
Kontrola wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie kontroli inspektor sprawdzi: 

 czy posiadasz wpis do rejestru w przedmiotowym zakresie oraz czy wpisane dane są 

aktualne, 

 czy osoba która zbywa środki ochrony roślin ostatecznemu nabywcy posiada 

zaświadczenie o przeszkoleniu dotyczące doradztwa w zakresie środków ochrony 

roślin, 

 czy prowadzisz i przechowujesz przez okres co najmniej 5 lat dokumentację 

dotyczącą środków ochrony roślin (faktury zakupu oraz dokumenty sprzedaży), 

 czy osoba, która zbywa środki ochrony roślin udziela, na żądanie nabywcy, 

informacji dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem środków, 

 w jaki sposób prowadzisz sprzedaż środków ochrony roślin za pośrednictwem 

internetu, 

 czy przestrzegasz zakazów zbywania środków ochrony roślin osobie w stanie 

nietrzeźwości, niepełnoletniej, w opakowaniu zastępczym, w pomieszczeniu  

w którym prowadzona jest sprzedaż żywności lub pasz, przy zastosowaniu 

automatu, samoobsługi lub poza punktem stałej lokalizacji, po upływie terminu 

ważności środka, 

 czy przestrzegasz nakazu sprzedaży środków ochrony roślin przeznaczonych dla 

użytkowników profesjonalnych wyłącznie osobom uprawnionym do zakupu takich 

środków (posiadającym zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie środków ochrony 

roślin), 

 czy przechowujesz środki ochrony roślin nieprzeznaczone do sprzedaży  

(np. przeterminowane) w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu, 

 w jaki sposób prowadzisz reklamę środków ochrony roślin, 

 czy środki ochrony roślin które wprowadzasz do obrotu są dopuszczone do obrotu 

przez ministra ds. rolnictwa, 

  czy środki ochrony roślin wprowadzane są do obrotu zgodnie z warunkami 

określonymi w decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (opakowania- 

wielkość/pojemność i materiał z jakiego są wykonane), 

 czy wprowadzane do obrotu środki ochrony roślin nie są przeterminowane, 

 czy etykieta środka umieszczona jest na opakowaniu w sposób trwały oraz czy data 

produkcji, nr partii środka i inne informacje naniesione są w sposób wyraźny  

i trwały,  

 czy etykieta środka oraz informacje umieszczone na opakowaniu są zgodne  

z zezwoleniem na wprowadzanie do obrotu,  

 czy treść etykiety sporządzona jest w języku polskim,  

 czy w obrocie znajdują się środki, które otrzymały negatywny atest analityczny. 
 

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. 

 


