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TRYB ZAŁATWIANIA SPRAWY 

Wpis do rejestru przedsiębiorców  
Komórka 

organizacyjna Nadzór Fitosanitarny 

Tel./faks tel.: 89/ 533 72 35,   faks: 89/ 534 36 23 

 
Podstawa prawna 1. Art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin                      

(tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 972). 
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1000 z późn. zm.) 
Wymagane 
dokumenty 

1. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców - oryginał. 
2. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika wraz                        

z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie 
pełnomocnictwa. 

Miejsce  
składania 
dokumentów 

Komórka organizacyjna WIORiN w Olsztynie właściwa ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy albo miejsce wprowadzenia roślin, 
produktów roślinnych lub przedmiotów. Adresy oddziałów podane na stronie 
internetowej WIORiN  w Olsztynie. 

Stanowisko właściwe                              
do załatwienia sprawy 

PRACOWNIK:   Upoważnieni pracownicy WIORiN w Olsztynie  
DZIAŁ/JEDNOSTKA:   WNF w Olsztynie, Delegatura w Elblągu,  
  Oddziały WIORiN w Olsztynie, 
  Oddziały Graniczne 
GODZINY URZĘDOWANIA:  7.30 – 15.30; 
Oddział Graniczny w Bezledach:   8.00 – 20.00  

Opis  działania 1.  Przyjęcie i sprawdzenie wniosku. 
2.  Rejestracja przedsiębiorcy w systemie informatycznym;  
     nadanie numeru rejestracyjnego. 
3.  Wydanie informacji w  sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców.   

Termin załatwienia 
sprawy 

Niezwłocznie lub jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego  
nie później niż w ciągu miesiąca dni od dnia wpływu do tego organu wniosku 
o wpis 

Opłaty Za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł, z podaniem przedmiotu, od którego 
dokonuje się opłaty skarbowej: „za złożenie pełnomocnictwa” 

Uwagi Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy, wytwarzania, 
magazynowania, pakowania, sortowania lub dokonywania wprowadzania lub 
przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów 
roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez 
organizmy kwarantannowe jest przestrzeganie spełnienia następujących 
wymagań:  

1) podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
organizmów szkodliwych; 

2) prowadzenia obserwacji występowania organizmów szkodliwych  
w sposób i w terminach uzgodnionych z wojewódzkim inspektorem; 

3) prowadzenia, w sposób uzgodniony z wojewódzkim inspektorem, 
ewidencji uprawianych, produkowanych, nabywanych, zbywanych, 
przechowywanych lub przemieszczanych roślin, produktów roślinnych 
lub przedmiotów, umożliwiającej stwierdzenie ich pochodzenia; 



 
4) przechowywania, przez okres co najmniej roku, dokumentów 

dotyczących zbycia albo nabycia, przechowywania lub przemieszczania 
roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz paszportów roślin; 

5) sporządzania i aktualizowania planu rozmieszczenia poszczególnych 
upraw, miejsc produkcji lub miejsc składowania i przechowywania 
roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w sposób uzgodniony  
z wojewódzkim inspektorem; 

6) zawiadamiania wojewódzkiego inspektora o zmianach danych 
podlegających wpisowi, zaistniałych po dniu wpisu podmiotu do rejestru 
przedsiębiorców; 

7) przekazywania, na żądanie wojewódzkiego inspektora, planu 
rozmieszczenia upraw, miejsc produkcji lub miejsc składowania  
i przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów; 

8) umożliwienia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenia kontroli 
oraz współdziałania podczas kontroli, w szczególności przez: 
a)  umożliwienie dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych  

lub przedmiotów, materiału siewnego, obiektów, pomieszczeń, 
środków przewozowych i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą, 

b) umożliwienie pobierania prób roślin, produktów roślinnych  
lub przedmiotów, lub materiału siewnego w celu poddania ich 
analizom laboratoryjnym, 

c)  udostępnienie akt, dokumentów oraz ewidencji i informacji  
lub danych w zakresie objętym kontrolą, a także sporządzenie ich 
kopii, 

d) umożliwienie badania przebiegu określonych czynności objętych 
kontrolą, 

e)  udzielenie informacji i wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą 
 


