
ZATWIERDZONO Na podstawie Decyzji Komisji Unii Celnej z dnia 18 czerwca 2010 r. № 318 
 

WYKAZ  
produkcji kwarantannowej (ładunków, materiałów, towarów kwarantannowych), 

podlegającej fitosanitarnej kontroli (nadzorowi) kwarantannowej na granicy celnej Unii 
Celnej oraz na obszarze celnym Unii Celnej 

(z uwzględnieniem zmian, zatwierdzonych Postanowieniem Komisji Unii Celnej z 18 listopada 
2010 r Nr 454, z 9 grudnia 2011 r. Nr 859) 

 
Nazwa  Kod  

ТН ВЭД ТС *) 
I. Produkcja, podlegająca kwarantannie (ładunki, materiały, towary podlegające 

kwarantannie) o wysokim ryzyku fitosanitarnym 
Kleszcze, nicienie oraz owady żywe do celów naukowo-
badawczych  

z 0106 41 000, 
z 0106 49 000 

Cebulki, bulwy, korzenie bulwowate, bulwocebulki, kłącza, w tym 
rozgałęzione, znajdujące się w stanie spoczynku wegetacyjnego, 
wegetacji bądź kwitnięcia; rośliny i korzenie cykorii, z wyjątkiem 
korzeni, pozycji towarowej 1212 

0601 

Inne rośliny żywe (włącznie z korzeniami), sadzonki oraz 
ukorzenione części roślin przed utworzeniem własnego systemu 
korzeniowego 

0602 (z wyjątkiem 
0602 90 100 0)  

Kwiaty cięte i pąki, nadające się do układania bukietów lub do 
celów dekoracyjnych, świeże  

0603 11 000 0 -  
0603 19 800 0 

Kwiaty cięte i pąki, nadające się do układania bukietów lub do 
celów dekoracyjnych, zasuszone 

z 0603 90 000 0 

Drzewka świąteczne  0604 91 200 0 
Gałęzie drzew iglastych  0604 91 400 0 
Liście, gałęzie oraz inne części roślin bez kwiatów lub pąków, 
rośliny zielne, nadające się do układania bukietów lub celów 
dekoracyjnych, świeże, zasuszone, bez dalszej obróbki 

z 0604 20 900 0  
z 0604 90 910 0 

Ziemniaki świeże lub schłodzone  
 

0701 (z wyjątkiem 
070110) 

Pomidory świeże lub schłodzone  0702 00 000 
Cebula , szalotka, czosnek, por oraz inne cebulkowe, świeże lub 
schłodzone  

0703 (z wyjątkiem 
070310) 

Kapusta głowiasta, kalafior, kalarepa, jarmuż oraz podobne jadalne 
warzywa gatunku Brassica, świeże lub schłodzone  

0704 

Sałata siewna (Lactuca sativa) oraz cykoria (Cichorium spp.), 
świeże lub schłodzone  

0705 

Marchew, rzepa, burak korzeniowy, kozibród, seler korzeniowy, 
rzodkiewka oraz inne analogiczne jadalne rośliny okopowe 
korzeniowe, świeże lub schłodzone 

0706 

Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone 0707 00 
Warzywa motylkowate, łuskane lub niełuskane, świeże lub 
schłodzone 

0708 

Inne warzywa świeże lub schłodzone 0709 
Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccaharata) mieszańcowa 
siewna  

0712 90 110 0 

Warzywa motylkowate suszone, łuskane lub niełuskane, obrane z 
łupin nasiennych lub nieobrane, łamane lub niełamane 

0713 



Maniok, maranta, salep, słonecznik bulwiasty lub topinambur, 
słodki ziemniak lub batat oraz analogiczne rośliny okopowe 
korzeniowe lub rośliny okopowe bulwiaste z dużą zawartością 
skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone lub suszone, całe lub 
pokrojone w płatki; rdzeń palmy sagowej. 

z 0714 

Nazwa  Kod  
ТН ВЭД ТС *) 

Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie oraz orzechy nerkowca, 
świeże lub suszone, obrane ze skorupy lub nieobrane, w grubej 
łupinie lub bez grubej łupiny 

0801 

Inne orzechy, świeże lub suszone, obrane ze skorupy lub nieobrane, 
w grubej łupinie lub bez grubej łupiny 

