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Dział:  Ochrony Roślin i Nawozów 

Sprawa:  Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność 
w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do 
stosowania środków ochrony roślin. 

 
 
Podstawa prawna: 
 

1. Art. 49 ust. 1 i art. 50 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony 
roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340, 412)- przedsiębiorcy. 

2. Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 340, 412)- podmioty. 

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2023 poz. 221).  

4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  
- z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności 

technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 
roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 760), 

- z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności 
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 
roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 924). 
 

 
 
Wymagane dokumenty: 
 

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców/ podmiotów. 

2. Oświadczenie przedsiębiorcy/ podmiotu. 

3. Oryginał dowodu opłaty skarbowej. 

Wniosek i oświadczenie znajdują się na stronie http://bip.piorin.gov.pl/sl-
formularze/  w zakładce „Formularze” (Dział Ochrony Roślin i Nawozów). 
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Opłaty: 

Opłata za wpis do rejestru 220 zł  
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 wpis do rejestru przedsiębiorców/podmiotów w zakresie 
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”. 

 

Wydanie ponownego zaświadczenia: 17 zł 

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 zaświadczenia z zakresu potwierdzania sprawności 
technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”. 

 
 
Jednostki organizacyjne Inspektoratu odpowiedzialne za załatwienie sprawy: 

1. Oddział WIORiN w Katowicach- zgodnie z siedzibą przedsiębiorcy. 

Na stronie http://bip.piorin.gov.pl/wiorin/slaskie/ w zakładce „Struktura  
organizacyjna” – „Oddziały” znajduje się wykaz powiatów obsługiwanych przez 
dany Oddział. 

2. Dział Ochrony Roślin i Nawozów w Katowicach. 
 
 
Termin załatwienia: 7 dni 

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy: Przesłanie pocztą. 

 
Uwaga! 

Przedsiębiorca/ podmiot jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru  
w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia (art. 51a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340, 412) 
 
 
 
Obowiązki przedsiębiorcy/podmiotu prowadzącego działalność w zakresie 
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony 
roślin:  
 
1. Zapewnić warunki organizacyjno- techniczne umożliwiające prawidłowe 

prowadzenie badań sprawności technicznej poszczególnych rodzajów sprzętu 
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. 

http://bip.piorin.gov.pl/wiorin/slaskie/
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2. Zapewnić, aby osoby przeprowadzające badania sprawności technicznej sprzętu 
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin ukończyły szkolenie w 
zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania 
środków ochrony roślin. 

3. Prowadzić badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do 
stosowania środków ochrony roślin zgodnie z metodyką. 

4. Dokumentować działania związane z prowadzeniem badań sprawności 
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, 
w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej. Jeżeli posiadaczem tego 
sprzętu jest osoba fizyczna, dokumentacja powinna zawierać następujące dane 
osobowe posiadacza tego sprzętu: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania 
oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jego 
tożsamość, w przypadku posiadacza tego sprzętu, nieposiadającego 
obywatelstwa polskiego. 

5. Przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o sprzęcie poddanym 
badaniom sprawności technicznej oraz dane osobowe posiadacza sprzętu. 

6. Udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia badań sprawności technicznej 
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin na żądanie 
wojewódzkiego inspektora. 

7. Wydać posiadaczowi sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 
roślin, który został poddany badaniom w celu potwierdzenia jego sprawności 
technicznej, dokument potwierdzający przeprowadzenie tych badań oraz 
umieszczać na tym sprzęcie, jeżeli jego sprawność techniczna została 
potwierdzona, znak kontrolny zawierający indywidualny numer. 

 
 
 
 
Inne informacje: 
 
Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców i podmiotów wykonujących 
działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do stosowania 
środków ochrony roślin jest: 

1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu miejsce zamieszkania albo siedzibę 
przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna – 
miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż miejsce 
zamieszkania tej osoby,  

2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce wykonywania 
działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu do 
stosowania środków ochrony roślin, w przypadku przedsiębiorcy z państwa 
członkowskiego UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium RP. 


