
P R O T O K Ó Ł  NR  2/2015 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 18 lutego 2015 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział 
brał Pan Dariusz Zieliński – pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Łodzi  Oddziału w Rawie Mazowieckiej. 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Henryk Majewski - przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 
4. Informacja o działalności Oddziału Terenowego Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa pod kątem kontroli środków ochrony roślin – spotkanie  
z przedstawicielem WIORiN. 

5. Informacja Kierownika ARiMR o bieżącej działalności. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 1100 dokonał Henryk Majewski 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami, 
witając członków komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie quorum  
i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad. 2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.3 Protokół z poprzedniego tj. pierwszego posiedzenia Komisji został przyjęty 
jednogłośnie i bez uwag. 
 
Ad.4 W tym punkcie informację z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi - Oddziału w Rawie Mazowieckiej 
przedstawił Pan Dariusz Zieliński: 

Zadaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
w Łodzi  Oddziału w Rawie Mazowieckiej jest sprawowanie nadzoru na 
zdrowotnością i jakością roślin i produktów roślinnych, w tym materiału siewnego 
oraz nadzór nad obrotem i   stosowaniem środków ochrony roślin.  

Najważniejsze zadania to: - ocena stanu zagrożenia roślin przez organizmy 
szkodliwe oraz prowadzenie obserwacji i rejestracji tych organizmów, - kontrola 
fitosanitarna roślin i produktów roślinnych, - ocena materiału siewnego  
- prowadzenia rejestru i kontrola przedsiębiorców, - badanie laboratoryjne roślin  
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i produktów roślinnych,  - kontrolowanie obrotu i stosowanie środków ochrony 
roślin. - kontrola jakości środków ochrony roślin, - kontrola zużycia środków 
ochrony roślin, oraz kontrola i certyfikacja Integrowanej Produkcji.  

Do zadań w zakresie nadzoru nad zdrowiem roślin należy w szczególności: 
kontrola roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby. Na terenie 
pow. rawskiego pobieramy próby gleby ze:- szkółek drzew owocowych 8 - szkółek 
roślin ozdobnych   9 . Prowadzimy nadzór nad gospodarstwami w których wykryto 
bakteriozę pierścieniowa ziemniaka ( 40 gospodarstw w których występuje 
kwarantanna, okres  trwania wynosi  5 lat).  
W 2014r  o/Rawa Mazowiecka  wydał 3152 świadectwa fitosanitarne dla eksportu 
(jest ok.1/3 wydanych świadectw w województwie łódzkim (ok. 260 dni roboczych- 
średnio /dziennie ponad 12  samochodów .  W 2015r.  jest już wydanych 220 
świadectw  fitosanitarnych (33 dni robocze -  średnio 7 dziennie) 
Główne owoce eksportowe  to: jabłka, gruszki, śliwy, truskawki oraz warzywa: 
kapusta pekińska, kapusta głowiasta i marchew. W 2014r większość świadectw 
fitosanitarnych było wystawionych do Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Kazachstanu  
i Ukrainy. W 2015r wystawiamy świadectwa fitosanitarne dla eksportu do Białorusi, 
Kazachstanu, Ukrainy, Serbii, Czarnogóry, Arabii Saudyjskiej, Kanady czy 
Singapuru . 
PIORIN o/Rawa Mazowiecka wydaje  paszporty roślin dla szkółek drzew 
owocowych i szkółek roślin ozdobnych .  
Prowadzenie rejestru przedsiębiorców i kontrola. Na terenie pow. rawskiego jest  
360 gospodarstw zarejestrowanych jako producenci ziemniaka konsumpcyjnego  
którzy podlegają kontroli przynajmniej jeden raz w roku oraz punktów sprzedaży 
takie jak sklep: Biedronka. Tesco, Karfur, Inter marshe i inne. 
 Do zadań w zakresie nasiennictwa należy w szczególności: ocena polowa, 
laboratoryjna i cech zewnętrznych materiału siewnego. Kontrola przestrzegania 
zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania, 
obrotu i stosowania materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie  
(  w 2014r. były prowadzone kontrole na obecność upraw GMO -kukurydza) nadzór 
i kontrola dostawców materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego  
(8 szkółek drzew owocowych  i  1 szkółka ekologiczna .;prowadzenie ewidencji 
podmiotów oraz kontrola  prowadzących obrót materiałem siewnym 
(przedsiębiorców, rolników, dostawców) 
 

