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rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2016/2031
z dnia 26 października 2016 r. w 
sprawie środków ochronnych 
przeciwko agrofagom roślin […] 

rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2017/625
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli 

urzędowych i innych czynności urzędowych 
przeprowadzanych w celu zapewnienia 
stosowania prawa żywnościowego i 
paszowego oraz zasad dotyczących 
zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia 
roślin i środków ochrony roślin […]

Dyrektywa Rady 2000/29/WE

Oba rozporządzenia  
będą stosowane od 

14.12.2019 r.
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Nowy system zdrowia roślin - Rozporządzenie 2016/2031
(przepisy stosowane od 14.12.2019 r.)

 rejestracja określonych „podmiotów profesjonalnych” (zwiększony zakres)

 ocena zdrowotności przez podmioty profesjonalne (wyjątkowo urząd)

 zaopatrzenie określonych materiałów w paszporty roślin (zwiększony zakres)

 wydawanie paszporty przez profesjonalne podmioty (wyjątkowo urząd)

 jednolite w UE formaty paszportów roślin

 nadzór nad podmiotami profesjonalnymi ze strony urzędu
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Do rejestru PIORiN wpisywane są podmioty profesjonalne:

 wprowadzające (importujące) do UE rośliny (…), wymagające ŚF
 przemieszczające w UE rośliny (…) dla których wymagany jest paszport roślin
 upoważnione do wydawania paszportów roślin
 wnioskujące o wydanie świadectw fitosanitarnych (eksportujące poza UE)
 upoważnione do stosowania oznaczeń ISPM 15 dla drewnianego materiału

opakowaniowego (DMO)
 przekazujące wymagane informacje dla podróżnych oraz przy sprzedaży

internetowej
 prowadzące działalność dot. określonych roślin na obszarach wyznaczonych w

związku z wystąpieniem agrofaga kwarantannowego dla UE
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Zwolnienie podmiotu profesjonalnego z rejestracji m.in. gdy podmiot:

 dostarcza wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym:

 małe ilości roślin (…) w sposób inny niż w ramach sprzedaży na odległość
(np. Internet, zamówienia przez telefon)

 małe ilości nasion, innych niż nasiona objęte wymogiem ŚF w imporcie

Użytkownik ostateczny – każda osoba działająca w celach niemieszczących się
w ramach działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej tej osoby, która
nabywa rośliny lub produkty roślinne na własny użytek

Rejestracja podmiotów profesjonalnych
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Podmiot profesjonalny oznacza każdą osobę prawa publicznego lub prywatnego,
zaangażowaną profesjonalnie w jedną lub większą liczbę następujących
czynności w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów,
oraz ponoszącą za nie odpowiedzialność prawną:
 sadzenie
 hodowla
 produkcja, w tym uprawa, mnożenie i utrzymywanie
 wprowadzanie, przemieszczanie na terytorium Unii oraz wyprowadzanie poza

terytorium Unii
 udostępnianie na rynku (sprzedaż)
 przechowywanie, gromadzenie, wysyłanie i przetwarzanie
Zarejestrowany podmiot oznacza podmiot profesjonalny zarejestrowany
zgodnie z art. 65 Rozp. 2016/2031

Definicje



piorin.gov.pl

Zwolnienie podmiotu profesjonalnego z rejestracji m.in. (ustalenia praktyczne)

przykłady:
 sklepy detaliczne (sprzedaż wyłącznie stacjonarnie)
 kwiaciarnie (sprzedaż wyłącznie stacjonarnie)
 architekci krajobrazu
 zakłady zieleni miejskiej

Uwaga: to są podmioty profesjonalne, czyli mają obowiązek identyfikowania
dostarczanych im jednostek handlowych (art. 69 Rozp. 2016/2031), a nabywane przez
nich jednostki handlowe muszą być zaopatrzone w paszporty roślin

Rejestracja podmiotów profesjonalnych
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Rejestracja podmiotów profesjonalnych

Projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

 Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców na podstawie ustawy o
ochronie roślin staje się podmiotem wpisanym do urzędowego rejestru
podmiotów profesjonalnych

