
Zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych 
i paszportowania roślin 

w oparciu o Rozporządzenie 2016/2031 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa



Obowiązek zaopatrzenia w paszport roślin każdej jednostki handlowej wszystkich 
roślin przeznaczonych do sadzenia, 

co najmniej w „obrocie” pomiędzy podmiotami profesjonalnymi

Aby paszport roślin (PP) mógł być 
wydany profesjonalny podmiot –

posiadacz roślin musi być 
zarejestrowany 

Paszport wydawany przez 
upoważniony przez WIORiN, 

zarejestrowany podmiot 
profesjonalny 

Paszport wydawany przez 
WIORIN dla zarejesrtowanego 

podmiotu 

Paszport roślin wydawany tylko dla 
roślin, które podlegały wymaganej 

ocenie 

Ocenę przeprowadza 
upoważniony przez WIORiN do 
wydawania PP, zarejestrowany 

podmiot profesjonalny

Ocenę przeprowadza WIORiN dla 
roślin będących w posiadaniu 
zarejestrowanego podmiotu 

profesjonalnego 
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Zwolnienie podmiotu profesjonalnego z rejestracji m.in. gdy podmiot:

Ø dostarcza wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym:

ü małe ilości roślin (…) w sposób inny niż w ramach sprzedaży na odległość
(np. Internet, zamówienia przez telefon)

ü małe ilości nasion, innych niż nasiona objęte wymogiem ŚF w imporcie

Użytkownik ostateczny – każda osoba działająca w celach niemieszczących się
w ramach działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej tej osoby, która
nabywa rośliny lub produkty roślinne na własny użytek

Rejestracja podmiotów profesjonalnych
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Zwolnienie podmiotu profesjonalnego z rejestracji m.in. (ustalenia praktyczne)

przykłady:
Ø sklepy detaliczne
Ø kwiaciarnie
Ø architekci krajobrazu
Ø zakłady zieleni miejskiej

Uwaga: to są podmioty profesjonalne, czyli mają obowiązek identyfikowania
dostarczanych im jednostek handlowych (art. 69 Rozp. 2016/2031), a nabywane przez
nich jednostki handlowe muszą być zaopatrzone w paszporty roślin

Rejestracja podmiotów profesjonalnych
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Rośliny (…), dla których wymagany jest paszport roślin

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (przyjęte 18.10.2019, oczekuje na publikację)

Ø Rośliny …, wymagające zaopatrzenia w paszport roślin przy przemieszczaniu w
obrębie terytorium Unii:

• Aneks XIII – cała Unia Europejska

• Aneks XIV – strefy chronione w Unii

Ø Aneks XIII - cała Unia Europejska, m.in.:

• wszystkie rośliny przeznczone do sadzenia

• określone nasiona:

₋ dyrektywa 98/56/WE (ozdobne): czosnek, papryka, migdałowiec, czereśnia
ptasia, wiśnia pospolita, śliwa domowa, brzoskwinia

₋ dyrektywa 2008/90/WE (sadownicze): czereśnia ptasia, morela zwyczajna,
wiśnia pospolita, śliwa domowa, migdałowiec, brzoskwinia, śliwa japońska
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Rejestracja podmiotów profesjonalnych

Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

Ø Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców na podstawie ustawy o
ochronie roślin staje się podmiotem wpisanym do urzędowego rejestru
podmiotów profesjonalnych

Ø Podmiot wpisany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do ewidencji
przedsiębiorców (art. 84 ust. 4 o nasiennictwie), ewidencji rolników (art. 86
ust. 4 tej ustawy) lub ewidencji dostawców (art. 87 ust. 5 tej ustawy)
prowadzący działalność wymagającą uzyskania wpisu do urzędowego rejestru
podmiotów profesjonalnych, staje się podmiotem wpisanym do urzędowego
rejestru podmiotów profesjonalnych

Obowiązek aktualizacji danych przez podmiot profesjonalny do 14.03.2020 r.
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REJESTRACJA / AKTUALIZACJA (grupa I) 

Grupa I: Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, na 
podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie roślin oraz do 
ewidencji: przedsiębiorców lub rolników lub dostawców na 
podstawie ustawy o nasiennictwie

Ø wymagana jest tylko aktualizacja danych 

Ø podmiot może dobrowolnie zaktualizować dane przed 
14.12.2019 r.

