
Wykaz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów,  

które przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej 

 

Lp. Podstawa prawna Opis towaru Państwo pochodzenia Kod CN Opis towaru z uwzględnieniem nazwy kodu CN 

1 Art. 33 i 34 ustawy 

z dnia 18 grudnia 

2003 r. o ochronie 

roślin (Dz. U. z 

2014 r. poz. 621, 

822 i 907)  

owady, roztocza, nicienie, bakterie, 

grzyby, wirusy i organizmy 

wirusopodobne wymienione: 

1) w załącznikach nr 1 i 2 

rozporządzenia w sprawie 

zapobiegania wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu się 

organizmów kwarantannowych
1) 

2) w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o 

ochronie roślin
 

państwa trzecie 0106 49 00 

0106 90 

Owady 

Pozostałe 

0602 90 10 Grzybnia 

3002 90 50 Hodowle mikroorganizmów 

2 Zał. nr 5 cz. B pkt 

1 rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1) 

rośliny przeznaczone do sadzenia
2)

, 

inne niż nasiona 

państwa trzecie 0601 10 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy 

podziemne korony i kłącza, w stanie uśpienia 

roślin 

0601 20 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy 

podziemne, korony i kłącza, w stanie wegetacji lub 

kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie 

0602 10 Nieukorzenione sadzonki i zrazy 

0602 20 Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących 

jadalne owoce lub orzechy, nawet szczepione 

0602 30 00 Rododendrony i azalie, nawet szczepione 

0602 40 00 Róże, nawet szczepione 

ex 0602 90 Pozostałe z wyłączeniem kodu 0602 90 10 

obejmującego grzybnię 

3 nasiona roślin rodziny Cruciferae 

(krzyżowe) 

Republika Argentyńska, Związek 

Australijski, Republika Boliwii, 

Republika Chile, Nowa Zelandia i 

Wschodnia Republika Urugwaju 

1205 10 10 Do siewu 

ex 1205 90 00 Pozostałe  

1207 99 20 Do siewu  

ex 1209 29 80 Pozostałe  

4 nasiona roślin rodziny Gramineae 

(wiechlinowate, trawy) 

Republika Argentyńska, Związek 

Australijski, Republika Boliwii, 

Republika Chile, Nowa Zelandia i 

Wschodnia Republika Urugwaju 

ex 1008 90 00 Pozostałe zboża 

1209 23  Nasiona kostrzewy  

1209 24 00 Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis) 

1209 25  Nasiona rajgrasu (Lolium multiflorum) 

1209 29 45 Nasiona tymotki; nasiona wyki; nasiona wiechliny z 

rodzaju Poa (Poa palustri, Poa trivialis); nasiona 
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kupkówki (Dactylis glomerata); nasiona mietlicy 

(Agrostis) 

ex 1209 29 80 Pozostałe 

5 nasiona roślin rodzaju Trifolium 

(koniczyna) 

Republika Argentyńska, Związek 

Australijski, Republika Boliwii, 

Republika Chile, Nowa Zelandia i 

Wschodnia Republika Urugwaju 

1209 22  Nasiona koniczyny (Trifolium spp.) 

6 nasiona roślin rodzaju Triticum 

(pszenica) 

Islamskie Państwo Afganistanu, 

Republika Indii, Republika Iraku, 

Islamska Republika Iranu, 

Meksykańskie Stany Zjednoczone, 

Królestwo Nepalu, Islamska 

Republika Pakistanu, Republika 

Południowa Afryki i Stany 

Zjednoczone Ameryki 

1001 11 00 Nasiona  

1001 91 10 Orkisz 

1001 91 20 Pszenicy zwyczajnej i meslin 

1001 91 90 Pozostałe 

7 nasiona roślin rodzaju Secale (żyto) Islamskie Państwo Afganistanu, 

Republika Indii, Republika Iraku, 

Islamska Republika Iranu, 

Meksykańskie Stany Zjednoczone, 

Królestwo Nepalu, Islamska 

Republika Pakistanu, Republika 

Południowa Afryki i Stany 

Zjednoczone Ameryki 

1002 10 00 Nasiona 

8 nasiona roślin rodzaju X 

Triticosecale (pszenżyto) 

