
Projekt

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  R O L N I C T W A  I  R O Z W O J U  W S I 1 )

z dnia ………………. 2021 r.

w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 147) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu 

lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych, zwanych dalej „badaniami”;

2) wzór protokołu pobrania próbek środków ochrony roślin, zwanych dalej „próbkami”, do 

badań;

3) sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań;

4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań oraz pozostałościami po tych 

próbkach.

§ 2. Pobieranie próbek do badań obejmuje pobranie: 

1) całych opakowań środka ochrony roślin, w których środek ten jest wprowadzany do 

obrotu albo

2) odpowiedniej ilości środka ochrony roślin z opakowań, w których środek ten jest 

wprowadzany do obrotu. 

§ 3. 1. W przypadku środków ochrony roślin w opakowaniach:

1) nie większych niż 500 ml albo 500 g, próbki stanowią oryginalnie zamknięte opakowania 

jednostkowe środka ochrony roślin, przy czym w przypadku środka ochrony roślin:

a) w postaci płynnej – pobiera się najmniejszą liczbę opakowań, tak aby uzyskać łączną 

wielkość próbki wynoszącą co najmniej 500 ml,

b) w postaci stałej – pobiera się najmniejszą liczbę opakowań, tak aby uzyskać łączną 

wielkość próbki wynoszącą co najmniej 500 g;

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).
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2) większych niż 500 ml albo 500 g i nie większych niż 5 l lub 5 kg, próbkę stanowi 

oryginalnie zamknięte opakowanie;

3) większych niż 5 l albo 5 kg – z opakowania pobiera się próbkę o:

a) objętości 500 ml środka ochrony roślin – w przypadku środka ochrony roślin w 

postaci płynnej albo

b) masie 500 g środka ochrony roślin – w przypadku środka ochrony roślin w postaci 

stałej.

2. W przypadkach określonych w art. 35 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych 

i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 

żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia 

roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 

1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 

2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 

90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 

92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 

07.04.2017, str. 1, z późn. zm.2)) drugą próbkę do badań pobiera się w wielkości określonej w 

ust. 1. 

3. Jeżeli nie jest możliwe pobranie próbki o wielkości określonej w ust. 1, dopuszcza się 

pobranie próbki o wielkości mniejszej, jeżeli nie będzie to miało wpływu na wynik badania, a 

wielkość próbki została uzgodniona z laboratorium wykonującym badanie.

4. W przypadku środków ochrony roślin w postaci gazowej, w tym aerozoli, próbkę 

stanowi oryginalnie zamknięte opakowanie, w którym ten środek ochrony roślin jest 

wprowadzany do obrotu. 

§ 4. 1. Z pobrania próbek do badań sporządza się protokół, który pozostawia się 

podmiotowi kontrolowanemu.

2. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1: 

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 40, Dz. Urz. 
UE L 82 z 25.03.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 131 z 17.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 165 z 21.06.2019, str. 4 
Dz. Urz. UE L 317 z 09.12.2019, str. 114 i Dz. Urz. UE L 321 z 12.12.2019, str. 111.
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1) pozostawia się w aktach sprawy; 

2) przekazuje się, wraz z pobranymi próbkami, do laboratorium przeprowadzającego 

badanie.

3. Wzór protokołu pobrania próbek jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 5. 1. W przypadku pobierania próbki, o której mowa w § 3 ust. 1: 

1) pkt 1 i 2, oryginalne opakowanie, w którym środek ochrony roślin jest wprowadzany do 

obrotu, plombuje się i oznakowuje w miejscu pobrania próbki;

2) pkt 3, próbkę niezwłocznie po pobraniu umieszcza się w czystym, wykonanym z 

chemicznie obojętnych materiałów opakowaniu, w szczególności z polietylenu o dużej 

gęstości, chroniącym próbkę przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub 

ubytkiem; opakowanie plombuje się i oznakowuje.

2. Oznakowując opakowanie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się na nim następujące 

informacje:

1) nazwę środka ochrony roślin;

2) numer partii środka ochrony roślin;

3) numer protokołu pobrania próbki;

4) numer próbki.