Ø aktualizacja powinna obejmować informacje wymagane w 
art. 66 Rozp. 2016/2031 (wzór wniosku)
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REJESTRACJA / AKTUALIZACJA (grupa II) 

Grupa II: Nowy podmiot, który nie był dotychczas zarejestrowany w 
rejestrze przedsiębiorców

Ø podmiot chce prowadzić działalność wymagającą, po 
14.12.2019r., wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych  -
musi dokonać wpisu do urzędowego rejestru podmiotów 
profesjonalnych 

Ø może dobrowolnie złożyć wniosek z wyprzedzeniem (wzór 
wniosku)

Ø rejestracja będzie dokonana przez WIORiN po 14.12.2019r. 
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WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ

WZÓR WNIOSKU: 

Ø Opracowany przez GIORiN; będzie przekazany do WIORiN

Ø Całościowy - dot. zarówno  „nowej” rejestracji jak aktualizacji dla 
podmiotów dotychczas wpisanych do rejestru przedsiębiorców

Ø Wspólny – wg. potrzeby, dot. wpisu do rejestru podmiotów 
profesjonalnych oraz  zgłoszenia zamiaru prowadzenia obrotu 
materiałem siewnym roślin rolniczych, warzywnych, szkółkarskich 
i winorośli
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WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ

Ø Dane wnioskodawcy; dane osoby do kontaktów z WIORiN 
Ø Oświadczenia m.in. dot. tego czy wnioskodawca zamierza 

wydawać paszporty roślin 
Ø Adres nieruchomości i/lub umiejscowienie działek
Ø Typ towaru, rodzina, rodzaj lub gatunek roślin (…) – ew. załącznik 

(wzór przygotowany przez GIORiN)
Ø Załączniki (gdy podmiot ubiega się o upoważnienie do wydawania 

paszportów roślin)
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WNIOSEK O REJESTRACJĘ / AKTUALIZACJĘ

Ø Załączniki (gdy podmiot ubiega się o upoważnienie do 
wydawania paszportów): 
– opis systemów i procedur umożliwiających wypełnienie 

obowiązku identyfikowalności (art. 69 i 70 Rozp. 2016/2031)
– zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego 

posiadanie niezbędnej wiedzy przez osobę(-y) wskazaną(-e) 
przez podmiot profesjonalny/wnioskodawcę do 
przeprowadzenia oceny (art. 87 Rozp. 2016/2031) 
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ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKI:  Typ towaru i/lub nazwy botaniczne (łacińskie) 
rodzin*, rodzajów lub gatunków roślin

TYP A - rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona m.in.: 

Ø ozdobne, 

Ø sadownicze (materiał szkółkarski; wskazanie kategorii (elitarny, kwalifikowany, CAC))

Ø sadownicze, nieobjęte przepisami o nasiennictwie a zaliczane do roślin sadowniczych 
(np. jagoda kamczacka, aronia, winorośl)

- należy wskazać nazwy  botaniczne (łacińskie) rodzin*, rodzajów lub gatunków roślin (…)

TYP D – rośliny (…) przemieszczane w/do stref chronionych (rodziny/rodzaje/ gatunki 
wybrane z wymienionych w Załączniku XIV pkt. 1-3 do Rozp. Wyk. KE) 

*nazwy botaniczne rodzin można podać w przypadku, gdy w Rozporządzeniach 
Wykonawczych Komisji nie zostały określone wymagania szczególne dla danego 
rodzaju/gatunku
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PROCEDURA REJESTRACJI / AKTUALIZACJI
Złożenie wniosku o aktualizację danych lub o rejestrację  

Ø Wniosek składany do wojewódzkiego inspektora właściwego ze 
względu na:

a) miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu

b) planowane miejsce prowadzenia działalności (uprawa 
magazynowanie, itp.) – gdy podmiot nie ma siedziby lub 
miejsca zamieszkania na terytorium Polski

Ø Wniosek może być złożony przed 14.12.2019 r. przez podmiot 
dobrowolnie 
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PROCEDURA REJESTRACJI / AKTUALIZACJI
Złożenie wniosku o aktualizację (podmiot wpisany do rejestru lub do ewidencji 
„nasiennej”)

Ø Przyjęcie złożonej aktualizacji rzez WIORiN dla podmiotów już wpisanych 
do rejestru / ewidencji 

