawidlowoSci i uchybienia stwierdzone podczas poprzedniej kontroli i om6wione
w wystElrieniu pokontrolnym Gl6wnego Inspektora z drua 28 stycznia 2010 r. nie zostaly
stwierdzone w skontrolowanej dokumentacji obejmuj4cej lata 2010- 201 l. Kontrola nie wykazala
ponadto innych, nowych uchybieri w procedurze wydawania decyzji dotyczqcych zastosowania
materialu siewnego w rolnictwie ekologicznym. Uchybienia stwierdzono natomiast:

- przy wydawaniu decyzji z zakresu nadzoru nad obrotem Srodkami ochrony ro6lin

l) zastosowanie niewla3ciwej podstawy prawnej przy wydawaniu decyzji WOR-6042-1/2010.

Nakazujqc wycofanie z obrotu Srodka ochrony ro6lin po stwierdzeniu, 2e nie jest on dopuszczony
do obrohr (art. 72 ust I pkt 1 usta*y z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ro6lin) nalezalo
wskazai przepis prawa, kt6ry w ustalonym stanie faktycznym spra!\y zostal naruszony, czyli an.
37 ust I ustauy (okredlajqcy, 2e dopuszczenie Srodka do obrotu wymaga zezwoleria ministra
wladciwego do spraw rolnictwa),

- przy wydawaniu decyzji w sprawie zwalczania organizm6w kwarantannowych

2) Niesporz4dzenie protokofu z pobrania pr6b gleby do badari w IHAR Radzik6w w celu okreSlenia
patot)?6w raka ziemniaka i m4twik6w i zast4pienie protokolu pobrania pr6b adnotacj4
umieszczonq w protokole kontroli gospodarstwa.



Adnotacja w protokole konnoli nie jest wystarczajqc4 formq udokumentowania wykonanej
czynno5ci pobrania pr6b do badan laboratoryjnych. Zgodnie z norme okreSlon4 w czE6ci B, rozdz.
II, pl<t 2 zalqcnka do obowiqTuj4cego w6wczas Zarz4dzena Gl6wnego lnspektora t 512009 z
dria 2 czerwca 2009 r., pobranie pr6by powinno zosta6 udokumentowane protokolem,
sporzAclz6lyll ,godnie z okre6lonynn w zal4czniku wzorem.

3) NieokreSlenie w rozstrzygniEciu decyzji WNF-5020-178/10, jaki jest zasigg strery zagozenia
wyznaczonej w zwiqzku z wykryciem bakteii Clwibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

Zapisy decyzji informuj4jedynie o wymaczeniu strery zagoZeni4 ale nie okeSlajq 2e obejmuje
ona cale gospodarstwo rlznane za porazone miejsce produkcji. Z dalszych zapis6w decyzj i mozna
poSrednio wnioskowai ojaki zasiEg streff poraZenia chodzi, ale powinno to zostai j edno znacztie
ustalone przez orgmt urydajqcy decyzjg ($ 6 pkt 5 rozporzqdzenia Minisha Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 6 kwietnia 2007 r. w sprawie szczeg6lowych sposob6w postQp owania ptzy z\r,ralczarfu
i zapobieganiu rozprzestrzenianiu siq bakterii Czs).

4) Niewladciwe zapisy umieszczote ptzez praco\4,nik6w Oddziatu WIORIN w Nowej Soli w
protokole konholi sadu owocowego - poprzed?ajqcej wydanie decyzji WNF-5020-192110 -
wskazuj4ce, 2e to wlaSnie podczas kontroli okedlone zostan4 szczeg6lowe obowiqgki dotyczqce
zwalczania wykrytego organizmu kwarantamowego.

Zgodnie z obowiqguj4cymi przepisami, obowigki zltiqzane ze zvtalczariem organizm6w
kwarantannowych okeSla Wojew6dzki Inspektor w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast
przedmiotem kontroli moZe by6, przykladowo, ustalenie stanu faktycznego i zebranie informacji
niezbgdnych do wydania takiej decyzji.

Uwzglgdniajqc powyisze ustalenia, jak r6wniei deklaracjp podjpcia dzialali zmierzajqcych
do wyeliminowania stwierdzonych uchybieri, zawa,rtq w pi6nie Wojew6dzkiego Inspektora z
dnia 26 wtze6nia br., zobowiqzujg do:

1) zachowania maksymalnej starannoSci pr4 sporz4dzanu decyzji adminishacyjnych, w celu
wyeliminowania nieprawidlowoS ci przy okedlaniu podstawy prawnej oraz precyzyjnego
formulowania zapis6w dotycz4cych rozstrzygnig6 merytorycznych,

2) dokumentowania stosownym protokolem kaZdej czynnoSci polegajqcej na pobraniu pr6b do badan,

3) wzmocnienia bieZ4cego nadzoru nad prac4 oddzial6w terenowych w celu eliminowania uchybieri
w dokumentacj i prowadzonych czynnoSci kontrolnych

Informacjg o sposobie realizacji zalecef prosze Wzedloi.ye do dnia 30 listopada br.
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