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TRYB ZAŁATWIANIA SPRAWY 

Wydanie paszportów roślin 
Komórka 

organizacyjna 
Nadzór Fitosanitarny 

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

 
Podstawa prawna 1. Art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin  (tekst jednolity 

Dz.U. 2017 poz. 2138). 

2.  Załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 

lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się 

organizmów kwarantannowych (Dz. U. z  2015 r. poz. 1227 z późn. zm.). 

3. Inne rozporządzenia szczegółowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane 

na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 ww. ustawy. 

4. Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2008 r.                         

w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin                                 

i formularzy paszportów roślin (Dz. U. Nr 122 poz. 789, z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydawanie paszportów roślin – 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 

prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub przechowywania roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów lub miejsce zakończenia granicznej 

kontroli fitosanitarnej tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 

pochodzących z państwa trzeciego.  

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. Weryfikacja spełnienia wymagań ustawowych dla wnioskowanych roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów. 

3. Wydanie paszportów roślin lub decyzji o odmowie wydania paszportów roślin 

lub o umorzeniu postępowania administracyjnego.  

4. Przekazanie dokumentów za potwierdzeniem wnioskodawcy bezpośrednio lub 

przesłanie pocztą. 

Termin załatwienia 

sprawy 
Niezwłocznie lub jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego nie później 

niż w ciągu miesiąca dni od dnia wpływu do tego organu wniosku  

Opłaty Stawki opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych                    

są pobierane zgodnie z cennikiem w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez 

Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie 

paszportów roślin i formularzy paszportów roślin (Dz. U. Nr 122 poz. 789, z późn. 

zm.): 

1. Paszport w formie etykiety zawierającej 10 informacji        - 0,37 zł 

2. Paszport w formie etykiety zawierającej 5 informacji          - 0,20 zł 

3. Plomba do zabezpieczenia opakowań materiału siewnego   - 0,39 zł 



Tryb odwołania Od wydanej decyzji w sprawie umorzenia postępowania przysługuje odwołanie     

do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie                            

za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Ochrony Roślin                            

i Nasiennictwa w Olsztynie w terminie  14 dni od jej doręczenia 

Uwagi Paszport roślin wydaje się dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, 

jeżeli zastosowana przez wojewódzkiego inspektora ocena organoleptyczna, 

badania makroskopowe, badania laboratoryjne lub kontrola dokumentów 

potwierdziły, że są one wolne od organizmów kwarantannowych i spełniają 

wymagania specjalne, wymagania określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 20 ust. 2 i 3 oraz w przepisach o nasiennictwie w zakresie 

wytwarzania i oceny oraz obrotu materiałem siewnym. 

Sprawdzenie spełnienia ww. wymagań jest przeprowadzane na podstawie 

urzędowych kontroli podlegających opłacie zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stawek opłat za usługi 

świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za 

wydawanie paszportów roślin i formularzy paszportów roślin (Dz. U. Nr 122 poz. 

789, z późn. zm.) 
 

 


