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TRYB ZAŁATWIANIA SPRAWY 

Upoważnienie do wydawania paszportów roślin przez podmioty w imieniu 

wojewódzkiego inspektora 
Komórka 

organizacyjna 
Nadzór Fitosanitarny 

Tel./faks 
tel.: 89/ 533 72 35,   faks: 89/ 534 36 23 

 
Podstawa prawna 

1. Art. 16 ust. 15  ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin                       

(tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2138). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 

2016 poz. 1827 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o upoważnienie do wydawania paszportów roślin. 

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie 

upoważnienia do wydawania paszportów roślin w imieniu wojewódzkiego 

inspektora. 

3. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika wraz                        

z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. 

Miejsce  

składania dokumentów 

Komórka organizacyjna WIORiN w Olsztynie właściwa ze względu na miejsce 

prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub przechowywania materiału 

roślinnego. Adresy oddziałów podane na stronie internetowej WIORiN                               

w Olsztynie. 

Stanowisko właściwe                              

do załatwienia sprawy 

PRACOWNIK:                       Upoważnieni  pracownicy  WIORiN  w  Olsztynie  

DZIAŁ/JEDNOSTKA:           WNF w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, Oddziały       

          WIORiN w Olsztynie 

GODZINY URZĘDOWANIA: 7.30 – 15.30 
 

Opis  działania 1.  Przyjęcie i sprawdzenie wniosku. 

2.  Ocena, czy podmiot spełnia warunki  do udzielenia upoważnienia, w tym czy 

daje rękojmię zgodnego z przepisami prawa wydawania paszportów roślin. 

3. Wydanie decyzji  upoważniającej podmiot do wydawania paszportów roślin                     

w imieniu wojewódzkiego inspektora 

4. Przekazanie decyzji wnioskodawcy pocztą za potwierdzeniem odbioru lub    

bezpośrednio. 

Termin załatwienia 

sprawy 

nie później niż w ciągu miesiąca dni od dnia wpływu do tego organu wniosku                        

o upoważnienie do wydawania paszportów roślin 

 

Opłaty W kasie lub na konto Urzędu Miasta w Olsztynie – Wydział Podatków i Opłat,               

pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn: 

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 

63 1020 3541  0000 5002 0290 3227 

Za wydanie decyzji -  10,00 zł, z podaniem przedmiotu, od którego dokonuje się 

opłaty skarbowej: „za wydanie decyzji upoważniającej do wydawania paszportów 

roślin” 

Za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł, z podaniem przedmiotu, od którego dokonuje 

się opłaty skarbowej: „za złożenie pełnomocnictwa” 



Tryb odwołania Od wydanej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin                   

i Nasiennictwa w Warszawie za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie                        

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Uwagi Ocenie, czy podmiot daje rękojmię zgodnego z przepisami prawa paszportów 

roślin podlega: 

1) czy podmiot w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie był karany za 

naruszenia przepisów o ochronie roślin lub przepisów o nasiennictwie, 

2) dotychczasową współpracę pomiędzy danym podmiotem a wojewódzkim 

inspektorem, 

3) deklarację podmiotu dotyczącą rzetelnego, prawidłowego oraz odpowiedzial-

nego (zgodnie z przepisami prawa), wydawania paszportów, 

4) warunki organizacyjno – techniczne związane z drukowaniem paszportu                  

(np. pomieszczenie/miejsce, gdzie będą drukowane paszporty, dostęp do 

sprzętu/oprogramowania, wyznaczenie osoby, która będzie nadzorowała 

sprawy związane z wydawaniem paszportów, prowadzeniem i rozliczeniem 

ewidencji przychodu i rozchodu paszportów, zabezpieczeniem formularzy 

paszportów przed dostępem osób nieupoważnionych). 

 