Islamskie Państwo Afganistanu, 

Republika Indii, Republika Iraku, 

Islamska Republika Iranu, 

Meksykańskie Stany Zjednoczone, 

Królestwo Nepalu, Islamska 

Republika Pakistanu, Republika 

Południowa Afryki i Stany 

Zjednoczone Ameryki 

ex 1008 60 00 Pszenżyto 

9 nasiona roślin rodzajów: Citrus 

(cytrus), Fortunella (kumkwat), 

Poncirus (pomarańcza) oraz 

mieszańców tych rodzajów 

państwa trzecie ex 1209 99 99 Pozostałe 

1212 99 95 Pozostałe 

10 nasiona roślin rodzaju Capsicum 

(papryka) 

państwa trzecie ex 1209 91 80 Pozostałe  

11 nasiona roślin rodzaju Prunus (śliwa) państwa trzecie 1212 99 95 Pozostałe 

12 nasiona roślin rodzaju Rubus 

(jeżyna) 

państwa trzecie  ex 1209 99 99 Pozostałe  

13 nasiona roślin rodzaju Oryza (ryż) państwa trzecie 1006 10 10 Do siewu 
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14 nasiona roślin rodzaju Phaseolus 

(fasola) 

państwa trzecie 0708 20 00 Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) 

15 nasiona roślin gatunku Helianthus 

annuus (słonecznik zwyczajny) 

państwa trzecie 1206 00 10 Do siewu 

16 nasiona roślin gatunku Medicago 

sativa (lucerna siewna) 

państwa trzecie 1209 21 00 Nasiona lucerny (alfalfa) 

17 nasiona roślin gatunku Zea mays 

(kukurydza zwyczajna) 

państwa trzecie 1005 10  Nasiona 

18 nasiona roślin gatunków: Allium 

ascalonicum (cebula szalotka, 

czosnek askaloński), Allium cepa 

(cebula zwyczajna), Allium porum 

(por zwyczajny), Allium 

schoenoprasum (szczypiorek) oraz 

Solanum lycopersicum (pomidor 

zwyczajny) 

państwa trzecie ex 1209 91 80 Pozostałe  

19 Zał. nr 5 cz. B pkt 

2 rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, rodzajów: Castanea 

(kasztan), Phoenix (daktylowiec), 

Populus (topola) oraz Quercus (dąb) 

państwa trzecie ex 0604 20 90 Pozostałe  

20 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, gatunku Acer saccharum 

(klon cukrowy) 

Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada 

21 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, rodzaju Prunus (śliwa) 

nieeuropejskie państwa trzecie 

22 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, rodzaju Dendranthema 

(chryzantema) 

państwa trzecie 0603 14 00 Chryzantemy 

23 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, rodzaju Dianthus (goździk) 

państwa trzecie 0603 12 00 Goździki 

24 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, rodzajów: Gypsophila 

(gipsówka, łyszczec), Pelargonium 

(pelargonia), Solidago (nawłoć) 

państwa trzecie ex 0603 19 80 Pozostałe  

25 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, rodzaju Prunus (śliwa) 

nieeuropejskie państwa trzecie 

26 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, kwiatów ciętych rodzajów: 

Aster (aster), Eryngium (mikołajek), 

Hypericum (dziurawiec), Lisianthus 

(eustoma), Trachelium (trachelia) 

nieeuropejskie państwa trzecie 
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27 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, kwiatów ciętych rodziny 

Orchidaceae (storczykowate) 

państwa trzecie 0603 13 00 Orchidee 

28 części roślin iglastych (Coniferales), 

inne niż owoce i nasiona 

państwa trzecie 0604 20 20 Choinki bożonarodzeniowe 

0604 20 40 Gałązki iglaste 

29 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, kwiatów ciętych rodzaju 

Rosa (róża) 

nieeuropejskie państwa trzecie 0603 11 00 Róże 

30 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, warzyw liściowych gatunku 

Apium graveolens (seler zwyczajny) 

państwa trzecie ex 0709 40 00 Selery inne niż seler korzeniowy 

31 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, warzyw liściowych rodzaju 

Ocimum (bazylia) 

państwa trzecie 1211 90 86 Pozostałe 

32 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, warzyw liściowych rodzaju 

Limnophila (limnofila) oraz 

Eryngium (mikołajek) 

państwa trzecie 0709 99 10 Warzywa sałatowe inne niż sałata (Lactuca sativa) i 

cykoria (Cichorium spp.) 