 Podmiot wpisany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do ewidencji
przedsiębiorców (art. 84 ust. 4 o nasiennictwie), ewidencji rolników (art. 86
ust. 4 tej ustawy) lub ewidencji dostawców (art. 87 ust. 5 tej ustawy)
prowadzący działalność wymagającą uzyskania wpisu do urzędowego rejestru
podmiotów profesjonalnych, staje się podmiotem wpisanym do urzędowego
rejestru podmiotów profesjonalnych

Obowiązek aktualizacji danych przez podmiot profesjonalny do 14.03.2020 r.
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Zakres roślin wymagających zaopatrzenia w paszport roślin

• Wykaz roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wymagających zaopatrzenia w paszport

roślin, został określony w załączniku XIII i XIV

Rozporządzenia wykonawczego Komisji (…) ustanawiającego jednolite warunki wykonania

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w odniesieniu do środków

ochronnych przeciwko agrofagom roślin (…) tzw. „Regulacja fitosanitarna”

Rozporządzenie to zostało przyjęte 18.10.2019 r.; oczekuje na publikację

• Załącznik XIII – lista roślin wymagających zaopatrzenia w paszport roślin przy przemieszczaniu w

obrębie całej Unii

• Załącznik XIV – lista roślin wymagających zaopatrzenia w paszport roślin przy wprowadzaniu do

stref chronionych i przemieszczaniu w tych strefach
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Wykaz roślin wymagających zaopatrzenia w paszport roślin –
zał. XIII Rozporządzenia Komisji

• Wszystkie rośliny do sadzenia, inne niż nasiona

• Nasiona określonych gatunków roślin, m.in.:

• Materiał siewny warzyw (dyrektywa 2002/55/WE ) - pomidor, papryka, fasola zwykła i

wielokwiatowa, cebula, por, groch siewny, bób

• Nasiona gatunków ozdobnych (dyrektywa 98/56/WE) - Allium L., Capsicum annuum L.,

Helianthus annuus L., Prunus: dulcis, avium, armeniaca, cerasus, domestica, persica, salicina

• Nasiona gatunków szkółkarskich (dyrektywa 2008/90/EC ) - Prunus: dulcis, avium, armeniaca,

cerasus, domestica, persica, salicina
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Co to są rośliny przeznaczone do sadzenia?

 „rośliny przeznaczone do sadzenia” oznaczają rośliny, które są przeznaczone
do sadzenia lub przesadzenia, lub pozostają posadzone

 „rośliny” oznaczają:

• żywe rośliny (np.: drewka, krzewy, sadzonki, rośliny doniczkowe)

• żywe części roślin, m.in.:
 nasiona w znaczeniu botanicznym, przeznaczone do siewu
 bulwy, bulwocebule, cebule, kłącza,
 pędy, łodygi, rozłogi

Definicje
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rośliny przeznaczone do sadzenia
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rośliny przeznaczone do sadzenia
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Paszport roślin 

• JEST URZĘDOWĄ ETYKIETĄ stosowaną przy przemieszczaniu materiału
roślinnego na terytorium UE

• Poświadcza określone wymogi, tj. że rośliny (…) są:
• wolne od agrofagów kwarantannowych
• zgodne z przepisami dot. RNQP
• spełniają wymogi dotyczące przemieszczania na terytorium UE
• w stosownych przypadkach, są zgodne z dodatkowymi przepisami

(np. szczegółowymi dla określonego agrofag)
• w stosownych przypadkach, zgodne ze środkami ustalonymi przez WIORIN

(decyzja kwarantannowa)

• POSIADA OKREŚLONY FORMAT
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Format paszportu roślin – art. 83 ust. 1 Rozp. 2016/2031

Paszport roślin –
• może mieć formę etykiety wykonanej z trwałego materiału, na której

zamieszcza się informacje właściwe dla paszportu roślin, lub
• może stanowić element opakowania (np. doniczki, torebki) lub element

etykiety nasiennej/handlowej/informacyjnej, jednak informacje
wymagane dla paszportu roślin muszą być wyraźnie wyodrębnione w
stosunku do wszelkich innych informacji, zawartych na tym opakowaniu
lub etykiecie,