Ø podmiot może posługiwać się od 14.12.2019 r. numerem nadanym już 
wcześniej przez WIORiN, poprzedzonym symbolem „PL” (ewentualnie 
poinformowanie podmiotu przez WIORIN o takiej możliwości); 

Ø podmiot nie może jednak jeszcze wydawać samodzielnie paszportów     
(to nie jest jeszcze upoważnienie)

Ø kontynuowane rozpatrywanie wniosku, gdy podmiot ubiega się o 
upoważnienie do wydawania paszportów
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PROCEDURA REJESTRACJI / AKTUALIZACJI
Złożenie wniosku o rejestrację (nowy podmiot)

Ø Wpisanie podmiotu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych

Ø poinformowanie podmiotu na piśmie o dokonaniu wpisu do rejestru oraz 
o nadanym numerze rejestracyjnym (w numerze symbol „PL”) w terminie 
7 dni od dnia dokonania wpisu
- wpisy mogą być dokonywane po 14.12.2019 r. 
- podmiot może posługiwać się numerem nadanym przez WIORiN, 

poprzedzonym symbolem „PL” (po otrzymaniu info od WIORiN);
- nie może jednak wydawać samodzielnie paszportów (to nie jest jeszcze 

upoważnienie)
Ø kontynuowane rozpatrywanie wniosku, gdy podmiot ubiega się o 

upoważnienie do wydawania paszportów
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Aktualizacja danych przez zarejestrowane podmioty (w kolejnych latach, poza tą
konieczną do 14.03.2020 r.)

DO 30 KWIETNIA KAŻDEGO ROKU (o ile następuje zmiana)
Ø dane określone w art. 66 ust. 2 lit. d i e Rozp. 2016/2031, tj. informacje o:

ü nieruchomościach i działkach
ü typach towarów, rodzinach, rodzajach lub gatunkach roślin i produktów

roślinnych, charakterze przedmiotów, których dotyczy działalność podmiotu
Ø oświadczenia wskazane w art. 66 ust. 2 lit. b i c, tj.: np. oświadczenie czy

podmiot będzie wydawał paszporty

KAŻDORAZOWO, NIE PÓŹNIEJ NIŻ 30 DNI PO ZMIANIE DANYCH
Ø dane określone w art. 66 ust. 2 lit. a, tj.: nazwisko i imię lub nazwa, adres

podmiotu oraz dane kontaktowe

Rejestracja podmiotów profesjonalnych
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Paszportowanie roślin

Paszport roślin jest co najmniej wymagany przy przemieszczaniu w UE
określonych roślin (…) pomiędzy podmiotami profesjonalnymi!

Przykładowo – przy przemieszczaniu:
ü drzewek owocowych od szkółkarza do sadownika
ü bylin od producenta do centrum dystrybucyjnego, hurtowni lub sklepu

ogrodniczego
ü drzewek i krzewów ozdobnych do architekta krajobrazu
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Paszportowanie roślin – odstępstwo

Paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania
wskazanych w wykazie (określonych) roślin (…) w obrębie nieruchomości
użytkowanych przez ten sam zarejestrowany podmiot profesjonalny i
pomiędzy takimi nieruchomościami, które to nieruchomości znajdują się
w niewielkiej odległości od siebie.

Państwa członkowskie UE mogą doprecyzować co należy rozumieć jako
„niewielka odległość”
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Paszportowanie roślin – odstępstwo

Paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania wskazanych w
wykazie roślin (…) dostarczanych bezpośrednio użytkownikom ostatecznym!

Przykładowo – przy przemieszczaniu:
ü kwiatów doniczkowych zakupionych do domu w sklepie stacjonarnym
ü drzewek owocowych lub ozdobnych, zakupionych w sklepie stacjonarnym do

posadzenia w ogródku
ü bylin zakupionych od ich producenta na targowisku

Odstępstwo nie ma zastosowania do:
ü użytkowników ostatecznych otrzymujących rośliny (…) w ramach sprzedaży

poprzez umowy zawierane na odległość (np. Internet, zamówienia pocztowe)
ü użytkowników ostatecznych roślin (…), które są przemieszczane do stref

chronionych
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Strefy chronione w UE

Ø W przypadku, gdy agrofag kwarantannowy lub RNQP występuje na terytorium
UE, lecz nie występuje na terytorium danego PCz lub jego części, możliwe jest
uznanie tego obszaru za strefę chronioną w odniesieniu do tego agrofaga

