
Procedura ubiegania się o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportowanych lub 

reeksportowanych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 
 

 

Podstawa prawna 

 Art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. 

poz. 621, ze zm.). 

 Przepisy fitosanitarne kraju przeznaczenia przesyłki. 

 

Ogólne informacje dotyczące eksportu  są dostępne tutaj 

Wymagane dokumenty 

 Wniosek  wzór formularza 

 Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażających (jeżeli zabiegi takie są 

wymagane). 

 Pozwolenie importowe lub jego kopia wraz z oryginalnym tłumaczeniem na język polski 

przez tłumacza przysięgłego (o ile jest wymagane). 

 Świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia towaru w przypadku reeksportu  

 Zaświadczenie wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 

uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów (o ile jest wymagane). 

 Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. 

Miejsce składania dokumentów 

Oddział WIORiN ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania lub miejsca 

składowania, lub łączenia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich (wykaz i adresy Delegatur/Oddziałów 

dostępne są tutaj). 

Sposób działania 

 Przyjęcie i sprawdzenie wniosku. 

 Ocena organoleptyczna towaru i/ lub pobranie próby i przekazanie jej do badań 

laboratoryjnych wraz z protokołem. 

 W określonych przypadkach dokonanie plombowania przesyłki roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów. 

 Wydanie świadectwa fitosanitarnego po stwierdzeniu, że rośliny, produkty roślinne, 

przedmioty spełniają wymaganie państwa trzeciego, do którego są przeznaczone lub 

państw, przez które są przemieszczane. 

Terminy 

Kontrolę fitosanitarną dla eksportu wykonuje się na wniosek eksportera złożony w terminie 

umożliwiającym stwierdzenie, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają 

wymagania państwa trzeciego, do którego są przeznaczone lub przez które są przemieszczane. 

Świadectwo fitosanitarne wydawane jest bez zbędnej zwłoki. 

Opłaty 

 Stawki opłat za świadczenie usług Inspekcji w zakresie pobierania prób, przeprowadzania 

oceny organoleptycznej, badań makroskopowych i laboratoryjnych są pobierane zgodnie z 

cennikiem opublikowanym w rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 czerwca 2008 roku w 

sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych (Dz. 

U. z 2008 r. Nr 122, poz. 789 ze zm.).  

http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/ogolne-zasady-eksportu/
http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/837/1/6/wniosek_sw_fito.doc
http://piorin.gov.pl/pl-struktura/pl-ot/


Należność za wykonane usługi w tym zakresie należy wpłacić na konto NBP O/O 

Białystok nr konta 31101010490023072231000000. 

 Wydanie świadectwa fitosanitarnego  podlega opłacie skarbowej  wynoszącej 20 zł. 

Opłatę należy wnieść na rachunek  Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul Słonimska 1, 

15-950 Białystok, Bank PEKAO S.A. Nr 26124052111111001035533132 z podaniem 

przedmiotu, od którego dokonuje się opłaty skarbowej –„za wydanie świadectwa 

fitosanitarnego” 


