
Procedura upoważniania podmiotów do stosowania oznaczeń 

zgodnie ze standardem ISMP 15 

Podstawa prawna: 

Art. 29 ustawy  z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami  
(Dz.U  z 2021 r. poz. 256) 

 

I. Złożenie Wniosku o wpis lub aktualizację do urzędowego rejestru 

podmiotów profesjonalnych wraz z oświadczeniem dotyczącym zamiaru 

stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym (DMO), 
zgodnie ze standardem ISPM FAO 15 

Wniosek znajduje się pod adresem: http://piorin.gov.pl/op-formularze/ 

Wniosek składa się do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę podmiotu (oddziału terenowego), a w przypadku podmiotu 

niemającego miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności wymagającej wpisu. 

Wniosek powinien zawierać: 

1. Imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania/siedziby/prowadzenia 

działalności podlegającej obowiązkowi rejestracji oraz dane kontaktowe,  

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer PESEL,  

3. Dane osoby do kontaktu,  

4. Rodzaj i przedmiot prowadzonej działalności, w tym oświadczenie o zamiarze 

stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym (DMO), zgodnie 

ze standardem ISPM FAO 15. 

5. Wskazanie nazwy botanicznej (łacińskiej) gatunków, rodzajów lub rodzin roślin 

lub innych przedmiotów, dla których podmiot ubiegający się o upoważnienie do 

stosowania oznaczeń na drewnianym materiale opakowaniowym (DMO), zgodnie 

ze standardem ISPM FAO 15, 

6. Adres nieruchomości / umiejscowienie działek, wykorzystywanych do 

prowadzenia działalności. 

Podmiot równocześnie kontaktuje się z Instytutem Technologii Drewna ul. Winiarska 1, 

60-654 Poznań tel.: +48.61 849 24 00 celem uzyskania informacji na temat technicznych 

wymagań jakie powinien spełniać zakład. 

 

II. Złożenie Wniosku o upoważnienie do: stosowania oznaczenia na 

drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach 

lub naprawiania drewnianego materiału opakowaniowego 

 

Wniosek znajduje się pod adresem: http://piorin.gov.pl/op-formularze/ 

http://piorin.gov.pl/op-formularze/
https://itd.lukasiewicz.gov.pl/pl/kontakt
https://itd.lukasiewicz.gov.pl/pl/kontakt
http://piorin.gov.pl/op-formularze/


Wniosek składa się do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce 

zamieszkania albo siedzibę podmiotu (oddziału terenowego), a w przypadku podmiotu 

niemającego miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. 

Wniosek powinien zawierać: 

1. Numer wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,  

2. Typ zabiegu - kod zabiegu, którego wykonanie będzie potwierdzane przez 

stosowanie oznaczenia na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub 

innych przedmiotach,  

3. Opis zakładu (ów) i sprzętu do przeprowadzania zabiegów, wymagania 

określone są w rozporządzeniu MRiRW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinny spełniać podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń 

na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach,  

4. W przypadku znakowania drewna poddanego zabiegom w zakładzie innego 

podmiotu - opis procedur zapewniających spełnienie wymagań, o których mowa w 

art. 98 ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z 

dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom 

roślin(…), 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wiedzę niezbędną do 

przeprowadzania zabiegów na drewnianym materiale opakowaniowym, drewnie 

i innych przedmiotach, które również określone zostały w rozporządzeniu 

MRiRW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać 

podmioty upoważnione do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale 

opakowaniowym, drewnie lub innych przedmiotach. 

 

Upoważnienie do stosowania oznaczeń wojewódzki inspektor ochrony roślin i 

nasiennictwa wydaje drogą decyzji administracyjnej. Do wniosku należy dołączyć 

potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej Tytułem wydania decyzji w wysokości 10 zł 

na konto Urzędu Miasta w Opolu 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249.  

 

 

III. Weryfikacja wymagań, o których mowa w art. 98 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2031  przez Wojewódzkiego 

Inspektora. 

 

1. Weryfikacja wymagań obydwa się podczas wspólnej kontroli inspektora WIORiN 

oraz przedstawiciela Instytutu Technologii Drewna. 

2. Stwierdzenie wszystkich wymagań - Wojewódzki Inspektor w drodze decyzji 

upoważnia do stosowania oznaczeń na drewnianym materiale 

opakowaniowym, drewnie i innych przedmiotach.  

3. Brak spełnienia wszystkich wymagań - Wojewódzki Inspektor w drodze decyzji 

odmawia udzielenia upoważnienia do wydawania paszportów roślin. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002217
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002217
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002217
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002217
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002217
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002217
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002217