Ø Wykaz obszarów uznanych za strefy chronione w UE, ze wskazaniem
odnoszących się do nich agrofagów oraz roślin (…), a także wymogów, jakie
muszą spełnić rośliny (…), aby mogły być wprowadzone do strefy określono w
Aneks X Rozp. Wykonawczego KE*

Ø Wykaz roślin, które wymagają zaopatrzenia w „specjalny” paszport roślin
odpowiedni do stref chronionych (PZ) zawarty jest w Aneks XIV Rozp.
Wykonawczego KE*

* Rozporządzenie przyjęte 18.10.2019 r.; oczekuje na publikację
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Paszportowanie roślin 

Paszporty roślin są umieszczane na jednostce handlowej roślin (…) przed ich
przemieszczeniem na terytorium UE. W przypadku gdy takie rośliny (…) są
przemieszczane w opakowaniu, wiązce lub pojemniku, paszport roślin jest
umieszczany na tym opakowaniu, wiązce lub pojemniku

„jednostka handlowa” oznacza najmniejszą jednostkę handlową lub inną
jednostkę użytkową mającą zastosowanie na danym etapie obrotu, która może
stanowić część lub całość partii*

To jak/gdzie umieszczany jest paszport roślin, wynika z tego, co jest jednostką 
handlową przy przemieszczaniu pomiędzy podmiotami profesjonalnymi! 

*„partia” - określona liczba jednostek jednego towaru, które charakteryzują się jednorodnością         
składu, pochodzenia i innymi elementami
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Przykładowo: kwiaty doniczkowe na tacach po 10 szt. na jednej tacy, umieszczone
w opakowaniu zbiorczym – w kartonach po 6 tac w kartonie

I. Sprzedaż przez producenta do hurtowni:
ü jednostka handlowa: karton 
ü paszport roślin: musi  być co najmniej na kartonie, może być na każdej tacy 

lub na każdej doniczce

II. Hurtowania będzie sprzedawała kwiaty do sklepów ogrodniczych stacjonarnych
ü jednostka handlowa: taca 
ü paszport roślin: musi być co najmniej na tacy, może być na każdej doniczce

III. Sklep ogrodniczy stacjonarny będzie sprzedawał ww. kwiaty tylko użytkownikom 
ostatecznym 
ü jednostka handlowa: taca lub doniczka 
ü paszport roślin: nie jest wymagany, może być na każdej tacy lub na każdej 

doniczce (np. o ile został na wcześniejszym etapie zamieszczony) 

Paszportowanie roślin 
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Unijne formaty paszportu roślin - Rozporządzenie (UE) 2017/2313

flaga – kolorowa lub czarno-biała 
lub biało-czarna (lewy górny róg)

wyrazy Paszport roślin/Plant passport 
(prawy górny róg)

litera A: odpowiednio nazwa botaniczna 
lub nazwa przedmiotu, opcjonalnie nazwa                                                                           
odmiany

litera B: dwuliterowy kod PCz (np. PL) i numer                                                                                      
rejestracyjny 

litera C: kod identyfikacyjny 

litera D: nazwa państwa pochodzenia 
(odpowiednio trzeciego lub PCz, np. PL)
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Unijne formaty paszportu roślin – Rozporządzenie (UE) 2017/2313

Paszporty roślin do stref chronionych (PZ)

ü wyrazy w prawym górnym rogu:
Paszport roślin – strefa chroniona/Plant passport – PZ 

ü nazwa botaniczna agrofaga kwarantannowego                                                dla  dla  
strefy chronionej lub jego kod

Przykład (np. Aneks III do Rozp. Wyk. KE): 

Nazwa botaniczna: Erwinia amylovora

Kod: ERWIA
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Unijne formaty paszportu roślin – Rozporządzenie (UE) 2017/2313

W przypadku wszystkich „typów”
paszportów roślin kod identyfikacyjny (pkt. C)
może być uzupełniony niepowtarzalnym:
ü kodem kreskowym
ü kodem QR 
ü hologramem 
ü mikroprocesorem 
ü innym nośnikiem danych
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Identyfikowalność: kod identyfikacyjny na paszportach roślin –
odstępstwo

Kod identyfikacyjny nie jest wymagany w przypadku, gdy rośliny przeznaczone do 
sadzenia spełniają wszystkie następujące warunki: 