0709 99 90 Pozostałe 

33 liście roślin gatunku Manihot 

esculenta (maniok jadalny, maniok 

gozki, podpłomycz 

najużyteczniejszy) 

państwa trzecie 0709 99 90 Pozostałe 

34 cięte gałęzie, niezależnie od tego, czy 

zachowały liście, roślin rodzaju 

Betula (brzoza) 

państwa trzecie ex 0604 20 90 Pozostałe  

35 cięte gałęzie, niezależnie od tego, czy 

zachowały liście, roślin rodzaju 

Fraxinus (jesion) oraz gatunków 

Juglans ailantifolia (orzech 

ajlantolistny), Juglans mandshurica 

(orzech mandżurski), Ulmus 

davidiana (wiąz japoński) i 

Pterocarya rhoifolia (przeorzech 

japoński) 

Kanada, Chińska Republika Ludowa, 

Koreańska Republika Ludowo-

Demokratyczna, Japonia, Republika 

Mongolii, Republika Korei, 

Federacja Rosyjska, Tajwan i Stany 

Zjednoczone Ameryki 

ex 0604 20 90 Pozostałe  

36 części roślin, inne niż owoce i 

nasiona, rodzajów: Amiris, 

Casimiroa (kazimira), Citropsis, 

Eremocitrus, Esenbeckia, Glycosmis, 

Merrillia, Naringi, Tetradium, 

Toddalia i Zanthoxylum (żółtodrzew) 

państwa trzecie ex 0604 20 90 Pozostałe  
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37 Zał. nr 5 cz. B pkt 

2.1 rozporządzenia 

w sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

Części roślin, inne niż owoce, ale 

łącznie z nasionami, rodzajów Aegle 

(kleiszcze), Aeglopsis, Afraegle, 

Atalantia, Balsamocitrus, 

Burkillanthus, Calodendrum, 

Choisya, Clausena , Limonia 

(feronia), Microcitrus, Murraya 

(murraja), Pamburus, Severinia, 

Swinglea, Triphasia i Vepris 

państwa trzecie ex 0604 20 90 Pozostałe  

  

38 Zał. nr 5 cz. B pkt 

3 rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

owoce roślin rodzajów: Citrus 

(cytrus), Fortunella (kumkwat), 

Poncirus (pomarańcza) oraz 

mieszańce tych rodzajów 

państwa trzecie ex 0805 Owoce cytrusowe, świeże lub suszone 

39 owoce roślin rodzaju Momordica 

(przepękla) 

państwa trzecie ex 0810 90 75 Pozostałe  

40 owoce roślin rodzajów: Annona 

(flaszowiec) oraz Syzygium 

(goździkowiec, czapetka) 

nieeuropejskie państwa trzecie 

41 owoce roślin gatunku Solanum 

melongena (psianka podłużna, 

oberżyna bakłażan) 

państwa trzecie 0709 30 00 Oberżyny (bakłażany) 

42 owoce roślin rodzaju Cydonia 

(pigwa) 

nieeuropejskie państwa trzecie 0808 40 00 Pigwy 

43 owoce roślin rodzaju Diospyros 

(hurma, hebanek, hebanowiec, 

persymona, sharon, szaron, szarona) 

nieeuropejskie państwa trzecie 0810 70 00 Owoce persymony (kaki) 

44 owoce roślin rodzaju Malus (jabłoń) nieeuropejskie państwa trzecie 0808 10 10  Jabłka na cydr (cidr), luzem, od dnia 16 września do 

dnia 15 grudnia 

0808 10 80 Pozostałe  

45 owoce roślin rodzaju Mangifera 

(mango) oraz Psidium (gruszla, 

gujawa, guawa)  

nieeuropejskie państwa trzecie 0804 50 00 Guawa, mango i smaczelina 

46 owoce roślin rodzaju Passiflora 

(męczennica) 

nieeuropejskie państwa trzecie ex 0810 90 20 Tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi (śliwki chińskie), 

owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce 

męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya 

47 owoce roślin rodzaju Prunus (śliwa) nieeuropejskie państwa trzecie 0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z 

nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże 

48 owoce roślin rodzaju Pyrus (grusza) nieeuropejskie państwa trzecie 0808 30 10 Gruszki na perry, luzem, od dnia 1 sierpnia do dnia 31 

grudnia 

0808 30 90 Pozostałe  

49 owoce roślin rodzaju Ribes nieeuropejskie państwa trzecie 0810 30  Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest 
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(porzeczka) 