Paszport roślin musi być wyraźnie widoczny i czytelny, a informacje na nim
umieszczone trwałe i niemożliwe do zmiany.
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FORMAT PASZPORTU ROŚLIN
Rozporządzenie (UE) 2017/2313

flaga – kolorowa lub czarno-biała 
lub biało-czarna (lewy górny róg)

wyrazy Paszport roślin/ Plant passport 
(prawy górny róg)

litera A: odpowiednio nazwa botaniczna 
lub nazwa przedmiotu, opcjonalnie nazwa                                                                           
odmiany

litera B: dwuliterowy kod PCz. (PL) i numer                                                                                      
rejestracyjny 

litera C: kod identyfikacyjny 

litera D: nazwa państwa pochodzenia 
(odpowiednio trzeciego lub PCz., np. PL)
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Treść paszportu roślin – art. 83 ust. 2 i zał. VII Rozp. 2016/2031

Kod identyfikacyjny (lit. C na paszporcie):
• oznacza kod literowy, liczbowy lub alfanumeryczny, który identyfikuje przesyłkę,

partię lub jednostkę handlową, wykorzystywany do celów identyfikacji, w tym kody
odnoszące się do danej partii, części zamówienia, serii, daty produkcji lub dokumentów
podmiotu profesjonalnego (art. 2 pkt 21 Rozp. 2016/2031);

• kod identyfikacyjny ustala upoważniony podmiot;
• w przypadku paszportów wydawanych przez WI kodem będzie numer nadawany przez

System
• kod identyfikacyjny może być uzupełniony niepowtarzalnym:

• kodem kreskowym
• kodem QR
• hologramem
• mikroprocesorem
• innym nośnikiem danych



piorin.gov.pl

Treść paszportu roślin – art. 83 ust. 2 i zał. VII Rozp. 2016/2031

Odstępstwa: 
Kod identyfikacyjny (lit. C na paszporcie) nie jest wymagany na 
paszporcie w przypadku gdy rośliny spełniają wszystkie następujące 
warunki:

• są przygotowane w ten sposób, że są gotowe do sprzedaży użytkownikom
ostatecznym, bez jakichkolwiek dalszych przygotowań i nie zachodzi ryzyko
rozprzestrzeniana się agrofagów kwarantannowych,

• nie należą do rodzajów lub gatunków, wymienionych w akcie wykonawczym
Komisji, określającym rośliny w odniesieniu do których nie ma zastosowania
ten wyjątek (akt wykonawczy w przygotowaniu, który wskaże te rodzaje lub
gatunki)
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Paszport roślin – wzory PIORiN

Uwaga: oznaczenia A, B, C i D będą nadrukowywane jednocześnie z informacjami 



piorin.gov.pl

Przykładowy wzór paszportu roślin, zaproponowany przez polski 
podmiot
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Przykładowy wzór paszportu roślin, zaproponowany przez polski 
podmiot
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Zakres i zasady dołączania paszportów roślin
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Paszportowanie roślin 

Paszporty roślin są umieszczane na jednostce handlowej roślin (…) przed ich
przemieszczeniem na terytorium UE. W przypadku gdy takie rośliny (…) są
przemieszczane w opakowaniu, wiązce lub pojemniku, paszport roślin jest
umieszczany na tym opakowaniu, wiązce lub pojemniku.

To jak umieszczany jest paszport roślin, wynika z tego, co jest jednostką
handlową przy przemieszczaniu pomiędzy podmiotami profesjonalnymi !

„jednostka handlowa” oznacza najmniejszą jednostkę handlową lub inną
jednostkę użytkową mającą zastosowanie na danym etapie obrotu, która może
stanowić część lub całość partii.
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Paszportowanie roślin - odstępstwo

Paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania wskazanych w
wykazie roślin (…) dostarczanych bezpośrednio użytkownikom ostatecznym !