3. Opakowanie środka ochrony roślin, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, z którego została 

pobrana próbka, niezwłocznie po pobraniu próbki:

1) zabezpiecza się przed rozlaniem lub rozsypaniem;

2) plombuje się i zaopatruje w informację o pobraniu próbki. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do pobierania próbek do kolejnego badania, 

w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2.

5. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa oddaje próbkę, o której mowa w 

§ 3 ust. 2, na przechowanie podmiotowi kontrolowanemu.

6. Próbki pobrane do badań przechowuje się zgodnie z warunkami wskazanymi 

na etykiecie środka ochrony roślin.

§ 6. 1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na 

miejsce pobrania próbki, o której mowa w § 3 ust. 1, zapewnia dostarczenie tej próbki do 

laboratorium wykonującego badanie:

1) niezwłocznie;
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2) bezpośrednio albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) przesyłką 

rejestrowaną nadaną w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu 

potwierdzającego odbiór tej przesyłki;

3) z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę jakości pobranej próbki oraz 

zamianę tej próbki;

4) w sposób zabezpieczający ją przed wpływem czynników zewnętrznych.

§ 7. 1. Laboratorium przeprowadzające badania próbki, o której mowa w § 3 ust. 1, 

potwierdza przyjęcie próbki do badań albo stwierdza nieprzydatność próbki do badań, przez 

dokonanie odpowiedniej adnotacji na kopii protokołu pobrania próbek, o której mowa § 4 ust. 

2 pkt 2.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, zawiera datę przyjęcia próbki do badań oraz ocenę 

przydatności próbki do badań i ocenę stanu opakowania próbki, dokonane na podstawie:

1) informacji zawartych w protokole;

2) oględzin próbki dostarczonej do badań.

3. Laboratorium, o którym mowa w ust. 1, stwierdza nieprzydatność pobranej próbki do 

badań, jeżeli:

1) została ona dostarczona do tego laboratorium:

a) w stanie, który uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie badań,

b) w sposób, który nie zabezpieczał jej przed wpływem czynników zewnętrznych, 

mogących mieć wpływ na wyniki badań,

c) w ilości niewystarczającej do przeprowadzenia badań bez uzgodnienia z tym 

laboratorium;

2) opakowanie, w którym została ona dostarczona do tego laboratorium:

a) zostało naruszone w sposób umożliwiający zamianę tej próbki,

b) nie zostało zaplombowane albo plomba została zdjęta albo naruszona, lub nie zostało 

oznakowane w sposób określony w § 5 ust. 2.

4. W przypadku próbki przekazanej do badań za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dowód odebrania próbki 

przez laboratorium stanowi dokument potwierdzający odbiór przesyłki rejestrowanej 

dostarczony nadawcy przez operatora pocztowego.

5. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności próbki do badań, laboratorium 

przeprowadzające badanie informuje o tym niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony 
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roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce pobrania próbki, wskazując przyczyny 

nieprzydatności tej próbki do badań.

6. Po przeprowadzeniu badań część pobranej próbki umożliwiającą powtórzenie tych 

badań przechowuje się w laboratorium przeprowadzającym badanie przez 12 miesięcy od dnia 

zakończenia tych badań.

7. Z próbkami laboratoryjnymi po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, albo w 

odniesieniu do których stwierdzono nieprzydatność do badań, oraz pozostałościami próbek po 

przeprowadzeniu badań postępuje się zgodnie z przepisami o odpadach, z wyjątkiem 

przypadku gdy próbka albo jej pozostałość stanowią lub mają stanowić dowód rzeczowy w 

postępowaniu karnym albo w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. W takim przypadku o 

przeznaczeniu i okresie przechowywania decyduje organ, który prowadzi postępowanie.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

MINISTER ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI

Mariusz GorzowskiZałącznik do rozporządzenia

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 
listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1088), które zgodnie z art 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 147) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.



– 6 –

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia … 2021  r. (poz. ...)

WZÓR

 (nazwa, siedziba i adres laboratorium)

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

 w ……………

...............................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej WIORiN)

……………………………………………

                       (znak sprawy)

PROTOKÓŁ POBRANIA PRÓBKI ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN 
nr…………………………

do badań  laboratoryjnych składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości 
chemicznych środka ochrony roślin

1.  Próbka nr:  ................................... 
                              (nr/rok/symbol kom. org. WIORiN) 

2.  Data i miejsce pobrania próbki: 
……………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość)…………………..…. (gmina) ……………………………... (województwo) …………………….