50 owoce roślin rodzaju Vaccinium 

(borówka) 

nieeuropejskie państwa trzecie 0810 40  Żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce z 

rodzaju Vaccinium 

51 owoce roślin rodzaju Capsicum 

(papryka) 

państwa trzecie ex 0709 60 Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta 

52 Zał. nr 5 cz. B pkt 

4 rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

bulwy roślin gatunku Solanum 

tuberosum 

państwa trzecie 0701 Ziemniaki, świeże lub schłodzone 

53 Zał. nr 5 cz. B pkt 

5 rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

odseparowana kora roślin iglastych 

(Coniferales) 

nieeuropejskie państwa trzecie ex 1404 90 00 Pozostałe 

ex 4401 39 80 Pozostałe 

54 odseparowana kora roślin gatunku 

Acer saccharum (klon cukrowy) 
państwa trzecie  ex 4401 39 80 Pozostałe 

55 odseparowana kora roślin rodzaju 

Populus (topola) 
państwa trzecie  ex 1211 90 86 Pozostałe 

ex 1404 90 00 Pozostałe 

ex 4401 39 80 Pozostałe 

56 odseparowana kora roślin rodzaju 

Quercus (dąb), poza gatunkiem 

Quercus suber (dąb korkowy) 

państwa trzecie  ex 1211 90 86 Pozostałe 

ex 1404 90 00 Pozostałe 

ex 4401 39 80 Pozostałe 

57 odseparowana kora roślin rodzajów: 

Fraxinus (jesion), oraz gatunku 

Ulmus davidiana (wiąz japoński) 

Kanada, Chińska Republika Ludowa, 

Koreańska Republika Ludowo-

Demokratyczna, Japonia, Republika 

Mongolii, Republika Korei, 

Federacja Rosyjska, Tajwan i Stany 

Zjednoczone Ameryki 

ex 1211 90 86 Pozostałe 

ex 4401 39 80 Pozostałe 

58 odseparowana kora roślin gatunku 

Juglans ailantifolia (orzech 

ajlantolistny) oraz Juglans 

mandshurica (orzech mandżurski) 

Kanada, Chińska Republika Ludowa, 

Koreańska Republika Ludowo-

Demokratyczna, Japonia, Republika 

Mongolii, Republika Korei, 

Federacja Rosyjska, Tajwan i Stany 

Zjednoczone Ameryki 

ex 4401 39 80 Pozostałe 

59 odseparowana kora roślin gatunku 

Pterocarya rhoifolia (przeorzech 

japoński) 

Kanada, Chińska Republika Ludowa, 

Koreańska Republika Ludowo-

Demokratyczna, Japonia, Republika 

Mongolii, Republika Korei, 

Federacja Rosyjska, Tajwan i Stany 

ex 4401 39 80 Pozostałe 
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Zjednoczone Ameryki 

60 odseparowana kora roślin rodzaju 

Betula (brzoza) 

Kanada i Stany Zjednoczone 

Ameryki 
ex 1211 90 86 Pozostałe 

ex 4401 39 80 Pozostałe 

61 Zał. nr 5 cz. B pkt 

6 rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

drewno, które zostało pozyskane w 

całości lub w części z roślin rodzaju 

Quercus (dąb) łącznie z drewnem, 

które nie zachowało naturalnie 

zaokrąglonej powierzchni 

Stany Zjednoczone Ameryki ex 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, 

wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 

ex 4401 22 00 Liściaste 

ex 4401 39 30 Trociny 

ex 4401 39 80 Pozostałe 

ex 4403 10 00 Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 

innymi środkami konserwującymi; niepozbawione 

kory lub bieli 

4403 91 Z dębu (Quercus spp.) 

ex 4404 Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, 

zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie 

ex 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

4407 91 Z dębu (Quercus spp.)
3)

