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MINISTER ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 

Warszawa, 2012- 12- !{'/--

HOR.os. 8221-5/2012 

D E C Y Z JA nr R- f. /2012up 

Na podstawie art. 43a ust. l ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 sierpnia 
2012 r. 

upoważniam 

Merit Mark Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 
Al. Różyckiego l C lok. 121, 

51-608 Wrocław 

do opracowywania ocen i raportów w zakresie: 

l) właściwości fizycznych, chemicznych i technicznych środka ochrony roślin, w tym jego 
substancji czynnej 

2) skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania 
na rośliny lub produkty roślinne; 

3) oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka zwierząt wynikającego 

ze stosowania środka ochrony roślin; 
4) oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt wynikającego 

z pozostałości środka ochrony roślin w żywności i paszy pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego oraz na ich powierzchni; 

5) losu i zachmyania środka ochrony roślin w środowisku. 
' ' _ ,· .. _, 

Uzasadnienie 

Wnioskiem z dnia 13 sierpnia 2012 r. uzupełnionym pismem z dnia 18 października 
2012 r. oraz pismem z dnia 4 grudnia 2012 r. spółka Merit Mark Sp. z o.o. Spółka 

komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, wystąpiła o upoważnienie do opracowywania ocen 
i raportów w zakresie określonym w rozstrzygnięciu decyzji. Po rozpatrzeniu wyżej 

wskazanego wniosku organ stwierdził, iż zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 
43a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, tj.: 
l) posiadanie przez osoby wyznaczone do opracowywania ocen i raportów dotyczących 

środków ochrony roślin odpowiednich kwalifikacji, zgodnie z wymaganiami określonymi 

l 



w§ 2 ust. l rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r. 
w sprawie kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty dotyczące środków ochrony 
roślin oraz wymagań dotyczących treści ocen i raportów (Dz. U. Nr 143, poz. 841); 

2) posiadanie przez osoby wyznaczone do opracowywania ocen i raportów dotyczących 
środków ochrony roślin odpowiedniego doświadczenia zawodowego określonego 

w§ 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2011 r., 
w sprawie kwalifikacji osób opracowujących oceny i raporty dotyczące środków ochrony 
roślin oraz wymagań dotyczących treści ocen i raportów; 

3) zapewnienie, aby osoby które będą opracowywały oceny i raporty, nie pozostawały 
z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu 
środkami ochrony roślin w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby mieć 
wpływ na treść oceny lub raportu; 

4) posiadanie wdrożonego i certyfikowanego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą 
systemu zarządzania jakością w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności 
zgodnie z certyfikatem Nr 000612059 wydanym w dniu 21 czerwca 2012 r. przez 
DEKRA Certification Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu potwierdzającym posiadanie 
Systemu Zarządzania Jakościązgodnego z wymaganiami ISO 9001: 2008; 

5) przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie 
chronionych. 

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w rozstrzygnięciu. 

Niniejsza decyzja jest ostateczna. 

Na podstawie art. 127 § 3 KP A stronie przysługuje prawo zwrócenia się do Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 129 
§ 2 KP A wniosek ten należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie 
skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w trybie art. 52 § l ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 
Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) może nastąpić po wyczerpaniu wyżej wymienionego środka 
odwoławczego. 

---~---· 

Wydanie przedmiotowej decyzji nie podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty skarbowej, 
zgodnie §4 ust. l ·pkt 3 lit a rozporządzenia Ministra Finans<i,.w".zd;lgia 28 września 2007 r. 
w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, po~".,..~~Ó~~).,\ @iT~~t::t\ku z poz. 53 pkt l 
w części I załączni~~ do ustawy z dnia 16 listopada 2008<~~~C:i,~~~bb~wej (Dz. U. Nr 
225, poz. 1635, z pozn. zm). ~.i;:· i _,.•": ~"~/ .. "'.:-__ \O"-~ 

Otrzymuje: 
(za zwrotnym dowodem doręczenia) 
Pan 
Michał Dębek 

Prezes Zarządu Merit Mark Sp. z o.o. 
Merit Mark Sp. z o.o. Spółka komandytowa 
Al. Różyckiego l C lok. 121 
51-608 Wrocław 
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