
   
[Tekst kursywą w nawiasach kwadratowych oznacza przypisy tłumacza.] 

 

GABINET MINISTRÓW UKRAINY 
ROZPORZĄDZENIE  

z dnia 15 listopada 2019 r. Nr 1177 
Kijów 

Wybrane zagadnienia realizacji Ustawy Ukrainy o kwarantannie roślin 
 

Na podstawie art. 4, art.13, art.132, art.133, art.134, art.16 Ustawy Ukrainy o 
kwarantannie roślin, Gabinet Ministrów Ukrainy postanawia:  
 
1. Zatwierdzić wymienione niżej i załączone procedury oraz wykazy: 

Procedura prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy fitosanitarnej (badania), 
powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, 
monitoringu, odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania świadectw 
przewidzianych w Ustawie Ukrainy o kwarantannie roślin, nadzoru nad 
przeprowadzaniem kontroli w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  
prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań); 

Procedura prowadzenia rejestru upoważnionych laboratoriów fitosanitarnych; 

Procedura prowadzenia rejestru wydanych świadectw fitosanitarnych; 

Wykaz obiektów objętych przepisami w sprawie kontroli przemieszczania się na 
terytorium Ukrainy; 

Wykaz obiektów objętych przepisami w sprawie importu, eksportu i reeksportu; 

Wykaz obiektów objętych przepisami dowolnego pochodzenia, podlegających 
kontroli państwowej w oparciu o podejście zorientowane na ryzyko i kryteriach 
kontroli wyrywkowej;                     
wymagania dotyczące foliopaków;  

2. Wprowadzić do rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 28 grudnia 
2011 r. Nr 1348 „Wybrane zagadnienia związane ze świadczeniem usług przez 
Państwową Służbę w zakresie Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów 



 

przez organy oraz instytucje należące do jej kompetencji” (Dziennik Urzędowy 
Ukrainy 2011 r., Nr 101, art. 3705; 2016 r., Nr 82, art. 2705; 2018 r., Nr 70, art. 
2364) zmiany podane poniżej. 

3. Uchylić rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy zgodnie z załączonym 
wykazem. 

 

      Prezes Rady Ministrów Ukrainy                          O. HONCHARUK 
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•  Załączniki: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZATWIERDZONO 
Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy 

z dnia 15 listopada 2019 r. Nr 1177 

 
PROCEDURA  

prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania),  nadzoru, badania, monitoringu, odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania świadectw 

przewidzianych w Ustawie Ukrainy o kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli w zakresie pobierania 
próbek i wyrywkowej kontroli  prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań) . 

 

 
Część ogólna 

 
1. Niniejsza Procedura określa reguły przeprowadzania inspekcji, kontroli, ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania), 
nadzoru, kontroli, monitoringu, dezynfekcji obiektów objętych przepisami, 
sporządzanie świadectw fitosanitarnych przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad wykonywaniem badań w zakresie pobierania próbek 
i kontroli wyrywkowej nad przeprowadzeniem ekspertyzy fitosanitarnej (badania). 
 
W przypadku, gdy procedurami fitosanitarnymi kraju importera lub Umowami 
międzynarodowymi Ukrainy, lub na żądanie osoby, przewiduje się przeprowadzenie 
procedur fitosanitarnych dla roślin, produktów pochodzenia roślinnego, opakowań, 
środków transportu, pojemników, gleby i wszelkich innych organizmów lub 
materiałów, które nie zostały osobno określone do celów importu, eksportu i reeksportu, 
stosuje się wobec nich procedury fitosanitarne określone w niniejszym rozporządzeniu 
dla obiektów objętych przepisami  i/albo obiektów. 
2. W niniejszej Procedurze terminy są używane w następującym znaczeniu: 

„protokół doboru wzorca-dokumentu” oznacza dokument sporządzony przez 
Państwowego Inspektora fitosanitarnego lub specjalistę z laboratorium fitosanitarnego 
lub Państwowego Laboratorium fitosanitarnego, który poświadcza fakt sporządzenia 
wzorca-dokumentu podczas przeprowadzenia kontroli lub ekspertyzy fitosanitarnej 
(analizy); 