 

ex 4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby 

bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z 

klepkami 
4)

 

ex 9406 00 20 Z drewna 

62 

 

 

 

 

 

63 

drewno, które zostało pozyskane w 

całości lub w części z roślin rodzaju 

Platanus (platan) łącznie z drewnem, 

które nie zachowało naturalnie 

zaokrąglonej powierzchni 

 

drewno, które zostało pozyskane w 

całości lub w części z roślin rodzaju 

Populus (topola) łącznie z drewnem, 

które nie zachowało naturalnie 

zaokrąglonej powierzchni 

Stany Zjednoczone Ameryki i 

Republika Armenii 

 

 

 

 

państwa kontynentu amerykańskiego 

ex 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, 

wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 

ex 4401 22 00 Liściaste 

ex 4401 39 30 Trociny  

ex 4401 39 80 Pozostałe 

ex 4403 10 00 Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 

innymi środkami konserwującymi; niepozbawione 

kory lub bieli 

ex 4403 99 Pozostałe  

ex 4404 Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, 

zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie 

ex4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

ex 4407 99 Pozostałe 
3)

 

ex 4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby 

bednarskie oraz ich części z drewna, łącznie z 

klepkami 

ex 9406 00 20 Z drewna 
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64 drewno, które zostało pozyskane w 

całości lub w części z roślin gatunku 

Acer saccharum (klon cukrowy) 

łącznie z drewnem, które nie 

zachowało naturalnie zaokrąglonej 

powierzchni 

Stany Zjednoczone Ameryki i 

Kanada 
ex 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, 

wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 

ex 4401 22 00 Liściaste 

ex 4401 39 30 Trociny  

ex 4401 39 80 Pozostałe  

ex 4403 10 00 Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 

innymi środkami konserwującymi; niepozbawione 

kory lub bieli 

ex 4403 99 Pozostałe  

ex 4404 Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, 

zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie 

ex4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

ex 4407 93 z klonu (Acer spp.) 
3)

 

ex 4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby 

bednarskie oraz ich części z drewna, łącznie z 

klepkami 

ex 9406 00 20 Z drewna 

65 drewno, które zostało pozyskane w 

całości lub w części z roślin iglastych 

(Coniferales), łącznie z drewnem, 

które nie zachowało naturalnie 

zaokrąglonej powierzchni 

państwa nieeuropejskie, Federacja 

Rosyjska, Republika Kazachstanu, 

Republika Turcji 

ex 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, 

wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 

4401 21 00 Iglaste 

ex 4401 39 30 Trociny  

ex 4401 39 80 Pozostałe 

ex 4403 10 00 Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 

innymi środkami konserwującymi; niepozbawione 

kory lub bieli 

4403 20 Pozostałe iglaste  

ex 4404 Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, 

zaostrzone ale nieprzetarte wzdłużnie 

ex 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

4407 10 Iglaste 

4408 10 Z drzew iglastych 

ex 4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby 

bednarskie oraz ich części z drewna, łącznie z 

klepkami 

ex 9406 00 20 Z drewna 

66 drewno, które zostało pozyskane w 

całości lub w części z roślin 

gatunków: Juglans ailantifolia 

(orzech ajlantolistny), Juglans 

mandshurica (orzech mandżurski), 

Kanada, Chińska Republika Ludowa, 

Koreańska Republika Ludowo-

Demokratyczna, Japonia, Republika 

Mongolii, Republika Korei, 

Federacja Rosyjska, Tajwan i Stany 

ex 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, 

wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 

ex 4401 22 00 Liściaste 

ex 4401 39 30 Trociny  

ex 4401 39 80 Pozostałe 
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Ulmus davidiana (wiąz japoński) i 

Pterocarya rhoifolia (przeorzech 

japoński) 

Zjednoczone Ameryki ex 4403 10 00 Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 

innymi środkami konserwującymi; niepozbawione 

kory lub bieli 

ex 4403 99 Pozostałe  

ex 4404 Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, 

zaostrzone ale nieprzetarte wzdłużnie 

ex 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

ex 4407 99 Pozostałe  

ex 4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby 

bednarskie oraz ich części z drewna, łącznie z 

klepkami 

ex 9406 00 20 Z drewna 

67 Drewno, które zostało pozyskane w 

całości lub w części z roślin rodzaju 

Fraxinus (jesion) 