3. Rodzaj badania: 

Kontrola urzędowa:          podstawowa              interwencyjna    

  WYPEŁNIA LABORATORIUM: 

Data przyjęcia próbki do badań: …………..... 

Data uznania nieprzydatności próbki do badań: 

……………………………………..………….  

Numer identyfikacyjny próbki: ……...…… 

……….……………………..…………………. 
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inny (podać jaki)    

przyczyny interwencji …………………………………………………………………………… 

4. Dane identyfikujące podmiotu kontrolowanego albo osoby przez niego upoważnionej (imię, 

nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwa oraz adres i siedziba podmiotu 

kontrolowanego, z tym że w przypadku gdy podmiotem kontrolowanym jest osoba fizyczna, 

zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania, stanowisko służbowe lub 

pełniona funkcja): 

……………….……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

5. Nazwa środka ochrony roślin oraz numer zezwolenia na wprowadzenie środka ochrony 

roślin do obrotu albo pozwolenia na handel równoległy:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

6. Imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwa oraz adres i siedziba 

posiadacza zezwolenia na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu lub pozwolenia na 

handel równoległy, z tym że w przypadku gdy posiadacz zezwolenia jest osobą fizyczną, 

zamiast adresu i miejsca zamieszkania posiadacza – adres miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

7. Imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwa oraz adres i siedziba podmiotu 

odpowiedzialnego za końcowe pakowanie środka ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy 

podmiot ten jest osobą fizyczną, zamiast adresu i miejsca zamieszkania – adres miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

8. Imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwa oraz adres i siedziba podmiotu 

odpowiedzialnego za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy 

podmiot ten jest osobą fizyczną, zamiast adresu i miejsca zamieszkania – adres miejsca 

wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania:



– 8 –

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

9. Data produkcji środka ochrony roślin:

……………………………………………………………………………………………………….

10. Numer partii środka ochrony roślin i wielkość partii w miejscu pobrania próbki:

............................................................................................................................................................

11. Wielkość próbki: 

 ......................................................................................................................................................

 mniejsza niż 500 ml/g tj. …………………, ustalona z laboratorium (należy wskazać nazwę) 

…………………………………………………………………………….………………………..

12. Pobranie próbki do ponownego badania, w przypadku określonym w art. 35 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w 

sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 

zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia 

i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, 

(WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, 

rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 

1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 

89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE 

oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. 

UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.):

 Tak  Nie 

13. Informacje o opakowaniu środka ochrony roślin:

(należy wskazać rodzaj, rozmiar i materiał, z którego zostało wykonane opakowanie, z którego pobrano 

próbkę; w przypadku pobrania próbki stanowiącej oryginalnie zamknięte opakowanie wskazuje się 

rodzaj, rozmiar opakowania oraz materiał, z którego zostało wykonane, a także podaje się informacje 

dotyczące kompletności informacji, które powinna zawierać etykieta):
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………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

14. Rodzaj zabezpieczenia próbek środków ochrony roślin pobranych do badań:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

15. Imię, nazwisko, stanowisko służbowe i numer legitymacji służbowej osoby pobierającej 

lub osób pobierających próbkę do badań lub imię, nazwisko, stanowisko służbowe i numer 

upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych lub innych czynności urzędowych:

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

16. Pozostałe informacje dotyczące pobranej próbki przydatne do przeprowadzenia badania:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

17. Uwagi:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Imię, nazwisko i data podpisania protokołu
oraz pieczęć osoby pobierającej lub osób 

pobierających próbkę

………………………………………
                       (wypełnić czytelnie) 
                     podpis i pieczątka:
………………………………………

Imię i nazwisko podmiotu 
kontrolowanego albo osoby przez niego 

upoważnionej
i data podpisania protokołu

…………………………………   
                       (wypełnić czytelnie) 
                              podpis: 

………………………………..      

18. Adnotacja laboratorium wykonującego badania zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  …. 2021 r. w sprawie pobierania próbek środków 

ochrony roślin do badań laboratoryjnych o przyjęciu pobranej próbki środka ochrony roślin do 

badań (Dz. U. poz. …) albo o stwierdzeniu nieprzydatności pobranej próbki środka ochrony 

roślin do badań: 
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby 

sporządzającej adnotację 

............................................. 