„protokół doboru próbek”, „próbek arbitrażowych” oznacza dokument 
sporządzony przez specjalistę laboratorium fitosanitarnego upoważnionego do 
przeprowadzenia takiej procedury, który potwierdza fakt pobierania próbek, próbek 
arbitrażowych; 

„protokół przeprowadzenia procedur fitosanitarnych” oznacza dokument wydany 
przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego poświadczający fakt przeprowadzenia 
następujących procedur fitosanitarnych: inspekcji, kontroli, nadzoru nad dezynfekcją 
obiektów objętych przepisami i innych działań mających na celu zapobieganie 
pojawieniu się i zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (w 
tym organizmów kwarantannowych dla kraju importera, jeśli wymaga tego fitosanitarna 
Procedura kraju lub Umowa międzynarodowa Ukrainy) lub ograniczenie 
niekorzystnego wpływu ekonomicznego  przez niekwarantannowe organizmy 
szkodliwe objęte przepisami; 



 

 „arbitrażowe laboratorium fitosanitarne” oznacza Państwowe Laboratorium 
fitosanitarne uprawnione do przeprowadzania powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) na podstawie decyzji wydanej przez Państwową Służbę Ukrainy 
ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów 

„odgazowanie” oznacza proces uwalniania lub desorpcji fumigantów po okresie 
ekspozycji; 

„ekspozycja (narażenie)” oznacza okres czasu, po osiągnięciu stanu równowagi, 
niezbędny do skutecznego działania fumigantów na organizmy szkodliwe w/na obiekcie 
objętym przepisami / lub obiekcie; 

„usługi elektroniczne” oznacza wszelkie usługi elektroniczne dostępne po 
autoryzacji osoby, w tym za pomocą wirtualnego pokoju danych lub systemu 
elektronicznego współdziałania organów władzy wykonawczej, lub rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego dla osoby; 

„system informatyczny (zautomatyzowany)” oznacza system techniczny 
organizacyjny, w którym stosuje się technologię przetwarzania informacji z 
wykorzystaniem narzędzi technicznych i programowych do realizacji polityki państwa 
w zakresie kwarantanny i ochrony roślin; 
 „informacja z rejestru” oznacza dokument w postaci papierowej lub 
elektronicznej, zawierający informacje z rejestru, aktualną datę i godzinę jego 
utworzenia lub datę i godzinę wskazaną we wniosku o jego udostępnienie, lub 
informacje o braku takich informacji w rejestrze; 

„kompetentny personel” to współpracownicy laboratorium fitosanitarnego 
posiadający wykształcenie wyższe na kierunkach agronomicznych lub biologicznych, 
wiedzę, umiejętności i zdolności w zakresie kwarantanny i ochrony roślin, do 
przeprowadzania badań fitosanitarnych (analiz); 

„przedmiot powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania)” oznacza 
wzorzec-dokument lub wzorcowy dokument arbitrażowy, służący do przeprowadzenia 
powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 

„podejrzenie” oznacza uzasadnione przypuszczenie o obecności szkodnika lub 
szkodnika objętego przepisami w/na obiekcie objętym przepisami, które opiera się na 
wynikach analizy dostępnych informacji lub oznak uszkodzenia tego obiektu objętego 
przepisami; 

„podejście zorientowane na ryzyko” to system środków fitosanitarnych, który 
zapewnia minimalizację przenikania na terytorium kraju agrofagów objętych 
przepisami i jest stosowany wobec importowanych obiektów objętych przepisami 
dowolnego pochodzenia oraz określa wymaganą częstotliwość kontroli z ekspertyzą 
fitosanitarną (badaniami) na podstawie kryteriów kontroli wyrywkowej; 

„zarządzenie w sprawie realizacji działań fitosanitarnych (procedur)” oznacza 
decyzję Państwowego Inspektora fitosanitarnego z klauzulą wykonalności w sprawie 
stosowania środków fitosanitarnych (procedur), wydawaną w postaci papierowej lub 
elektronicznej w przypadku niezgodności obiektów objętych przepisami z 
wymogami środków fitosanitarnych oraz w przypadku stwierdzenia zagrożenia 
rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych objętych przepisami; 



 