W ramach nadzoru nad środkami ochrony roślin inspektorzy kontrolują  
23 sklepy na terenie pow. rawskiego, ( 4 są w Rawie Mazowieckiej, 5 w Białej 
Rawskiej)  które mają uprawnienia do obrotu środkami ochrony roślin. Kontroli 
podlegają miejsca gdzie może być prowadzona niedozwolona sprzedaż śor 
(targowiska, kwiaciarnie), Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania 
środków ochrony roślin do obrotu  jest działalnością regulowaną w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru 
przedsiębiorców. Taki rejestr  prowadzi PIORIN o/Rawa Mazowiecka.  
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Kontrole  w punktach obrotu śor są planowane (zawiadamiany przedsiębiorców   
o  kontroli  na7 dni wcześniej) oraz kontrole interwencyjne bez zapowiedzi (gdzie 
jest występuje zagrożenie popełnienia przestępstwa lub zagrożenie zdrowia i życia 
ludzkiego) Co roku mam jedną lub dwie  kontrole interwencyjne. W 2014r. kontrola 
dotyczyła sprzedaży substancji chemicznej  jako  środka  ochrony roślin przez 
podmiot nie zarejestrowany ( olej parafinowy) a w 2015r. sprzedaży internetowej 
środka bez wpisu do rejestru. 

Podczas kontroli inspektorzy sprawdzają: wpisu do rejestru przedsiębiorców, 
czy sprzedawcy ukończyli szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków 
ochrony roślin,  faktury zakupu śor (na fakturze zakupu lub wz. musi być podany nr. 
partii i data produkcji śor).Nie ma  takiego obowiązku dopisywania nr. partii i data 
produkcji śor na fakturze sprzedaży ostatecznemu nabywcy ( użytkownikowi 
profesjonalnemu) Następnie sprawdzamy czy śor są dopuszczone do obrotu,   
spełniają wymagania określone w zezwoleniu/pozwoleniu,  w śor o nie zmieniono 
składu lub wł. fizycznych lub chemicznych      ( próby środków),  śor są  
w nieuszkodzonych opakowaniach ( oryginalnych opakowaniach) i spełniają 
wymagania zezwolenia/pozwolenia,  nie ma śor przeterminowanych lub 
podrobionych. Kontrola dotyczy  właściwego  zaetykietowania śor. ( tz. etykieta  
musi być  trwale przymocowana z opakowaniem i w języku POLSKIM).  
Przedmiotem kontroli jest też  reklama środków ochrony roślin w zakresie 
określonym w rozporządzeniu nr 1107/2009; Na reklamie śor musi być zapis „Ze 
środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed 
każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu”. 

Ilość środków ochrony roślin na przestrzeni lat: 
• 1980r.    -        150szt. 
• 2000r.    -      1400szt. 
• 2009r.    -        800szt. 
• 2010r.    -        671szt. 
• 2011r.    -        880szt. 
      2012r     -      1050szt. 

Ustawa  o środkach ochrony roślin  8 marca 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 455) 
wprowadziła nowe nazewnictwo: integrowana ochrona roślin  – sposób ochrony 
roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich 
dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod nie chemicznych 
Rozróżniamy użytkownika  profesjonalnego – osobę fizyczną, która stosuje środki 
ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności 
w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie 
oraz  użytkownik nieprofesjonalny – osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony 
roślin, nie będącą użytkownikiem profesjonalnym. Weryfikacja jakim jest się 
użytkownikiem będzie prowadzona przez sprzedawców śor po okazaniu lub nie 
szkolenia w zakresie stosowania śor lub integrowanej produkcji od 25 listopada 
2015r . 
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 Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin prowadzą i przechowują przez 
co najmniej trzy lata dokumentację dotyczącą stosowanych przez nich środków 
ochrony ,posiadają uprawnienia do stosowania śor. (szkolenie ważne jest  5 lat od 
daty wydania), posiadają przebadany opryskiwacz( badanie ważne 3 lata lub dowód 
zakupu faktura  5 lat od daty sprzedaży) oraz  magazyn lub szafkę na śor. 