Przykładowo:

• kwiaty doniczkowe zakupione do domu w sklepie stacjonarnym

Odstępstwo nie ma zastosowania do:

• sprzedaży poprzez umowy zawierane na odległość (np. Internet)

• przemieszczania do stref chronionych UE
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Przykładowo: kwiaty doniczkowe na tacach po 10 szt. na jednej tacy, umieszczone
w opakowaniu zbiorczym – w kartonach po 6 tac w kartonie

I. Sprzedaż przez producenta do hurtowni:
 jednostka handlowa: karton 
 paszport roślin: musi  być co najmniej na kartonie, może być na każdej tacy 

lub na każdej doniczce

II. Hurtowania będzie sprzedawała kwiaty do sklepów ogrodniczych stacjonarnych
 jednostka handlowa: taca 
 paszport roślin: musi być co najmniej na tacy, może być na każdej doniczce

III. Sklep ogrodniczy stacjonarny będzie sprzedawał ww. kwiaty tylko użytkownikom 
ostatecznym 
 jednostka handlowa: taca lub doniczka 
 paszport roślin: nie jest wymagany, może być na każdej tacy lub na każdej 

doniczce (np. o ile został na wcześniejszym etapie zamieszczony) 

Paszportowanie roślin 
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Przykładowo: materiał siewny np. cebuli wyprodukowany w Niemczech, kupiony
przez polskiego dystrybutora 6 palet z workami po 25 kg

I. Zakup materiału siewnego przez dystrybutora od producenta w Niemczech
 jednostka handlowa: paleta
 paszport roślin: musi  być co najmniej na palecie, może być na każdym worku

II. Polski dystrybutor będzie przepakowywał mat. siewny do pojedynczych torebek o  
masie 1 g, pakował je w kartony po 100 szt. w każdym kartonie
 jednostka handlowa: karton 
 paszport roślin: musi być co najmniej na kartonie może być na każdej torebce

III. Hurtowania będzie sprzedawała kartony do sklepów ogrodniczych stacjonarnych 
(bez ich podziału)
 jednostka handlowa: karton 
 paszport roślin: musi być co najmniej na kartonie może być na każdej torebce

Paszportowanie roślin  - jednostki handlowe
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Przykładowo: materiał siewny np. cebuli wyprodukowany w Niemczech,
kupiony przez polskiego dystrybutora 6 palet z workami po 25 kg

IV. Hurtowania będzie sprzedawała pojedyncze torebki do sklepów ogrodniczych
stacjonarnych (będzie dokonywała podziału kartonów)
 jednostka handlowa: torebka 
 paszport roślin: musi na każdej torebce

V. Stacjonarny sklep ogrodniczy będzie sprzedawał torebki, które otrzymał w 
opakowaniu zbiorczym (kartonie), do którego był dołączony 1 paszport roślin, 
tylko użytkownikom ostatecznym 
 jednostka handlowa: pojedyncza torebka
 paszport roślin: nie jest wymagany, jednak może być na każdej torebce

(o ile został na wcześniejszym etapie zamieszczony) 

Paszportowanie roślin – jednostki handlowe c.d. 
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Paszportowanie roślin - odstępstwo

Paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania określonych roślin 
(…) w obrębie nieruchomości użytkowanych przez zarejestrowany podmiot 
profesjonalny i pomiędzy  takimi nieruchomościami, jeżeli znajdują się one w 
niewielkiej odległości

Paszporty roślin maja nie być wymagane do przemieszczania nasion podlegających 
odstępstwom od wymagań dyrektyw „marketingowych” (Rozporządzenie 
Wykonawczego Komisji przyjęte 18.10.2019 r., oczekuje na opublikowanie)
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Paszportowanie roślin – okresy przejściowe  

Rozp. 2017/2313 

Paszporty roślin wydane przed dniem 14.12.2019 r., zgodnie z 
dotychczasowymi przepisami/wymaganiami, pozostają ważne do 
dnia 14.12.2023 r.! 