(wypełnić czytelnie) 

podpis:

 .................................. 
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 21 ust. 6 

ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 147).

Rozporządzenie określa:

1) sposób pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu 

lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych; 

2) wzór protokołu pobrania próbek środków ochrony roślin do badań ;

3) sposób zabezpieczenia próbek środków ochrony roślin do badań;

4) sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań oraz pozostałościami po tych 

próbkach. 

Wydanie projektowanego rozporządzenia ma na celu realizację obowiązków państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, wynikających z art. 68 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego 

wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG 

i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), dotyczącego 

monitorowania i kontroli realizacji przepisów tego rozporządzenia przez podmioty objęte 

zakresem jego regulacji.

Zgodnie z art. 68 rozporządzenia nr 1107/2009 „państwa członkowskie przeprowadzają 

urzędowe kontrole w celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem”.

Określenie zasad pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych jest 

jednym z elementów systemu kontroli jakości wprowadzonych do obrotu środków ochrony 

roślin. Badanie składu, jak również właściwości fizycznych lub chemicznych środka ochrony 

roślin pozwala na stwierdzenie, czy środek ten jest wprowadzany do obrotu zgodnie z 

zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie środka ochrony roślin do 

obrotu lub pozwoleniem na handel równoległy lub czy badany preparat nie imituje środka 

ochrony roślin.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia przepisy art. 35 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych 

i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 

żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia 

roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
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Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 

1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 

2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 

90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 

92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 

07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którymi:

„1. Właściwe organy zapewniają podmiotom, których zwierzęta lub towary podlegają 

procedurze pobierania próbek, analizom, badaniom lub diagnostyce w kontekście kontroli 

urzędowych, prawo do drugiej ekspertyzy na koszt podmiotu.

Prawo do drugiej ekspertyzy umożliwia podmiotowi złożenie wniosku o przegląd dokumentów 

dotyczących pobierania próbek, przeprowadzania analizy, badania lub diagnostyki przez 

innego uznanego i odpowiednio wykwalifikowanego eksperta.

2. W stosownych przypadkach i jeżeli jest to wskazane i technicznie możliwe, 

uwzględniając w szczególności częstość występowania i rozkład zagrożeń wśród zwierząt lub 

towarów, łatwość psucia się próbek lub towarów oraz ilość dostępnego substratu, właściwe 

organy:

a) podczas pobierania próbek, na wniosek podmiotu, gwarantują pobranie 

wystarczającej ilości, by możliwa była druga ekspertyza oraz przegląd, o którym 

mowa w ust. 3 [art. 35 rozporządzenia 2017/625], o ile okazałby się niezbędny”.

Tym samym, na wniosek podmiotu powinna być pobrana próbka w wielkości 

umożliwiającej ponowne badanie w innym laboratorium.

Projektowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin 

do badań laboratoryjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1512, z późn. zm.) i powiela obowiązujące 

rozwiązania. W związku z tym wprowadzanie przepisów przejściowych nie jest uzasadnione. 

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na mikro, małych, średnich, jak i dużych 

przedsiębiorców. Projektowane rozporządzenie nie ma również wpływu na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

Projektowane rozporządzenie ma na celu realizację obowiązków państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, wynikających z art. 68 rozporządzenia nr 1107/2009, 

dlatego też nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów 
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z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 

Projektowane rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 69, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Rządowego Centrum Legislacji. 

Projektowane rozporządzenie zostało zamieszczone w wykazie prac Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. 
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Nazwa projektu

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Ryszard Bartosik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Małgorzata Malec 
tel.: 22 623 27 29, e-mail: malgorzata.malec@minrol.gov.pl

Data sporządzenia
01.04.2021

Źródło: 

Art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 13 lutego 
2020 r. o Państwowej Inspekcji 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Nr w wykazie prac 194

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zapewnienie wiarygodności wyników badań urzędowych jakości środków ochrony roślin. 
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa wprowadza do polskiego 

porządku prawnego przepisy:
1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 

środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 
74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE, zwanego dalej „rozporządzeniem 
2016/2031”;

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli 
urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa 
żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków 
ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 
396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 
2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 
74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 
91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie 
kontroli urzędowych), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/625”.