Ø są przygotowane w taki sposób, że są gotowe do sprzedaży użytkownikom 
ostatecznym bez jakichkolwiek dalszych przygotowań i nie zachodzi ryzyko 
rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych dla Unii lub agrofagów
objętych środkami unijnymi (specjalne przepisy przyjęte przez KE) 

przykład: pojedyncze rododendrony w pojemnikach/doniczkach   

Ø UWAGA: nie należą do rodzajów lub gatunków wymienionych jako te, dla 
których nie ma zastosowania ww. wyjątek
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Identyfikowalność: kod identyfikacyjny na paszportach roślin –
odstępstwo

KE aktualnie proceduje przepisy, które określą rodzaje oraz 
gatunki, dla których nie ma zastosowania odstępstwo – w tych 
przypadkach kod identyfikacyjny jest zawsze wymagany 

Ø Zdrewniałe (woody) rośliny do sadzenia (drzewa i krzewy ?)

Ø Rośliny do sadzenia gatunków Solanum L. lub ich mieszańców 
tworzących stolony lub bulwy (sadzeniaki ziemniaka) 

Uwaga: (1) projekt będzie konsultowany społecznie; (2) nie będzie 
obowiązywał od 14.12.2019 r. 
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Paszport roślin – wzory PIORiN

Uwaga: oznaczenia A, B, C i D będą nadrukowywane jednocześnie z informacjami 
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Paszportowanie roślin – okresy przejściowe  

Rozp. 2017/2313 

Paszporty roślin wydane przed dniem 14.12.2019 r., zgodnie z 
dotychczasowymi przepisami/wymaganiami, pozostają ważne do 
dnia 14.12.2023 r.! 

Uwaga - o ile nie uległ zmianie stan fitosanitarny roślin (…), dla
których zostały wydane paszporty



piorin.gov.pl

Paszportowanie roślin – okresy przejściowe  

Rozp. Wykonawcze Komisji zatwierdzone 18.10.2019 r. 

Ø Nasiona i inne rośliny do sadzenia wprowadzone do UE, przemieszczane w UE
lub wyprodukowane przed dniem 14.12.2019 r., zgodnie z obowiązującymi
wymogami dyrektyw m.in. 98/56/WE (ozdobne), 2008/90/WE (sadownicze)
mogą być wprowadzane do UE lub przemieszczane w UE, jeżeli spełniają te
wymogi.

Ø Nowe wymogi dot. RNQP (Aneks IV i V) stosuje się od 14.12.2020 r. – niemniej
oznacza to, że aby materiał mógł być przemieszczany po tej dacie powinien w
sezonie’2020 być produkowany zgodnie z wymogami Aneks IV i V.

Ø Paszporty roślin, dla nasion i innych roślin przeznaczonych do sadzenia,
korzystających z tego okresu przejściowego, są do dnia 14.12.2020 r.
wymagane jedynie w celu potwierdzenia ich zgodności z mającymi
zastosowanie wymaganiami dotyczącymi agrofagów kwarantannowych.
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Paszportowanie roślin

Ø Poświadcza określone wymogi, tj. że rośliny (…) są:
ü wolne od agrofagów kwarantannowych
ü spełniają wymagania określone w przepisach dla agrofagów RNQP
ü spełniają wymogi dotyczące przemieszczania na terytorium UE
ü w stosownych przypadkach, są zgodne z dodatkowymi przepisami

(np. szczegółowymi dla określonego agrofaga)
ü w stosownych przypadkach, zgodne ze środkami ustalonymi przez WIORIN

(decyzja kwarantannowa)
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Ocena dla wydania paszportów roślin

Ocenę przeprowadza zarejestrowany podmiot upoważniony do wydawania paszportów
roślin. W określonych przypadkach ocenę przeprowadza WIORiN.

Ocena dla wydania paszportów roślin musi spełniać wszystkie następujące warunki:

Ø wykonana w odpowiednim czasie i z uwzględnieniem istniejącego zagrożenia
fitosanitarnego

Ø przeprowadzona na nieruchomościach, gdy jest to wymagane, również w
bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji

Ø przeprowadzona przynajmniej poprzez ocenę wizualną, uzupełnioną w określnych
sytuacjach o pobieranie prób i o badania laboratoryjne

Ø wyniki oceny (w tym wyniki badań laboratoryjnych) są rejestrowane i
przechowywane co najmniej przez 3 lata
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Badania laboratoryjne w ramach oceny, w przypadkach 
określonych w przepisach lub podejrzenia występowania  

