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Załącznik A do wniosku z dnia …………………………… 

Wypełnić, jeżeli 

zaznaczono pole 

A 
OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI5) 

 IMPORT do Unii Europejskiej (w tym do Polski) roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z państw trzecich, 

dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne 

 EKSPORT do państw trzecich roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których wymagane jest 

świadectwo fitosanitarne dla eksportu, reeksportu oraz świadectwo przedeksportowe 

 UPRAWA, PRODUKCJA, WYTWARZANIE, OBRÓT, MAGAZYNOWANIE, PAKOWANIE, 

SORTOWANIE, PRZEMIESZCZANIE* na terytorium Unii Europejskiej (w tym Polski) roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów, dla których wymagany jest paszport roślin (* - właściwe podkreślić) 

     WYDAWANIE:  paszportów roślin  urzędowych etykiet – paszportów 

 STOSOWANIE OZNACZEŃ na drewnianym materiale opakowaniowym (DMO), zgodnie ze standardem 

ISPM FAO 15 

 WYDAWANIE POŚWIADCZEŃ inne niż ww. oznakowanie DMO ……………………………..…………..… 
(wskazać jakie) 

 PROWADZENIE sprzedaży roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów poprzez umowy zawierane na 

odległość (np. przez Internet) pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi i przekazywanie informacji 

zgodnie z art. 45 lub 55 Rozp. 2016/20131 

 WPROWADZANIE roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do stref przygranicznych z państwami 

trzecimi 

 DZIAŁALNOŚĆ dotycząca roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na wyznaczonych obszarach, 

ustalonych po wykryciu organizmu kwarantannowego 

 INNA DZIAŁANOŚĆ, niż wskazane powyżej, wymagające wpisu do urzędowego rejestru podmiotów 

profesjonalnych ………………………………………………………..………………………………………….. 
(wskazać jaką) 

Wypełnić, jeżeli  

zaznaczono pole 

A 
ADRES NIERUCHOMOŚCI I/LUB UMIEJSCOWIENIE DZIAŁEK6) 

 

Wypełnić, jeżeli  

zaznaczono pole 

A 

TYP TOWARU, RODZINA, RODZAJ LUB GATUNEK ROŚLIN, PRODUKTÓW 

ROŚLINNYCH LUB PRZEDMIOTÓW – wskazać poniżej lub wypełnić załącznik do wniosku 

 

Wypełnić, jeżeli  

zaznaczono pole 

A 
DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI 

 Typy towaru i/lub nazwy botaniczne (łacińskie) rodzin, rodzajów lub gatunków roślin, produktów roślinnych lub 

przedmiotów. 

 Opis systemów i procedur umożliwiających wypełnienie obowiązku identyfikowalności, o którym mowa w art. 

69 i 70 Rozp. 2016/2031. 

 Zaświadczenie o zdaniu egzaminu potwierdzającego posiadanie niezbędnej wiedzy do przeprowadzenia oceny, o 

której mowa w art.87 Rozp. 2016/2031. 

 Inne (oświadczenia) 

………………………………………………………………………………………………………..………………… 
(wskazać jakie) 

DATA I PODPIS WNIOSKODAWCY 

……………………………………………………………… 
Miejscowość, data 

…………………………………………………...... 
Podpis 
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OŚWIADCZENIE 

dotyczące spełnienia warunków określonych w art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/2031 wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2019/827 z dnia 13 marca 2019 r. w zakresie 

kryteriów, jakie podmiot profesjonalny powinien spełniać, przed otrzymaniem upoważnienia do wydawania paszportów roślin.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer rejestracyjny – PL- ………/…..…../…………….. 

Dane podmiotu składającego oświadczenie 

L.p. SPEŁNIONE KRYTERIA 

 

1 

Znane mi są wytyczne techniczne w zakresie oznak występowania agrofagów (objawów porażenia), biologii agrofagów i ich 

wektorów lub żywicieli w odniesieniu do prowadzonej produkcji oraz zasady pobierania próbek do badań laboratoryjnych.  

 

 

2 

Posiadam kompetencje niezbędne do przeprowadzania wymaganych ocen roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, 

potwierdzone zaświadczeniem o zdaniu egzaminu. 

lub 

W moim miejscu produkcji oceny roślin produktów roślinnych i innych przedmiotów, przeprowadza osoba posiadająca 

zaświadczenie o zdaniu egzaminu. 

 

3 

 

Ocena do celów wydawania paszportów roślin będzie przeprowadzana na nieruchomościach wskazanych we wniosku o wpis 

do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, w odpowiednim czasie oraz z uwzględnieniem istniejącego ryzyka 

fitosanitarnego i będzie przechowywane przez co najmniej 3 lata.  

 

 

 

 

 

 

4 

Stosując dobre praktyki, zapobiegam występowaniu i rozprzestrzenianiu się agrofagów m. in. poprzez: 

 wykorzystywanie do produkcji materiału o ustalonej tożsamości (zaopatrzonego w paszporty roślin, zaświadczenia lub 

świadectwo fitosanitarne)  

 izolację przez określony czas wprowadzanych do gospodarstwa nowych roślin, 

 wykorzystywanie mat dezynfekujących, 

 zabiegi fizyczne, chemiczne i biologiczne w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych, nieruchomości, gruntów, wody, 

gleby, podłoży uprawowych, obiektów, maszyn, sprzętu i innych przedmiotów, 

 wykorzystywanie pułapek lepowych i feromonowych w prowadzonej produkcji, 

 prewencyjne usuwanie roślin, produktów roślinnych porażonych lub potencjalnie porażonych (dotyczy tylko agrofagów 

innych niż kwarantannowe), 

 używanie sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzania ocen roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów. 

regularną dezynfekcję sprzętu i zachowanie bezpieczeństwa fitosanitarnego. 

 

 

5 

Informacje o podejrzeniu, wystąpienia: 

 agrofagów kwarantannowych dla Unii, 

 agrofagów objętych środkami przyjętymi na podstawie art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031,  

 agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej  

 oraz regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii Europejskiej mogących wywierać szkodliwy wpływ na 

produkowane rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty,  

będą niezwłocznie przekazywane do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie  

 

 

 

 

6 

W przypadku wykrycia lub podejrzenia wystąpienia agrofaga kwarantannowego zostaną podjęte następujące działania: 

 wycofaniu na własny koszt, podejrzanych o porażenie lub porażonych przez agrofaga kwarantannowego roślin produktów 

roślinnych i innych przedmiotów od użytkowników, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz ich 

zniszczenie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa fitosanitarnego, 

 przekazaniu stosownej informacji do osób, którym zostały dostarczone rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, porażone 

lub podejrzane o porażenie agrofagiem kwarantannowym,  

 przekazaniu ww. osobom wskazówek dotyczących niezbędnych środków, jakie powinny wprowadzić podczas przesyłania 

(zwrotu) porażonych lub podejrzanych o porażenie agrofagiem kwarantannowym roślin, produktów roślinnych i innych 

przedmiotów, 

 dezynfekcji sprzętu, urządzeń i pomieszczeń w miejscu produkcji,  

 prowadzeniu obserwacji występowania tego agrofaga i jego wektorów w prowadzonej uprawie oraz na roślinach żywicielskich 

, 

prowadzenie zabiegów zwalczających wektory dla danego agrofaga kwarantannowego 

7 Pracownicy przeprowadzający oceny na bieżąco będą doszkalani.  

 

8 

Osoba do kontaktów z WIORiN w Warszawie Oddział w 

……………………………….……………………………………………….………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9 Inne …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………  

data i podpis wnioskodawcy 