Kanada, Chińska Republika Ludowa, 

Koreańska Republika Ludowo-

Demokratyczna, Japonia, Republika 

Mongolii, Republika Korei, 

Federacja Rosyjska, Tajwan i Stany 

Zjednoczone Ameryki 

ex 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, 

wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 

ex 4401 22 00 Liściaste 

ex 4401 39 30 Trociny  

ex 4401 39 80 Pozostałe 

ex 4403 10 00 Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 

innymi środkami konserwującymi; niepozbawione 

kory lub bieli 

ex 4403 99 Pozostałe  

ex 4404 Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, 

zaostrzone ale nieprzetarte wzdłużnie 

ex 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

4407 95 Z jesionu (Fraxinus spp.) 

ex 4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby 

bednarskie oraz ich części z drewna, łącznie z 

klepkami 

ex 9406 00 20 Z drewna 

drewno, które zostało pozyskane w 

całości lub w części z roślin rodzaju 

Betula (brzoza) 

Kanada i Stany Zjednoczone 

Ameryki 
ex 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, 

wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 

ex 4401 22 00 Liściaste 

ex 4401 39 30 Trociny  

ex 4401 39 80 Pozostałe 

ex 4403 10 00 Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 

innymi środkami konserwującymi; niepozbawione 

kory lub bieli 

4403 99 51 Kłody tartaczne 

4403 99 59 Pozostałe 
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ex 4404 Żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki, z drewna, 

zaostrzone ale nieprzetarte wzdłużnie 

ex 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

ex 4407 99 Pozostałe  

ex 4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby 

bednarskie oraz ich części z drewna, łącznie z 

klepkami 

ex 9406 00 20 Z drewna 

68 Zał. nr 5 cz. B pkt 

7 rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

Ziemia oraz podłoże uprawowe: 

a) składające się w całości lub w 

części z ziemi lub stałych 

substancji organicznych, takich 

jak: części roślin i humus, łącznie 

z torfem lub korą, inne niż te, 

które składają się w całości z 

torfu, 

b) towarzyszące lub związane z 

roślinami, składające się w całości 

lub w części z materiału 

wymienionego w lit. a, lub 

składające się w części z 

jakichkolwiek substancji 

nieorganicznych, przeznaczone do 

podtrzymania żywotności roślin 

Republika Turcji, Republika 

Białorusi, Gruzja, Republika 

Mołdowy, Federacja Rosyjska, 

Ukraina, nieeuropejskie państwa 

trzecie, inne niż Algierska Republika 

Ludowo-Demokratyczna, Arabska 

Republika Egiptu, Państwo Izrael, 

Wielka Libijska Arabska 

Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna, 

Królestwo Marokańskie, Republika 

Tunezyjska 

ex 2530 90 00 Pozostałe  

ex 3101 00 00 Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze 

sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy 

produkowane przez zmieszanie lub obróbkę 

chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub 

roślinnego 

ex 3824 90 97 Pozostałe 

69 Zał. nr 5 cz. B pkt 

8 rozporządzenia w 

sprawie 

zapobiegania 

wprowadzaniu i 

rozprzestrzenianiu 

się organizmów 

kwarantannowych
1)

 

ziarno roślin rodzaju Triticum 

(pszenica) 

Islamskie Państwo Afganistanu, 

Republika Indii, Republika Iraku, 

Islamska Republika Iranu, 

Meksykańskie Stany Zjednoczone, 

Królestwo Nepalu, Islamska 

Republika Pakistanu, Republika 

Południowa Afryki i Stany 

Zjednoczone Ameryki 

1001 19 00 Pozostałe 

1001 99 00 Pozostałe 

70 ziarno roślin rodzaju Secale (żyto) Islamskie Państwo Afganistanu, 

Republika Indii, Republika Iraku, 

Islamska Republika Iranu, 

Meksykańskie Stany Zjednoczone, 

Królestwo Nepalu, Islamska 

Republika Pakistanu, Republika 

Południowa Afryki i Stany 

Zjednoczone Ameryki 

1002 90 00 Pozostałe  

71 ziarno roślin rodzaju X Triticosecale Islamskie Państwo Afganistanu, ex 1008 60 00 Pszenżyto 
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(pszenżyto) Republika Indii, Republika Iraku, 