Ø agrofag kwarantannowy
dla UE lub dla strefy
chronionej lub agrofag
objęty środkami (odrębnymi
przepisami lub decyzją
kwarantannową WIORiN):

ü podmiot ma obowiązek 
zgłoszenia podejrzenia 
do WIORiN 

ü pobieranie próbek i 
badania przez WIORiN

ü podmiot zgłasza / 
zleca WIORiN

ü pobieranie próbek 
przez WIORiN

ü badania w WIORiN
(do 31.12.2022)

ü badanie w laboratorium 
wyznaczonym na podstawie 
przepisów krajowych 
(sposób próbobrania może 
wynikać z przepisów 
międzynarodowych, 
krajowych lub instrukcji 
danego laboratorium)

Ø agrofag RNQP, w stosownych przypadkach powyżej
odnośnych progów
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Upoważnianie podmiotu profesjonalnego do wydawania 
paszportów roślin

Organ (WIORiN) udziela zarejestrowanemu podmiotowi profesjonalnemu
upoważnienia do wydawania paszportów roślin:

Ø dla konkretnych rodzin, rodzajów lub gatunków oraz typów towarów

Ø aby uzyskać upoważnienie podmiot musi spełniać następujące warunki:
1) posiadać wiedzę niezbędną do przeprowadzania oceny
2) dysponować systemami i procedurami umożliwiającymi mu

wypełnianie jego obowiązków dotyczących identyfikowalności
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Wiedza niezbędna do przeprowadzania oceny

Podmiot powinien posiadać wiedzę o:

Ø agrofagach kwarantannowych dla UE (wg. potrzeb także do stref chronionych)
oraz agrofagach RNQP występujących na określonych roślinach (…)

Ø wymogach szczególnych, o ile zostały określone

Ø oznakach występowania/powodowanych objawach przez agrofagi
kwarantannowe dla UE oraz agrofagi RNQP:
ü na których części roślin możliwe jest zaobserwowanie oznak/objawów
ü okresie, w którym możliwe jest zaobserwowania oznak/objawów

Ø środkach zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się agrofagów
kwarantannowych dla UE oraz agrofagów RNQP

Podmiot powinien również posiadać wiedzę ogólnych zasadach systemu
„paszportowania”
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Weryfikacja posiadania wiedzy przez osobę(-y) wskazaną(-e) do  
przeprowadzania oceny (1)

Ø Regulamin, „karta zgłoszeniowa” i pula wszystkich pytań na stronie PIORiN

Ø Egzamin przeprowadzany w wyznaczonych jednostkach WIORiN (wykaz na 
stronie PIORiN) 

Ø Uzgodnienie miejsca i terminu egzaminu z jednostką WIORiN (osobiście, drogą 
mailową lub telefonicznie) 

Ø W formie testu przed komputerem w jednostce WIORiNj; jedna prawidłowa 
odpowiedź z trzech podanych (a,b,c). 

Ø część I: 15 pytań ze znajomości zasad wydawania paszportów roślin, oraz

Ø część II: 15 pytania dla każdej wskazanej/wybranej grupy roślin 
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Weryfikacja posiadania wiedzy przez osobę(-y) wskazaną(-e) do  
przeprowadzania oceny (2)

Ø Czas: 20 minut na część I oraz 20 minut na każdą zadeklarowaną grupę roślin

Ø Zalicza 11 prawidłowych odpowiedzi (z 15 pytań) dla każdego testu 

Ø Każdy egzamin można zdawać wielokrotnie, wymaga to każdorazowo 
odrębnego zgłoszenia do jednostki WIORiN

Ø Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest Zaświadczenie (załącznik do wniosku    
o aktualizację/rejestrację)
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Weryfikacja posiadania wiedzy przez osobę(-y) wskazaną(-e) do  
przeprowadzania oceny (3)

Ø Cześć I: Zasady wydawania paszportów roślin 

Ø Cześć II – grupy tematyczne m.in. : 

Ø Agrofagi szkodliwe dla roślin warzywnych przeznaczonych do sadzenia, 
innych niż nasiona

Ø Agrofagi szkodliwe dla drzew i krzewów owocowych, truskawki, poziomki, 
winorośli i chmielu

Ø Agrofagi szkodliwe dla roślin ozdobnych (drzewa i krzewy)  i leśnych
Ø Agrofagi szkodliwe dla roślin ozdobnych (pozostałych) 
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Identyfikowalność (art. 69 Rozp. 2016/2031) 

