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WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKII  IINNSSPPEEKKTTOORRAATT  OOCCHHRROONNYY  RROOŚŚLLIINN  

II  NNAASSIIEENNNNIICCTTWWAA  WW  BBYYDDGGOOSSZZCCZZYY  

TRYB ZAŁATWIANIA SPRAWY 

Egzamin upoważniający do przeprowadzania ocen  
dla celów wydawania paszportów roślin 

 

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed 
agrofagami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 301). 

2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 
listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin  
i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz 
zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 
(Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 319, str. 1 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty 1. Karta zgłoszenia na egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy 
dotyczącej wykonywania ocen dla celów wydawania paszportów 
roślin. 

2. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin. 

Miejsce  
składania dokumentów 

Oddział WIORiN właściwy ze względu na miejsce prowadzenia 
uprawy, wytwarzania, składowania lub przechowywania roślin, 
produktów roślinnych lub przedmiotów (adresy oddziałów podane na 
stronie internetowej WIORiN Bydgoszcz). 

Stanowisko właściwe 
do załatwienia sprawy 

PRACOWNIK: Upoważnieni pracownicy Oddziałów WIORiN 
NADZÓR: Kierownik Agnieszka Synak 
DZIAŁ: Nadzoru Fitosanitarnego 
NUMER POKOJU: 15 
NUMER TELEFONU: (052) 360 96 46, 47, 36 
E-MAIL: dnf-bydgoszcz@piorin.gov.pl 
GODZINY URZĘDOWANIA: 7.30 – 15.30 

Sposób działania 1. Przyjęcie i sprawdzenie karty zgłoszenia na egzamin oraz dowodu 
zapłaty.  

2. Potwierdzenie tożsamości zdającego zgodnie z dokumentem 
tożsamości. 

3. Przeprowadzenie egzaminu. 
4. Przekazanie zaświadczenia o zdanym egzaminie pocztą za 

potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio.  

Terminy Uzgodnienie terminu egzaminu z wybranym Oddziałem WIORiN 
(adresy oddziałów podane na stronie internetowej WIORiN 
Bydgoszcz). 
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Opłaty Stawki opłat za egzamin pobierane są zgodnie z cennikiem 
opublikowanym w rozporządzeniu MRiRW w sprawie stawek opłat 
pobieranych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa za przeprowadzanie kontroli urzędowych, 
wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług 
w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz.U. z 2020 r. poz. 
1771): 

 
1. Opłata w wysokości 110 zł za egzamin przeprowadzony dla 

podmiotu w danym dniu.   
 

Na konto: NBP  O/O Bydgoszcz 
98 1010 1078 0073 5722 3100 0000 – „za egzamin”. 

 
 
 