Uwaga - o ile nie uległ zmianie stan fitosanitarny roślin (…), dla
których zostały wydane paszporty
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Paszportowanie roślin – okresy przejściowe  

Rozp. Wykonawcze Komisji zatwierdzone 18.10.2019 r., oczekuje na publikację 

 Nasiona i inne rośliny do sadzenia wprowadzone do UE, przemieszczane w UE
lub wyprodukowane przed dniem 14.12.2019 r., zgodnie z obowiązującymi
wymogami, wskazanych w tym przepisie, dyrektyw marketingowych mogą być
wprowadzane do UE lub przemieszczane w UE, jeżeli spełniają te wymogi.

 Nowe wymogi dot. RNQP (Aneks IV i V) stosuje się od 14.12.2020 r. Paszporty
roślin, dla nasion i innych roślin przeznaczonych do sadzenia, korzystających z
tego okresu przejściowego, są do dnia 14.12.2020 r. wymagane jedynie w celu
potwierdzenia ich zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami
dotyczącymi agrofagów kwarantannowych.

Czyli w uproszczeniu, określony materiał kwalifikowany może być do
14.12.2020r. z dotychczasowymi etykietami urzędowymi/nasiennymi.
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Wydawanie paszportów roślin

Paszporty roślin są wydawane:

• przez upoważnione zarejestrowane podmioty profesjonalne, pod nadzorem
właściwych organów (WIORiN)

• w drodze odstępstwa przez właściwe organy (WIORiN)

• tylko dla roślin (…) dla których ocena wykazała, że spełniają one określone
wymagania (dotyczące m.in. agrofagów kwarantannowych dla UE oraz RNQP
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Identyfikowalność (art. 69 Rozp. 2016/2031) 

Upoważniony (zarejestrowany) podmiot
Zarejestrowany podmiot, dla którego WIORiN wydaje paszporty roślin

rejestruje następujące dane:
•(w stosownych przypadkach) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu
profesjonalnego, który dostarczył daną jednostkę handlową
•imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, któremu dana jednostka handlowa
została dostarczona (sprzedana)
•stosowne informacje odnoszące się do paszportu roślin

Prowadzi rejestr przez 3 lata, po dniu kiedy rośliny (…) dostarczono podmiotowi
lub kiedy podmiot dostarczył taki materiał
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Identyfikowalność (art. 69 Rozp. 2016/2031) 

Podmiot rejestruje stosowne 
informacje z paszportu roślin, który był 
dołączony do roślin (…) dostarczonych 
podmiotowi (zakupionych przez 
niego): 

• nr rejestracyjny (w stosownych 
przypadkach - imię i nazwisko lub 
nazwę podmiotu profesjonalnego, 
art. 69 ust.3 lit a) 

• nazwę botaniczną
• kod identyfikacyjny 
• kraj pochodzenia
• kod agrofaga – jeśli był to paszport 

dla strefy chronionej 

Podmiot rejestruje stosowne 
informacje z paszportu roślin, który był 
dołączony do roślin (…), które podmiot 
dostarcza (sprzedaje): 

• imię i nazwisko lub nazwę 
podmiotu 

• nazwę botaniczną 
• kod identyfikacyjny 
• kraj pochodzenia
• kod agrofaga – jeśli był to paszport 

dla strefy chronionej
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Identyfikowalność (art. 70 Rozp. 2016/2031)

Podmioty profesjonalne, którym dostarcza się lub które dostarczają rośliny (…)

 informacje uzyskane za pomocą systemów lub procedur dot. przemieszczania
roślin (…) w obrębie nieruchomości i pomiędzy nimi – udostępniają WIORiN
na wniosek (uwaga: dane w rejestrze są przetrzymywane przez 3 lata)

Uwaga: to są podmioty profesjonalne (w tym te, które mogą być zwolnione z
rejestracji np. sklep detaliczny), mają obowiązek identyfikowania dostarczanych
im jednostek handlowych (art. 69 Rozp. 2016/2031)



Dziękuję za uwagę

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
al. Jana Pawła II 11; 00-828 warszawa

piorin.gov.pl; gi@piorin.gov.pl

http://www.piorin.gov.pl/
mailto:gi@piorin.gov.pl
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