Upoważniony (zarejestrowany) podmiot
Zarejestrowany podmiot, dla którego WIORiN wydaje paszporty roślin

rejestruje następujące dane:
Ø (w stosownych przypadkach) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu

profesjonalnego, który dostarczył daną jednostkę handlową
Ø imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, któremu dana jednostka handlowa

została dostarczona (sprzedana)
Ø stosowne informacje odnoszące się do paszportu roślin

Prowadzi rejestr przez 3 lata, po dniu kiedy rośliny (…) dostarczono
podmiotowi lub kiedy podmiot dostarczył taki materiał
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Identyfikowalność (art. 69 Rozp. 2016/2031) 

Podmiot rejestruje stosowne 
informacje z paszportu roślin, który był 
dołączony do roślin (…) dostarczonych 
podmiotowi (zakupionych przez 
niego): 

• nr rejestracyjny (w stosownych 
przypadkach - imię i nazwisko lub 
nazwę podmiotu profesjonalnego, 
art. 69 ust.3 lit a) 

• nazwę botaniczną
• kod identyfikacyjny 
• kraj pochodzenia
• kod agrofaga – jeśli był to paszport 

dla strefy chronionej 

Podmiot rejestruje stosowne 
informacje z paszportu roślin, który był 
dołączony do roślin (…), które podmiot 
dostarcza (sprzedaje): 

• imię i nazwisko lub nazwę 
podmiotu 

• nazwę botaniczną 
• kod identyfikacyjny 
• kraj pochodzenia
• kod agrofaga – jeśli był to paszport 

dla strefy chronionej
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Identyfikowalność (art. 70 Rozp. 2016/2031)

Podmioty profesjonalne, którym dostarcza się lub które dostarczają rośliny
(…)

Ø informacje uzyskane za pomocą systemów lub procedur dot.
przemieszczania roślin (…) w obrębie nieruchomości i pomiędzy nimi –
udostępniają WIORiN na wniosek (uwaga: dane w rejestrze są
przetrzymywane przez 3 lata)



piorin.gov.pl

UPOWAŻNIANIE PODMIOTÓW DO WYDAWANIA PASZPORTÓW ROŚLIN (PP)

Podmiot jest upoważniony do wydawania PP - upoważnieniu jest wpisany okres 
obowiązywania tego upoważnienia

Ø upoważnienie może być ważne wg określonego okresu, ale tylko w takim 
zakresie jak zostało to  określone 

Ø wymagana jest jednak aktualizacja danych  do 14.03.2020 r. – przy aktualizacji 
wymagane będzie oświadczenie o zamiarze wydawania paszportów 

- na tym etapie można już przedłożyć zaświadczenie o egzaminie, opis systemu 
„identyfikowalności” 

Ø aby poszerzyć zakres (dodatkowy asortyment) oraz po upływie okresu 
ważności „starego” upoważnienia, jeżeli podmiot nadal zamierza wydawać 
PP, konieczne przedłożenie zaświadczenia oraz systemu „identyfikowalności” 
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UPOWAŻNIANIE PODMIOTÓW DO WYDAWANIA PASZPORTÓW ROŚLIN (PP)

Podmiot nie posiada upoważnienia do wydawania paszportów

Ø Był wpisany do rejestru/ewidencji PIORIN - składa wniosek o aktualizację 
(wymagana do 14.03.2020 r.) 

Ø Nie był wpisany do rejestru/ewidencji PIORIN  - składa wniosek o rejestrację

Ø Jeżeli we wniosku o aktualizacji lub we wniosku o rejestrację podmiot złoży 
oświadczenie o zamiarze wydawania paszportów to musi załączyć 
zaświadczenie o egzaminie oraz opis systemu „identyfikowalności”
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UPOWAŻNIANIE PODMIOTÓW DO WYDAWANIA PASZPORTÓW ROŚLIN (PP)

Do czasu wejścia w życie nowej ustawy o ochronie roślin przed 
agrofagami

Ø upoważnienie udzielanie przez WIORiN w drodze decyzji 
administracyjnej wg. przepisów obecnej ustawy o ochronie roślin 

Ø upoważnienie jest bezterminowe
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UPOWAŻNIANIE PODMIOTÓW DO WYDAWANIA PASZPORTÓW ROŚLIN (PP)