Islamska Republika Iranu, 

Meksykańskie Stany Zjednoczone, 

Królestwo Nepalu, Islamska 

Republika Pakistanu, Republika 

Południowa Afryki i Stany 

Zjednoczone Ameryki 

72 Rozporządzenie w 

sprawie 

szczegółowych 

sposobów 

postępowania przy 

zwalczaniu i 

zapobieganiu 

rozprzestrzenianiu 

się organizmu 

Gibberella 

circinata 

Nirenberg & 

O'Donnell
5) 

nasiona i szyszki roślin rodzaju 

Pinus (sosna) oraz gatunku 

Pseudotsuga menziesii (daglezja 

zielona) 

państwa trzecie ex 0604 20 90  Pozostałe 

ex 0604 90 91 Przygotowane tylko przez suszenie 

ex 0604 90 99 Pozostałe 

ex 1209 99 10 Nasiona drzew leśnych  

ex 1211 90 86 Pozostałe 

73 Rozporządzenie w 

sprawie warunków, 

jakie powinny 

spełniać rośliny 

rodzaju 

Brugmansia Pers. 

oraz gatunku 

Solanum 

jasminoides 

Paxton, 

wprowadzane na 

terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej lub 

przemieszczane 

przez jej 

terytorium, aby 

zapobiec 

rozprzestrzenianiu 

się Potato spindle 

tuber viroid
6) 

nasiona roślin rodzaju Brugmansia 

(brugmansja) oraz gatunku Solanum 

jasminoides (psianka jaśminowa) 

państwa trzecie ex 1209 99 91 Nasiona roślin hodowanych głównie dla ich kwiatów, 

inne niż objęte podpozycją 1209 30 
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74 Rozporządzenie w 

sprawie wymagań 

dla roślin, 

produktów 

roślinnych i 

przedmiotów 

wprowadzanych na 

terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej i 

przemieszczanych 

na jej terytorium w 

celu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu 

się Phytophthora 

ramorum
7)

 

rośliny, inne niż owoce i nasiona 

gatunków: Acer macrophyllum (klon 

wielkolistny), Acer pseudoplatanus 

(klon jawor), Adiantum aleuticum, 

Adiantum jordanii, Aesculus californica 

(kasztanowiec kalifornijski), Aesculus 

hippocastanum (kasztanowiec biały), 

Arbutus menziesii, Arbutus unedo 

(chróścina jagodna, drzewo 

truskawkowe), Calluna vulgaris (wrzos 

zwyczajny), Fagus sylvatica (buk 

pospolity), Frangula californica 

(kruszyna kalifornijska), Frangula 

purshiana (szakłak amerykański), 

Fraxinus excelsior (jesion wyniosły), 

Griselinia littoralis, Hamamelis 

virginiana (oczar wirginijski), 

Heteromeles arbutifolia, Kalmia 

latifolia (kalmia szerokolistna), Laurus 

nobilis (wawrzyn szlachetny), 

Lithocarpus densiflorus (tanoak), 

Lonicera hispidula (suchodrzew ), 

Michelia doltsopa, Nothofagus obliqua 

(bukan), Osmanthus heterophyllus 

(osmantus różnolistny), Parrotia 

persica (parocha perska), Photinia x 

fraseri (głogownik Frasera), Salix 

caprea (wierzba iwa), Syringa vulgaris 

(lilak pospolity), Trientalis latifolia 

(siódmaczek szerokolistny), 

Umbellularia californica, Vaccinium 

ovatum (borówka jajowata), oraz  

rodzajów: Arctostaphylos (mącznica), 

Camellia (kamelia), Leucothoe 

(kiścień), Magnolia (magnolia), Pieris 

(pieris), Rhododendron (różanecznik), 

inne niż Rhododendron simsii 

(różanecznik indyjski) oraz Viburnum 

(kalina) 

