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Dział:  Ochrony Roślin i Nawozów 

 

Sprawa:  Certyfikacja w zakresie Integrowanej Produkcji 

 

Przedmiot sprawy: 

Wydanie upoważnienia w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin 

 

Podstawa prawna: 

1. Art. 58 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 340, 412) 

 

Wymagane dokumenty: 

 Wniosek o udzielenie upoważnienia w zakresie certyfikacji w Integrowanej 

Produkcji (IP). 

1. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do 
prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, 
że osoby, które będą prowadziły kontrolę przestrzegania wymagań 
integrowanej produkcji roślin, posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym 
wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie. 
 

2. Kopia dokumentu potwierdzającego akredytację w zakresie certyfikacji 
w integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 
 

3. Przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji 
prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło 
z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę 
świadczenia usług, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo 
świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 

wi-katowice@piorin.gov.pl piorin.gov.pl 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000340
../../formularze/IP/wniosek%20o%20udzielenie%20upoważnienia.pdf
http://bip.piorin.gov.pl/sl-formularze/


 
 

 

Podmiot certyfikujący jest obowiązany:  
 

1) Udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia certyfikacji w integrowanej 
produkcji roślin na żądanie wojewódzkiego inspektora. 
 

2) Przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 31 stycznia każdego roku 
informacje o producentach roślin wpisanych w poprzednim roku kalendarzowym 
do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, oraz zestawienie wydanych w 
poprzednim roku kalendarzowym certyfikatów poświadczających stosowanie 
integrowanej produkcji roślin, zawierające informacje określone w art. 57 ust. 6. 
 

3) Zapewnić, że kontrole producentów roślin stosujących integrowaną produkcję 
roślin są wykonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, w tym 
wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie. 
 

4) Zgłaszać wojewódzkiemu inspektorowi zmianę danych, o których mowa w art. 
58 ust. 4 pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało 
zmianę tych danych. 
 

 

Opłata: 

Opłata za wydanie decyzji upoważniającej podmiot do certyfikacji IP: 10,00 zł 

 

Ww. opłatę skarbową należy wpłacić na konto: 

Urzędu Miasta Katowice Bank PKO BP S.A.   

nr  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111   

z dopiskiem: „opłata za wydanie decyzji o udzielenie upoważnienia do certyfikacji IP” 

 

Termin załatwienia: 

Po przekazaniu wymaganych dokumentów do Działu Ochrony Roślin i Nawozów bez 

zbędnej zwłoki 

 

Jednostka organizacyjna Inspektoratu odpowiedzialna za załatwienie sprawy: 

Dział Ochrony Roślin i Nawozów w Katowicach 

 

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy: 

 

Przesłanie za pomocą poczty 



 
 

 

Inne informacje: 

 

1. Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę zgodności działalności podmiotów 
certyfikujących z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin.  
 

2. W ramach kontroli wojewódzki inspektor:  
- sprawdza stosowanie przez podmioty certyfikujące procedur kontrolnych 

i kwalifikacje posiadane przez osoby prowadzące czynności kontrolne oraz 
dokonuje sprawdzenia dokumentów dotyczących tych czynności;  
 

-  przekazuje podmiotom certyfikującym wnioski pokontrolne oraz nakazuje 
usunięcie w wyznaczonym terminie uchybień związanych z funkcjonowaniem 
podmiotu certyfikującego;  
 

- może żądać od podmiotów certyfikujących wszelkich dodatkowych danych 
i informacji związanych ze sprawowaną kontrolą;  
 

- może sprawdzić u producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin 
prawidłowość przeprowadzania kontroli przestrzegania wymagań integrowanej 
produkcji roślin, prowadzonej przez podmioty certyfikujące. 

 
3. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia, że rośliny, dla których zostały 

wydane certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin, 

zawierają przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków 

ochrony roślin lub poziomów azotanów, azotynów lub metali ciężkich, w drodze 

decyzji, unieważnia certyfikaty wydane dla tych roślin. 

 