Po wejściu w życie nowej ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

• Upoważnienie podmiot nabywa w trybie milczącego załatwienia sprawy zgodnie 
z Kpa, po 30 dniach od złożenia wniosku (oświadczenia), o ile w tym czasie 
WIORiN

– nie wystąpił o dodatkowe wyjaśnienia/informacje (wtedy czas 30 dni biegnie 
od skompletowania wniosku)

– w drodze decyzji nie odmówił udzielenia upoważnienia

• Po uzyskaniu upoważnienia w trybie milczącego załatwienia sprawy (po upływie 
30 dnia) podmiot może wystąpić do WIORiN o wydanie poświadczenia o 
pozytywnym załatwieniu wniosku (o ile WIORiN nie wyda informacji z własnej 
inicjatywy – nie ma obowiązku)

• Upoważnienie jest bezterminowe



Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (zatwierdzone 18.10.2019 r.; oczekuje 
na publikację) 

Aneks I Definicje  

Aneks II Agrofagi kwarantannowe dla Unii 

Aneks III Agrofagi kwarantannowe dla stref chronionych 

Aneks IV Regulowane Agrofagi Niekwarantannowane – RNQP

Aneks V Środki w celu zapobiegania występowaniu RNQPs na określonych 
roślinach do sadzenia 

Aneks VIII Rośliny … pochodzące z terytorium Unii oraz odnoszące się 
wymagania szczególne przy przemieszczaniu w Unii 



Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (zatwierdzone 18.10.2019 r.; 
oczekuje na publikację) 

Aneks IX Rośliny …, pochodzące z krajów trzecich lub z terytorium Unii, 
których wprowadzanie do stref chronionych jest zabronione

Aneks X Rośliny (…), odnoszące się strefy chronione wraz z wymaganiami 
szczególnymi, przy wprowadzaniu i przemieszczaniu do stref chronionych 

Aneks XIII Rośliny …, wymagające zaopatrzenia w paszport roślin przy 
przemieszczaniu w obrębie terytorium Unii 

Aneks XIV Rośliny …, wymagające zaopatrzenia w paszport roślin przy 
wprowadzaniu  doi przemieszczaniu w obrębie stref chronionych 



Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (zatwierdzone 18.10.2019 r.; oczekuje na publikację) 

Aneks IV Regulowane Agrofagi Niekwarantannowane - RNQP 
Część C Winorośl
Cześć D Materiał rozmnożeniowy rośliny ozdobnych 
Cześć E Materiał rozmnożeniowy roślin leśnych, inny niż nasiona
Cześć I Materiał rozmnożeniowy oraz nasadzeniowy roślin warzywnych, inny niż nasiona
Część J Materiał rozmnażeniowy oraz nasadzeniowy roślin sadowniczych
Cześć L Materiał rozmnożeniowy  Humulus lupulus, inny niż nasiona



Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (zatwierdzone 18.10.2019 r.; oczekuje na 
publikację) 

Środki w celu zapobiegania występowaniu RNQPs na określonych roślinach do sadzenia 
Cześć C Materiał rozmnożeniowy rośliny ozdobnych 
Cześć D Materiał rozmnożeniowy roślin leśnych, inny niż nasiona
Cześć H Materiał rozmnożeniowy oraz nasadzeniowy roślin warzywnych, inny niż nasiona
Cześć J Materiał rozmnożeniowy  Humulus lupulus, inny niż nasiona

Winorośl oraz rośliny sadownicze – środki w dyrektywach marketingowych 
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Środki dla RNQP (Aneks V) – przykład 

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. 

Rośliny do sadzenia inne niż nasiona: Amelanchier, Chaenomeles, Cotoneaster, 
Crataegus ,Cydonia, Eriobtrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana, Pyracantha, 
Pyrus, Sorbus

a) rośliny zostały wyprodukowane na obszarach uznanych za wolne od Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow et al;                                                                    
(uwaga: bakteria występuje na obszarze kraju)

lub

b) rośliny były uprawiane w miejscu produkcji, które zostało poddane 
inspekcji/ocenie wizualnej w odpowiednim czasie w celu wykrycia agrofaga w 
ostatnim sezonie wegetacyjnym, a rośliny wykazujące objawy tego agrofaga
oraz wszelkie otaczające rośliny żywicielskie zostały natychmiast usunięte i 
zniszczone.
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Dziękujemy za uwagę

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
Biuro Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej 

wf@piorinn.gov.pl

http://piorinn.gov.pl