0802 

Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone 0803 00 
Daktyle, figi, ananasy, awokado, guajawa, mango oraz mangostan 
lub garcinia, świeże lub suszone  

0804 

Owoce cytrusowe, świeże lub suszone  0805 
Winogrona, świeże lub suszone 0806 
Melony (włącznie z arbuzami) oraz papaja, świeże  0807 
Jabłka, grusze oraz pigwa, świeże 0808 
Morele, wiśnie oraz czereśnie, brzoskwinie (włącznie z 
nektarynami), śliwki oraz tarnina, świeże  

0809 

Inne owoce, świeże  0810 
Owoce suszone oprócz owoców pozycji towarowych 0801-0806; 
mieszanki orzechów lub suszonych owoców danej grupy  

0813 

Kawa niepalona, z kofeiną lub bez kofeiny  
z 0901 11 000,  
z 0901 12 000 

Pszenica oraz meslin  1001 
Żyto  1002 
Jęczmień  1003 
Owies  1004 
Kukurydza  1005 
Ryż  1006 
Ziarno sorgo  1007 
Gryka, proso oraz nasiona mozgi kanaryjskiej; inne zboża  1008 
Mąka pszenna lub pszenno-żytnia  1101 00 
Mąka z ziarna innych zbóż z wyjątkiem pszennej lub pszenno-
żytniej  

1102 

Kasze, mąka grubo mielona oraz granulat z ziaren zbóż  1103 
Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (np., łuskane, miażdżone, 
przerobione na płatki, łuszczone, krojone lub śrutowane), oprócz 
ryżu z pozycji towarowej 1006; zarodki zbóż, całe, miażdżone, 
płatkowane lub mielone  

1104 

Mąka drobno i grubo mielona oraz proszek z suszonych warzyw 
motylkowatych pozycji towarowej 0713 

1106 10 000 0 

Słód, palony lub niepalony 1107 
Nasiona soi, śrutowane lub nieśrutowane  1201 
Orzeszki ziemne, niepalone lub nieprzygotowane inaczej, łuskane 
lub niełuskane, rozdrobnione lub nierozdrobnione 

1202 

Kopra  1203 00 000 0 
Nasiona lnu, rozdrobnione lub nierozdrobnione 1204 00 



Nasiona rzepaku, łamane lub niełamane 1205 
Nasiona słonecznika, łamane lub niełamane  1206 00 
Pozostałe nasiona roślin oleistych, łamane lub niełamane 1207 
Mąka drobno oraz grubo mielona z nasion lub owoców roślin 
oleistych oprócz nasion gorczycy 

1208 

Nasiona, owoce oraz zarodniki przeznaczone do siewu  1209 
  

Nazwa  Kod  
ТН ВЭД ТС *) 

Rośliny i ich części (włącznie z nasionami oraz owocami), 
wykorzystywane przeważnie w perfumerii, farmacji lub 
owadobójczych, grzybobójczych lub analogicznych celach, świeże 
lub suszone, całe lub rozdrobnione, łamane lub mielone  

1211 
(oprócz 1211 30 
000 0,  
1211 40 000 0)) 

Burak cukrowy  1212 91 
Owoce szarańczyna strąkowego, włącznie z nasionami  1212 92 00 0, 

1212 99 410 0 
Pestki moreli, brzoskwiń (w tym nektarynek) lub śliwek oraz ich 
jądra; Korzenie cykorii gatunek Cichorium intybus sativum 

z 1212 94 000 0, 
z 1212 99 950 0 

Słoma oraz plewy roślin zbożowych, nieobrobione, rozdrobnione 
lub nierozdrobnione, zmielone lub niezmielone, prasowane, oprócz 
granulowanych  

z 1213 00 000 0, 
z 1401 90 000 0 

Brukiew, burak liściowy (mangold), pastewne rośliny okopowe 
korzeniowe, siano, lucerna, koniczyna, sparceta, kapusta pastewna, 
łubin, wyka oraz analogiczne produkty pastewne, niegranulowane 

z 1214 

Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub smażone  1801 00 000 0 
Łuski, łupiny, osłonki oraz inne odpady z kakao  1802 00 000 0 
Otręby, przesiewiny, śruta oraz inne pozostałości po przesiewaniu, 
mieleniu oraz innych rodzajów przeróbki zboża lub roślin 
strączkowych, niegranulowane  