Ustawa ta zastępuje częściowo ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Organizacja oraz 
zasady funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, określone wcześniej ustawą z 
dnia 
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zostały zatem uregulowane przez ustawę o Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. 

W związku z powyższym koniczne jest określenie sposobu pobierania próbek środków ochrony roślin do 
badań laboratoryjnych, co do tej pory było regulowane przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 18 grudnia 
2003 r. o ochronie roślin.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Celem projektowanego rozporządzenia jest zapewnienie jednolitego pobierania próbek na potrzeby 

mailto:malgorzata.malec@minrol.gov.pl
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urzędowej kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie 
nadzoru nad prawidłowością obrotu środkami ochrony roślin. Proponowane regulacje dają gwarancję 
uzyskania wymaganej jakości oraz wiarygodności kontroli, która w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
może skutkować nałożeniem na podmiot sankcji karnych.

Projektowane rozporządzenie określa także sposób dostarczania próbek do laboratoriów analitycznych, 
tak aby wykluczyć ryzyko utraty tożsamości próbki (w wyniku niecelowego zanieczyszczenia lub zamierzonej 
ingerencji). Określenie wymagań w tym zakresie eliminuje także ryzyko, iż w wyniku nieprawidłowego 
przechowywania zajdą procesy mogące mieć wpływ na wynik atestu analitycznego. 

Ujednolicenie dokumentacji kierowanej do laboratorium zapewnia jego sprawną współpracę z organami 
PIORiN. 

Projektowane rozporządzenie przenosi przy tym dotychczasowe regulacje rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do 
badań laboratoryjnych.

Efektem wprowadzenia rozwiązań zaproponowanych w projektowanym rozporządzeniu będzie 
utrzymanie odpowiedniego nadzoru nad jakością środków ochrony roślin. Celu projektu nie da się osiągnąć za 
pomocą innych środków.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 
OECD/UE? 

Projektowane rozwiązanie zawiera rozwiązania krajowe, poza regulacjami dotyczącymi zapewniania prawa 
podmiotu do ponownej oceny próbki – w tym zakresie projektowane regulacje są zgodne z przepisami 
rozporządzenia 2017/625.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie
Państwowa 
Inspekcja 
Ochrony 
Roślin 
i Nasiennictwa 

1795 pracowników 
merytorycznych, 
zatrudnionych łącznie w 
strukturach PIORiN.

PIORiN Projektowane rozporządzenie określi 
sposób pobierania przez inspektorów 
PIORiN próbek środków ochrony 
roślin do badań laboratoryjnych ich 
składu lub właściwości fizycznych, 
lub właściwości chemicznych,

Instytut 
Ochrony 
Roślin - PIB. 

1 Projektowane rozporządzenie określa 
zasady współpracy laboratoriów 
Instytutu Ochrony Roślin - PIB z 
PIORiN przy wykonywaniu badań 
laboratoryjnych środków ochrony 
roślin 

Przedsiębiorcy 
wprowadzający 
do obrotu lub 
konfekcjonujący 
środki obrotu 
roślin

ok. 6700 PIORiN Projektowane rozporządzenie określi 
wielkość  próbek środków ochrony roślin 
do badań.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania stosownie do 
postanowień uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia zostanie skonsultowany z 
organizacjami społeczno-zawodowymi hodowców roślin i instytucjami działającymi w obszarze regulowanym 
projektowanym rozporządzeniem, w tym z następującymi podmiotami:
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1) Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych;
2) Krajowa Rada Izb Rolniczych; 
3) Business Centre Club; 
4) Federacja Konsumentów; 
5) Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP;
6) Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych;
7) Forum Związków Zawodowych; 
8) Krajowa Sekcja Pracowników Ochrony Roślin przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego 

Pracowników Rolnictwa w RP; 
9) Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych; 
10) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych; 
11) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”; 
12) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych; 
13) Polski Związek Zawodowy Rolników; 
14) Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin; 
15) Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynsekcji, Deratyzacji i Dezynfekcji; 
16) Sekretariat Rolnictwa Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 
17) Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa; 
18) Stowarzyszenie Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin; 
19) Związek Rzemiosła Polskiego; 
20) Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”; 
21) Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”; 
22) Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna”; 
23) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 
24) Centrum Doradztwa Rolniczego 
25) Instytut Badawczy Leśnictwa 
26) Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 
27) Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
28) Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy 
29) Instytut Technologii Drewna
30) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
31) Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 
32) Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin.

