
Tłumaczenie robocze pisma Państwowego Inspektoratu ds. Bezpieczeństwa Weterynaryjnego i 
Fitosanitarnego przy Rządzie Kirgiskiej Republiki nr 04-01/744 z dnia 8 maja 2013 r.:  
 

Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador  
Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu  
Pan Jacek Kluczkowski  
 

 
W odpowiedzi na nr AM.KAZ.24-8/13 z 09/04/2013 r. 

 
 

Szanowny Panie Kluczkowski,  
 Państwowy Inspektorat ds. Bezpieczeństwa Weterynaryjnego i Fitosanitarnego przy 
Rządzie Kirgiskiej Republiki składa wyrazy szacunku Panu i Pracownikom Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu, i w odpowiedzi na Pana zapytanie 
informuje co następujące. 
 W zakresie kwarantannowego nadzoru fitosanitarnego Inspektorat Państwowy opiera się 
na następujących aktach normatywnych: Ustawa Kirgiskiej Republiki „O kwarantannie roślin” z 
dnia 2 czerwca 1998 roku nr 74; Międzynarodowa Konwencja Ochrony Roślin z 1997 r. i inne 
akty prawne Kirgiskiej Republiki.  Tak jak Rzeczpospolita Polska, Kirgizja jest członkiem 
Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin (EPPO) i uznaje wykaz EPPO w 
zakresie szkodliwych obiektów kwarantannowych.  
 Wymogi w stosunku do sadzonek, zgodnie z ogólnie przyjętymi międzynarodowymi 
zasadami: 
Zakazany jest wwóz: 
- roślin i innych materiałów podlegających kwarantannie, zakażonych przez kwarantannowe 
organizmy szkodliwe, za wyjątkiem przypadków uwzględnionych w zasadach i normach 
zabezpieczenia kwarantanny roślin; 
- organizmów żywych, a także ich różnych stadiów, form i szczepów, zawartych w wykazie 
kwarantannowych organizmów szkodliwych w Kirgiskiej Republiki, za wyjątkiem przypadków 
uwzględnionych w zasadach i normach zabezpieczenia kwarantanny roślin; 
Ograniczenia: 
- dopuszczany jest wwóz produktów podlegających kwarantannie z krajów rozpowszechnienia 
kwarantannowych roślin szkodliwych z miejsc wolnych od nich; 
- wwóz wzorów nasion i sadzonek do celów naukowo-badawczych dopuszczony jest wyłącznie 
pod warunkiem ich obowiązkowego sprawdzenia w szkółkach introdukcyjno-kwarantannowych, 
niezależnie od stanu kwarantannowego państw ich pochodzenia; 
- dopuszczany jest wwóz zboża i produktów przetworzonych z niego, z nasionami 
kwarantannowych gatunków chwastów, wyłącznie pod warunkiem przetwórstwa zgodnie z 
technologiami zapewniającymi pozbawienie nasion zdolności do życia; 
Rośliny sadownicze i dekoracyjne: sadzonki roślin sadowniczych i dekoracyjnych, rośliny 
doniczkowe, diaspory zakorzenionej oraz nasiona  
- w przypadku dostaw sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym – powinien on być wolny 
od gleby; 
- w przypadku dostaw roślin zakorzenionych, substrat nie powinien zawierać domieszek gleby; 
- miejsce produkcji powinno być wolne od kwarantannowych organizmów szkodliwych; 



Malina (Rubus) i poziomka (Fragaria) 
Sadzonki powinny być zwolnione z fitoftorozy korzeni maliny i poziomki – Phytophtora 
fragariae Hickman 
 Zgodnie z art. 3. Ustawy Kirgiskiej Republiki „O kwarantannie roślin”, „Zasady wwozu i 
wywozu ładunków podlegających kwarantannie” 
- wwóz ładunków podlegających kwarantannie do Kirgiskiej Republiki oraz ich tranzyt przez 
teren Kirgiskiej Republiki, możliwy jest przy posiadaniu certyfikatu fitosanitarnego – 
wydawanego przez organa państwowe ds. kwarantanny roślin państwa-eksportera – oraz 
kwarantannowego pozwolenia na import. 
 Mamy nadzieję, iż przekazane informacje będą pożyteczne do dalszej owocnej 
współpracy naszych państw.  
 
 Z wyrazami szacunku,  
Zastępca Dyrektora  
Główny Państwowy Inspektor Fitosanitarny  
Kirgiskiej Republiki      /nieczytelny podpis/   A. Imarow  
 
 
 
 
Pismo przygotował: 
A. Nurbajew, tel.: (312) 62 18 19  