z 2302 

Makuchy i inne pozostałości stałe, otrzymywane z ekstrakcji oleju 
sojowego, niemielone lub mielone, niegranulowane lub 
granulowane 

z 2304 00 000 

Makuchy i inne pozostałości stałe, pozostałe z ekstrakcji oleju z 
orzeszków ziemnych, niemielone lub mielone, niegranulowane lub 
granulowane 

z 2305 00 000 0 

Makuchy oraz inne pozostałości stałe, otrzymywane z ekstrakcji 
tłuszczów i olejów roślinnych inne, niż pozostałości z pozycji 
towarowej 2304 lub 2305, niemielone lub mielone, niegranulowane 
lub granulowane 

z 2306 

Gleba oraz grunt  z 2530 90 000 0 
Torf (włącznie z miałem torfowym), zaglomerowany ub 
niezaglomerowany  

2703 00 000 0 

Żywe bakterie fitopatogeniczne, wirusy wyłącznie w celach 
naukowo-badawczych 

z 3002 90 500 0, 
z 3002 90 900 0 

Nawozy pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, mieszane lub 
niemieszane, po obróbce chemicznej lub bez obróbki chemicznej; 
nawozy uzyskane poprzez mieszanie lub obróbkę chemiczną 
produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 

3101 00 000 0 

Drewno do palenia w postaci bierwion, polan, sęków, wiązanek 
chrustu lub w podobnych postaciach 
Szczapy lub wióry drzew iglastych  

4401 10 000 
 
4401 21 000 0  



Szczapy lub wióry drzew liściastych  
Opiłki i odpady drzewne oraz odpadki, niezaglomerowane 

4401 22 000 0  
z 4401 39 

Materiały drzewne nieobrobione, okorowane lub nieokorowane, 
grubo ciosane lub nieociosane,  

z 4403  
(oprócz 4403 10 
000) 

Drewno bednarskie; bierwiona rozszczepione; pale, kołki oraz słupy 
drewniane, o zaostrzonym końcu, ale nie przetarte wzdłużnie; 
materiały drzewne grubo ciosane, ale nie zaostrzone, nie wygięte 
lub nie obrobione w inny sposób, w celu produkcji lasek, parasoli, 
rekojęści do narzędzi lub podobnych wyrobów, drewno łuszczone 
oraz podobne 

4404 

Kora drzewna  z 1404 90 000 0,  
z 4401 30 900 0 

Drewniane podkłady tramwajowe i kolejowe, nienasycone 4406 10 000 0 
Drewno piłowane lub ciosane wzdłużnie, skrawane warstwami lub 
łuszczone, strugane lub niestrugane, szlifowane lub nieoszlifowane, 
posiadające lub nieposiadające łączeń stykowych, o grubości 
powyżej 6 mm  

4407 

Nazwa  Kod  
ТН ВЭД ТС *) 

Drewno tarte (włącznie z klepkami i listwami na parkiety, 
niepołączonymi) kształtowane w sposób ciągły (z piórami, z 
rowkami, z wypustami, ze ściętymi krawędziami, z połączeniami w 
postaci półokrągłych elementów profilowanych, kształtowe, 
zaokrąglone lub podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub 
powierzchni, strugane lub niestrugane, obrobione lub nieobrobione 
struganiem, szlifowaniem, posiadające lub nieposiadające połączeń 
stykowych, oprócz poddanych obróbce farbą, zaprawą, środkiem 
odkażającym oraz innymi konserwantami  

z 4409 

Skrzynie, pudła, klatki lub kosze do pakowania, bębny i podobne 
opakowania drewniane; drewniane bębny do kabli; podstawy, 
palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, 
drewniane; obręcze drewniane (służące do wykonania palety 
skrzyniowej), będące osobnym towarem lub są zadeklarowane 
osobno  

z 4415 

Drewno do szalowania przy betonowaniu, oprócz pomalowanego, 
nasyconego antyseptykami oraz innymi konserwantami 

z 4418 40 000 0 

Zbiory oraz przedmioty kolekcjonerskie zoologiczne i botaniczne z 9705 00 000 0 
II. Produkcja kwarantannowa (kwarantannowe ładunki, kwarantannowe materiały, 

kwarantannowe towary) o niskim ryzyku fitosanitarnym  
Proszek oraz odpadki piór ptasich oraz ich części z 0505 90 000 0 
Proszek i odpadki kości oraz rdzenia rogów  z 0506 90 000 0 
Cebula suszona, cała, pokrojona na kawałki, na talarki, 
rozdrobniona lub sproszkowana, lecz nie poddana dalszej obróbce  