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Rządowego Centrum Legislacji. 
Czas trwania konsultacji będzie uwzględniał zapisy art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 
zawodowych (który stanowi, iż organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego 
kierują założenia albo projekty aktów prawnych, do odpowiednich władz statutowych związku, określając 
termin przedstawienia opinii nie krótszy jednak niż 30 dni; termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze 
względu na ważny interes publiczny; skrócenie terminu wymaga szczególnego uzasadnienia).
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z …… 

r.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0-10)

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - -

budżet państwa - - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

- - - - - - - - - - - -

Wydatki ogółem - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -budżet państwa: 

- - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -
pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

- - - - - - - - - - - -

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - -

budżet państwa - - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - - -

pozostałe jednostki 
(oddzielnie)

- - - - - - - - - - -

Źródła 
finansowania -

Dodatkowe 
informacje, w 
tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do 
obliczeń 
założeń

Projektowane rozporządzenie nie powoduje skutków dla budżetu państwa, ani jednostek 
samorządu terytorialnego, ponieważ nie zmienia ono obecnego porządku prawnego. Zadania 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jak również laboratoriów 
wykonujących badania środków ochrony roślin, pozostają bez zmian.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10)

duże 
przedsiębiorstwa

- -

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

- -

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe

- -

W ujęciu 

pieniężnym

(w mln zł, 

ceny stałe z 
…… r.)

osoby 
niepełnosprawne 
i osoby starsze

- - - - - - -

duże 
przedsiębiorstwa

Brak. Projektowane regulacje nie mają znaczenia dla konkurencyjności 
gospodarki i przedsiębiorczości

sektor mikro-, 
małych i 
średnich 
przedsiębiorstw

Brak. Projektowane regulacje nie mają znaczenia dla konkurencyjności 
gospodarki i przedsiębiorczości

W ujęciu 
niepieniężnym

rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe 

Brak. Projektowane regulacje nie mają wpływu na rodzinę, obywateli oraz 
gospodarstwa domowe
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osoby 
niepełnosprawne 
i osoby starsze

Brak. Projektowane regulacje nie mają wpływu na osoby niepełnosprawne 
i osoby starsze

Niemierzalne - -

Dodatkowe 
informacje, w 
tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do 
obliczeń 
założeń 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację społeczną i 

ekonomiczną rodziny, sytuację osób niepełnosprawnych oraz sytuację osób starszych.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

☒nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności).

☐ tak
☒ nie
☐ nie dotyczy

☐ zmniejszenie liczby dokumentów 
☐ zmniejszenie liczby procedur
☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: …

☐ zwiększenie liczby dokumentów
☐ zwiększenie liczby procedur
☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
☐ inne: - 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 
ich elektronizacji. 

☐ tak
☐ nie
☒ nie dotyczy

Projektowane rozporządzenie nie wprowadza obciążeń regulacyjnych na obywateli lub przedsiębiorców. 

9. Wpływ na rynek pracy 
Projektowane rozporządzenie nie ma bezpośredniego wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary

☐ środowisko naturalne
☐ sytuacja i rozwój 
regionalny
☐ inne: międzynarodowy 
obrót roślinami, 
produktami roślinnymi 
lub przedmiotami, 
podlegającymi 
regulacjom 
fitosanitarnym.

☐ demografia
☐ mienie państwowe

☐ informatyzacja
☒ zdrowie

Omówienie 
wpływu

Projektowane rozporządzenie określa sposób pobierania próbek do badań jakości środków 
ochrony roślin. Celem nadzoru nad obrotem środkami ochrony roślin jest eliminowanie z 
runku preparatów niespełniających wymagań jakościowych, sfałszowanych i podrobionych, 
a tym samym stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia człowieka. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Rozwiązanie problemu wskazanego w pkt 1 nastąpi w dniu wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.
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12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Funkcjonowanie projektowanych przepisów będzie oceniane w sposób bieżący, na podstawie informacji 
przekazywanych przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz laboratoriów 
wykonujących badania środków ochrony roślin. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
Brak.
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