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Dział Nadzoru Fitosanitarnego 

 dnf-katowice@piorin.gov.pl, fax: 32 351-24-44 tel. 32 3512436 mobile: 533 322 945 

Sprawa:  

Wydawanie świadectw fitosanitarnych dla eksportowanych lub reeksportowanych 
roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów. 

Przedmiot sprawy: 

Wydanie świadectwa fitosanitarnego dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 
wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich. 

Podstawa prawna: 

 Art. 47 ustawy USTAWA z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320.) 

 

Wymagane dokumenty: 

 

 Wniosek o wydanie fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego 
świadectwa reeksportowego zawiera: 

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 
eksportera roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, z tym że        
w przypadku gdy eksporterem jest: 

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu           
i miejsca zamieszkania tej osoby wniosek ten zawiera adres miejsca 
wykonywania działalności gospodarczej, 

b) podmiot niemający miejsca zamieszkania i siedziby na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast adresu i miejsca zamieszkania           
albo siedziby tego podmiotu wniosek ten zawiera miejsce prowadzenia 
uprawy, wytwarzania, składowania lub łączenia roślin, produktów 
roślinnych lub innych przedmiotów; 

2) adres do korespondencji eksportera, jeżeli jest inny niż określony w pkt 1; 
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) eksportera roślin, produktów roślinnych 

lub innych przedmiotów, a w przypadku eksportera nieposiadającego tego 
numeru, numer PESEL, jeżeli taki numer posiada; 

4) numer wpisu eksportera roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów 
do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, jeżeli taki numer posiada; 

5) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 
wnioskodawcy, jeżeli nie jest on eksporterem roślin, produktów roślinnych lub 
innych przedmiotów, z tym że w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba 
fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca 
zamieszkania tej osoby wniosek ten zawiera adres miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej; 

6) adres do korespondencji wnioskodawcy, o którym mowa w pkt 5, jeżeli jest 
inny niż określony w pkt 5; 

7) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, jeżeli nie jest on 

eksporterem roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów,                      
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a w przypadku wnioskodawcy nieposiadającego takiego numeru, numer 

PESEL, jeżeli taki numer posiada; 

8) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres odbiorcy roślin, 

produktów roślinnych lub innych przedmiotów; 

9) nazwę państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne 

przedmioty będą wyprowadzane; 

10) nazwę państwa trzeciego, przez które rośliny, produkty roślinne lub inne 

przedmioty będą przemieszczane; 

11) miejsce pochodzenia roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów; 

12) oznaczenie nazwy i ilości roślin, produktów roślinnych lub innych 

przedmiotów; 

13) liczbę i rodzaj opakowań, w których będą wyprowadzane do państwa 

trzeciego lub przemieszczane przez państwo trzecie rośliny, produkty 

roślinne lub inne przedmioty; 

14) deklarowany środek transportu, w którym będą wyprowadzane do państwa 

trzeciego lub przemieszczane przez państwo trzecie rośliny, produkty 

roślinne lub inne przedmioty; 

15) miejsce wwozu roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów                

do państwa trzeciego, do którego będą wprowadzane, lub państwa trzeciego, 

przez które będą przemieszczane; 

16) informacje o przeprowadzonych zabiegach, jeżeli takie zabiegi są wymagane 

przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne 

przedmioty będą wyprowadzane, lub państwo trzecie, przez które będą 

przemieszczane; 

17) informacje o znakach rozpoznawczych umieszczanych na opakowaniach,       

w których rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty będą wyprowadzane 

do państwa trzeciego lub przemieszczane przez państwo trzecie. 

 

Wniosek do pobrania w zakładce formularze. 