0712 20 000 0 

Grzyby suszone, całe, pokrojone na kawałki, w talarki, 
rozdrobnione lub sproszkowane, lecz nie poddane dalszej obróbce  

0712 31 000 0,  
0712 32 000 0,  
0712 33 000 0,  
0712 39 000 0 

Pozostałe warzywa, mieszanki warzywne, suszone, całe, pokrojone 
na kawałki, rozdrobnione lub sproszkowane, lecz nie poddane 
dalszej obróbce  

0712 90  
(oprócz 0712 90 
110 0) 

Kawa palona z kofeiną, z wyjątkiem pakowanej w opakowania z 0901 21 000 



detaliczne ** 
Kawa palona bez kofeiny, z wyjątkiem pakowanej w opakowania 
detaliczne ** 

z 0901 22 000 

Łuski kawowe oraz okrywy nasienne ziaren kawy  0901 90 100 0 
Herbata zielona (niesfermentowana), z wyjątkiem pakowanej w 
opakowania detaliczne ** 

0902 10 000,  
0902 20 000 0 

Herbata czarna (sfermentowana) oraz częściowo sfermentowana, z 
wyjątkiem pakowanej w opakowania detaliczne ** 

z 0902 30 000,  
0902 40 000 0 

Mate, lub herbat paragwajska, z wyjątkiem pakowanej do opakowań 
detalicznych ** 

0903 00 000 0 

Ostre przyprawy korzenne, z wyjątkiem pakowanych w opakowania 
detaliczne ** 

z 0904 - 0910 

Nazwa  Kod  
ТН ВЭД ТС *) 

Materiały pochodzenia roślinnego, używane głównie do wyplatania 
(np., bambus, rotang, trzciny, sitowie, łozina, rafia), oprócz 
oczyszczonych, bielonych lub barwionych  

z 1401 

Linters bawełniany 1404 20 000 0 
Materiały pochodzenia roślinnego, używane głównie do produkcji 
mioteł i szczotek (np., sorgo miotłowe, piassawa, perz właściwy, 
korzeń ryżowy), w kłębkach, pęczkach lub luzem 
Surowe materiały roślinne, używane głównie w farbiarstwie lub 
garbarstwie  

z 1404 90 000 0 

Tapioka, z wyjątkiem granulowanej z 1903 00 000 0 
Przyprawy mieszane  z 2103 90 900 9 
Żołędzie oraz kasztanowce  z 2308 00 400 0 
Produkty, używane do karmienia zwierząt, zawierające chlorek 
choliny, na bazie organicznej  

z 2309 90 950 0 

Inne produkty, używane do karmienia zwierząt, niegranulowane  z 2309 90 990 0 
Surowiec tytoniowy; odpady tytoniowe  2401 
Henna i basma (nie pakowane do opakowań detalicznych) z 3203 00 
Skóry surowe bydlęce (włączając bawole), zwierząt 
jednokopytnych, owiec, jagniąt oraz innych zwierząt (świeże lub 
solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej konserwowane, 
ale nie garbowane, nie poddane pergaminowaniu lub dalszemu 
wyprawianiu) nieodwłosione i z sierścią lub odwłosione i z usuniętą 
sierścią, dwojone lub niedwojone, z wyjątkiem przeniesionych na 
mocy przypisu 1б lub 1в do grupy 41 Kodeksu Celnego Unii Celnej  

z 4101,  
z 4102,  
z 4103 

Arkusze na forniry (włącznie z otrzymanymi przez krojenie 
laminatu drzewnego), na sklejkę lub na inne podobne drewno 
warstwowe oraz inne drewno piłowane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub okorowane, strugane lub niestrugane, szlifowane lub 
nieoszlifowane, posiadające lub nieposiadające łączeń stykowych o 
grubości nieprzekraczającej 6 mm, z wyjątkiem poddanych obróbce 
farbą, zaprawą, środkiem odkażającym lub innymi konserwantami 

z 4408 

  