Stany Zjednoczone Ameryki ex 0603 19 80 Pozostałe  

ex 0604 20 90 Pozostałe  

75 drewno roślin gatunków: Acer 

macrophyllum (klon wielkolistny), 

Stany Zjednoczone Ameryki ex 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, 

wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 
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Aesculus californica (kasztanowiec 

kalifornijski), Lithocarpus densiflorus () 
ex 4401 22 00 Liściaste 

ex 4401 39 30 Trociny  

ex 4401 39 80 Pozostałe 

ex 4403 10 00 Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 

innymi środkami konserwującymi 

ex 4403 99 95 Pozostałe  

ex 4404 20 00 Liściaste  

ex 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

ex 4407 99 Pozostałe  

ex 4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, 

z drewna; bębny do kabli, z drewna; palety, palety 

skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z 

drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna 

ex 4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby 

bednarskie oraz ich części z drewna, łącznie z 

klepkami 

ex 9406 00 20 Z drewna 

76 drewno roślin gatunku Acer 

macrophyllum (klon wielkolistny) 

 4407 93 Z klonu (Acer spp.) 

77 drewno roślin gatunku Taxus brevifolia 

(cis krótkoigłowy) 

Stany Zjednoczone Ameryki ex 4401 10 00 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, 

wiązek chrustu lub w podobnych postaciach 

ex 4401 21 00 Iglaste 

ex 4401 39 30 Trociny  

ex 4401 39 80 Pozostałe 

ex 4403 10 00 Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 

innymi środkami konserwującymi 

ex 4403 20 Pozostałe iglaste  

ex 4404 10 00 Iglaste 

ex 4406 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna 

ex 4407 10 Iglaste  

ex 4407 99 Pozostałe 

ex 4415 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, 

z drewna;  bębny do kabli, z drewna; palety, palety 

skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z 

drewna; nadstawki do palet płaskich, z drewna 

ex 4416 00 00 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby 

bednarskie oraz ich części z drewna, łącznie z 

klepkami 

ex 9406 00 20 Z drewna 

 



 14 

Przypisy: 

1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się 

organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, Nr 221, poz. 1443, z 2009 r. Nr 54, poz. 445, Nr 134, poz. 1106, Nr 214, poz. 1660 

oraz z 2014 r. poz. 571 i 1393). 

2) Rośliny posadzone, mające pozostać w podłożu uprawowym lub być przesadzone po ich wprowadzeniu lub przemieszczeniu, lub rośliny 

nieposadzone w dniu wprowadzenia do obrotu lub przemieszczenia, lecz przeznaczone do późniejszego sadzenia; sadzenie to każda czynność 

mająca na celu umieszczenie rośliny w sposób umożliwiający jej wzrost, reprodukcję lub rozmnożenie. 

3) na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania 

w świadectwo fitosanitarne okorowanego, przetartego wzdłużnie drewna pozyskanego z roślin rodzajów Quercus L., Platanus L. oraz gatunku 

Acer saccharum Marsh., pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz. U. poz. 919) okorowane, przetarte wzdłużnie drewno 

pozyskanego z roślin rodzajów Quercus, Platanus oraz gatunku Acer saccharum, pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, może nie 

być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne, jeżeli zostało zaopatrzone w świadectwo potwierdzające przeprowadzenie zabiegu komorowego 

suszenia, wydane zgodnie ze wzorem określonym w części II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2013/780/UE. Odstępstwo 

obowiązuje do dnia 30 listopada 2016 r. 

4) drewno o tym kodzie może nie być zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne jeżeli do drewna jest dołączony dokument potwierdzający, że 

drewno to zostało pozyskane lub przetworzone przy użyciu obróbki termicznej, w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 20 minut, 

minimalną temperaturę wynoszącą 176 °C – zgodnie z załącznikiem nr 5 część B dział I pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia 

wymienionego w przypisie nr 1. 

5) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy 

zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell (Dz. U. Nr 233, poz. 1715). 

6) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać rośliny rodzaju 

Brugmansia Pers. oraz gatunku Solanum jasminoides Paxton, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez 

jej terytorium, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się Potato spindle tuber viroid (Dz. U. Nr 219, poz. 1627). 

7) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i 

przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum (Dz. U. Nr 144, poz. 1526, Nr 202, poz. 2075, z 2007 r. Nr 112, poz. 773, z 2008 r. Nr 93, poz. 

591 oraz z 2014 r. poz. 941). 