Na terenie powiatu rawskiego w 2014 roku przeprowadzono 283 kontrole  
w zakresie stosowania środków ochrony roślin. W tym  wykonano 230 kontroli  
w gospodarstwach w których  prowadzono  Integrowaną Produkcję (- jabłoni ,wiśni, 
gruszek lub śliw),- 14 gospodarstw było kontrolowanych pod kątem integrowanej 
ochrony.  Pobrano 39 prób do badań na pozostałości śor  takich upraw jak: agrest 1, 
porzeczka czarna 2, czereśnia 3, śliwa 2 ,gruszka 2, jabłoń 29 prób. Badania 
pozostałości środków ochrony roślin wykonywane są przez Centralne Laboratorium 
Inspekcji w Toruniu, laboratoria Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu 
Badawczego w Poznaniu oraz laboratorium Instytutu Ogrodnictwa  
w Skierniewicach. Liczba próbek bez pozostałości środków ochrony roślin  tylko  
4 szt . W  33 próbach wykryto substancje  nie przekraczające NDP w owocach.  
W dwóch przypadkach wdrożono procedurę uruchomiającą  SYSTEM RASF 
System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych  
i Paszach (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed). Zasada działania 
systemu opiera się na zbieraniu i szybkim przekazywaniu organom urzędowej 
kontroli żywności informacji o produktach żywnościowych i paszach mogących 
stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. W ramach systemu dokonywana jest ocena 
stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów w wyniku pojawienia się na rynku 
żywności szkodliwej dla zdrowia. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa uczestniczy w tym systemie, i ma 48 godzin od otrzymania wyniku, 
oceny zagrożenia przeprowadzenie kontroli, ustalenie listy dystrybucji oraz 
wycofanie owoców, warzyw z rynku na koszt producenta . Kontrole te zakończyły 
się postępowaniem mandatowym. 

Pan Przewodniczący Henryk Majewski podziękował Panu Zielińskiemu  
za rzeczowe i wyczerpujące przestawienie problematyki  jaką zajmuje się Inspekcja. 

Pan Dariusz Zieliński w dyskusji odpowiedział jeszcze na kilka pytań 
szczegółowych zadanych przez członków komisji. Po czym Przewodniczący komisji 
zakończył ten punkt posiedzenia.  
 
Ad.5 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego informację Kierownika ARiMR w Rawie mazowieckiej o bieżącej 
działalności. 

Informację przedstawił Grzegorz Stefaniak, radny Powiatu a zarazem 
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Rawie Mazowieckiej:  

Biuro zakończyło obsługiwanie wniosków pomocy „de minimis” (było  
ok. 4 tys. wniosków. Aktualne prowadzone są przez pracowników ARiMR szkolenia  
z nowego PROW 2014-2020, a także nowych zasad dotyczących dopłat 
obszarowych dla rolników. 
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Ad.6 W sprawach różnych: 

Pan Przewodniczący poinformował o proteście rolników na terenie m.in. 
Rawy Mazowieckiej i złożonych do Starosty postulatach. Jak poinformował, już  
w roku poprzednim (2014) Rada Powiatu Rawskiego podejmowała dwa stanowiska 
– w kwestii projektów zapisów w PROW, jak i drastycznie niskich cen produktów 
rolnych. 

Pan radny Bogdan Pietrzak proponował by przyjąć stanowisko o słuszności 
tych postulatów i warto było by poprzeć rolników zgłaszających te postulaty. 

Pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski zaproponował by zapoznać Radę 
Powiatu z tymi postulatami, gdyż zobowiązał się do tego przyjmując protestujących 
rolników.  

 W toku dyskusji ustalono, że zostanie przygotowany projekt stanowiska Rady 
Powiatu i przekazane zostanie radnym przed sesją Rady. 
 
Ad.7 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Henryk 
Majewski o godz. 12.45 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