Beczki drewniane, baryłki, kadzie, cebry i inne wyroby bednarskie 
oraz ich drewniane części, włącznie z klepkami, z wyjątkiem 
poddanych obróbce farbą, zaprawą, środkiem odkażającym lub 
innymi konserwantami 

z 4416 00 000 0 



Okna, drzwi balkonowe i ich ramy, , z wyjątkiem poddanych 
obróbce farbą, zaprawą, środkiem odkażającym lub innymi 
konserwantami  

z 4418 10 

Drzwi i ich ramy oraz progi, , z wyjątkiem poddanych obróbce 
farbą, zaprawą, środkiem odkażającym lub innymi konserwantami  

z 4418 20 

Gont n dranica dachowe, z wyjątkiem poddanych obróbce farbą, 
zaprawą, środkiem odkażającym lub innymi konserwantami 

z 4418 50 000 0 

  
Nazwa  Kod  

ТН ВЭД ТС *) 
Plecione oraz podobne wyroby z materiałów do wyplatania, 
połączone lub niepołączone w pasma lub taśmy, z wyjątkiem 
poddanych obróbce farbą, zaprawą, środkiem odkażającym lub 
innymi konserwantami 

z 4601 

Wyroby koszykarskie, wikliniarskie oraz inne wyroby wykonane 
bezpośrednio z materiałów do wyplatania; wyroby z luffy, z 
wyjątkiem poddanych obróbce farbą, zaprawą, środkiem 
odkażającym lub innymi konserwantami 

z 4602 

Papier karbowany i tektura falista, perforowane lub nieperforowane 4808 10 000 0 

Pudła i pudełka z papieru karbowanego i tektury falistej z 4819 10 000 0 

Kokony jedwabników, nadające się do rozwijania  5001 00 000 0 

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami, nie nadającymi się do 
rozwijania, odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną) 

5003 00 000 0 

Wełna strzyżona, potna, włącznie z wełną praną jako runo, 
niezgrzeblona i nieczesana 

5101 11 000 0 

Cienka lub gruba sierść zwierzęca, niezgrzeblona i nieczesana 5102 

Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, niekarbonizowane 5103 10 100 0 

Włókno bawełniane, niezgrzeblone i nieczesane 5201 00 

Odpady włókna bawełnianego (włącznie z odpadami z przędzy i 
szarpanki rozwłóknionej) 

5202 

Len surowy lub obrobiony, ale nie przędziony; pakuły i odpady 
lniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanki rozwłóknionej) 

5301 

Len surowy lub obrobiony, ale nie przędziony; pakuły i odpady 
lniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanki rozwłóknionej)  

5302 

Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe (z wyłączeniem lnu, 
konopi siewnych i ramii), surowe lub przerobione, ale 
nieprzędzione; pakuły i odpady z nich (włącznie z odpadami 
przędzy i szarpanki rozwłóknionej) 

5303 

Włókno orzecha kokosowego, abaki (konopi manilskich lub Musa 
textilis Nee), ramii oraz inne włókna tekstylne pochodzenia 
roślinnego, nie wymienione nigdzie indziej lub nie włączone, 
surowe lub obrobione, lecz nie przędzone; pakuły i odpady tych 
włókien ; włókno sizalu i inne włókna tekstylne roślin z rodzaju 
Agave, surowe, nie przędzione; pakuły i odpady z tych włókien 
(włącznie z odpadami przędzy i szarpanki rozwłóknionej)  

5305 00 000 0 

*)  W celu wykorzystania niniejszego wykazu, należy się kierować kodem ТН ВЭД ТС oraz nazwą towaru. 



**)  Opakowanie detaliczne jest to opakowanie, które wraz z produkcją trafia bezpośrednio do konsumenta i jest 
integralną częścią towaru, nie nadaje się do samodzielnego transportowania i ma ograniczoną wagę, 
pojemność i wymiary (pojemniki metalowe, szklane i plastikowe, opakowania z materiałów laminowanych 
termozgrzewalnych na bazie folii aluminiowej, worki próżniowe, opakowania hermetyczne z grubego 
papieru). 

 