 

Do wniosku o wydanie fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego 
świadectwa reeksportowego dołącza się: 

 
1)  dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów, jeżeli takie zabiegi są 

wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne 
przedmioty będą wyprowadzane, lub państwo trzecie, przez które będą 
przemieszczane; 

2)  pozwolenie importowe lub jego kopię, jeżeli takie pozwolenie jest wymagane 
przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty 
będą wyprowadzane, lub państwo trzecie, przez które będą przemieszczane, 
oraz tłumaczenie tego pozwolenia; 

3) zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań importowych państwa 
trzeciego dotyczących miejsca uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania 
lub składowania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, jeżeli ich 
spełnienie jest wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty 
roślinne lub inne przedmioty będą wyprowadzane, lub państwo trzecie, przez 
które będą przemieszczane, wydane przez właściwego ze względu na miejsce 
prowadzenia uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania 
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tych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wojewódzkiego 
inspektora - w przypadku gdy świadectwo to; 

4) oryginał fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego 
świadectwa reeksportowego państwa pochodzenia lub jego kopię 
poświadczoną przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, w którym rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty zostały 
wprowadzone na terytorium Unii Europejskiej - w przypadku reeksportu; 

5) świadectwo przedeksportowe wydane przez właściwy organ innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli jest to konieczne do stwierdzenia, że 
rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty spełniają wymagania państwa 
trzeciego, do którego będą wyprowadzane, lub państwa trzeciego, przez które 
będą przemieszczane; 

6) inne niż wymienione w pkt 1-5 dokumenty lub informacje wymagane przez 
państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą 
wyprowadzane, lub państwo trzecie, przez które będą przemieszczane, w tym 
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 
podmiotów uprawiających, wytwarzających, pakujących, sortujących, 
składujących, wyprowadzających lub przemieszczających te rośliny, produkty 
roślinne lub przedmioty, lub numer, pod którym te podmioty zostały wpisane do 
rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, jeżeli państwo trzecie wymaga wpisu 
tych podmiotów do tego rejestru. 
 

Opłaty: 
 

1. Opłata skarbowa uiszczona na konto Urzędu Miasta Katowice Wydział 
Finansowy PKO BP S.A. nr 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111  
tytułem − za wydanie świadectwa fitosanitarnego 20 zł.  
 

2. Opłaty za świadczenie usług: 
 

- za pobrania próbek oraz czynności niezbędnych do tego pobrania 
- za przeprowadzenia kontroli dokumentów, informacji lub danych, 
- za przeprowadzenia oceny wizualnej 
- za badanie próbki, wraz z jej fitosanitarną oceną makroskopową 
- za nakładanie plomb 
   

wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 do Rozporządzenia z dnia 21 września 
2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1771) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie 
stawek opłat pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
za przeprowadzanie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych 
oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami 
http://piorin.gov.pl/files/userfiles/giorin/prawo/rozporzadzenia/wnf/oplaty/d20201771.pdf 
 
Termin załatwienia: 
 
Świadectwo wydaje się bez zbędnej zwłoki, po stwierdzeniu, w wyniku zastosowanej 
oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, badań laboratoryjnych lub kontroli 
dokumentów, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania 

państwa trzeciego, do którego są przeznaczone lub, przez które są przemieszczane. 
 

http://piorin.gov.pl/files/userfiles/giorin/prawo/rozporzadzenia/wnf/oplaty/d20201771.pdf
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Komórka organizacyjna Inspektoratu odpowiedzialna za załatwienie sprawy:  
 
Dział Nadzoru Fitosanitarnego, Oddziały WIORiN. 
 
Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:  
Wydanie świadectwa za potwierdzeniem odbioru w siedzibie komórki organizacyjnej 
wydającej świadectwo.  
 
Inne Informacje:  
 
Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego dla 
reeksportu zainteresowany podmiot składa do Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu, 
właściwego ze względu na miejsce pochodzenia wywożonych roślin, produktów 
roślinnych lub przedmiotów. Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego składa się 
w terminie umożliwiającym stwierdzenie, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty 
spełniają wymagania państwa trzeciego, do którego są przeznaczone lub, przez które 
są przemieszczane. 
Eksporter musi być wpisany do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych 

prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę podmiotu ubiegającego się o wpis do tego rejestru,  

a w przypadku podmiotu niemającego miejsca zamieszkania albo siedziby na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - właściwego ze względu na miejsce 

wykonywania działalności wymagającej uzyskania tego wpisu. 

 
 
Sporządził: Tomasz Pachnik 

 