 „obróbka techniczna” to zmiana właściwości fizycznej obiektu objętego 
przepisami pod wpływem czynników mechanicznych, chemicznych lub termicznych, 
która zapobiega rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego objętego przepisami; 

„błąd techniczny” oznacza błąd, wadę lub wadę w oprogramowaniu, lub 
komponentach oprogramowania, sprzęcie programowym oraz maszynowym, 
kanałach komunikacyjnych, funkcjonowaniu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, co powoduje w nim/nich nieprawidłowy lub nieoczekiwany wynik, 
lub prowadzi do nieprzewidzianej pracy, lub uniemożliwia wymianę informacji z 
systemem informatycznym (zautomatyzowanym), lub opis, błąd gramatyczny, 
popełniony podczas pobierania z rejestru przewidzianego w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin lub wprowadzania do niego informacji; 
 „kontrola fitosanitarna” oznacza środek kontroli urzędowej, stosowany wobec 
obiektów objętych przepisami wwiezionymi na obszar celny Ukrainy (w tym w celu 
tranzytu), przeprowadzany przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego zgodnie ze 
środkami fitosanitarnymi; 

Określenie „Umowa międzynarodowa Ukrainy”, używane jest w znaczeniu 
podanym w Ustawie Ukrainy o Umowach międzynarodowych Ukrainy; 
określenie „maszyny i urządzenia dla rolnictwa i przemysłu” używane jest w znaczeniu 
podanym w Ustawie Ukrainy o stymulowaniu rozwoju krajowego budownictwa 
maszynowego dla kompleksu rolno-przemysłowego; 
określenie „prawo osobiste” używane jest w znaczeniu podanym w Ustawie Ukrainy o 
międzynarodowym prawie prywatnym. 

Inne określenia używane są w znaczeniu podanym w art.1 Ustawy Ukrainy o 
kwarantannie roślin. 

3. Procedury fitosanitarne i dezynfekcja są przeprowadzane w odniesieniu do 
obiektów objętych przepisami i/albo obiektów na podstawie środków fitosanitarnych, w 
tym określonych przez kraj importujący lub w umowie międzynarodowej Ukrainy, w 
jednym z następujących przypadków: 

inicjatywa właściciela obiektów objętych przepisami i/albo obiektu lub osoby 
przez niego upoważnionej (dalej – Właściciel); 

decyzja Państwowego Inspektora fitosanitarnego; 
decyzja Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 

konsumentów; 
4. Po przeprowadzeniu procedur fitosanitarnych przez Państwowego Inspektora 

fitosanitarnego sporządza się protokół o przeprowadzeniu procedur fitosanitarnych, , 
odnośnie do którego wymagania określono w załączniku 1. 

Protokół o przeprowadzeniu procedur fitosanitarnych sporządza Państwowy 
Inspektor fitosanitarny: 

w formie papierowej w dwóch egzemplarzach opatrzonych podpisem i trójkątną 
pieczęcią Państwowego Inspektora fitosanitarnego oraz podpisem właściciela. Pierwszy 
egzemplarz jest wydawany właścicielowi, drugi – pozostaje we właściwym organie 
terenowym Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów Inspektora fitosanitarnego, który wydał taki protokół; 



 

w formie elektronicznej z utworzonym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym Państwowego Inspektora fitosanitarnego za pośrednictwem usług 
elektronicznych. 

5. W przypadku przeprowadzenia procedur fitosanitarnych z inicjatywy 
właściciela, składa on osobiście lub za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej do właściwego organu terenowego Państwowej Służby Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, zwracając się do Państwowego 
Inspektora fitosanitarnego właściwego dla danego obszaru, wniosek o przeprowadzenie 
procedury fitosanitarnej (dalej – wniosek), odnośnie do którego wymagania określono 
w załączniku 2, a w przypadku pobierania próbek,  próbek arbitrażowych do 
przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania) przez prywatne laboratorium 
fitosanitarne – zawiadomienie o przeprowadzeniu procedur fitosanitarnych (dalej – 
zawiadomienie), odnośne do którego wymagania określono w załączniku 3. 

6. W celu zorganizowania przyjmowania pochodzących od właściciela wniosków 
i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, władze organu 
terenowego Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów i Państwowe Laboratoria fitosanitarne umieszczają adresy skrzynek 
elektronicznych na swoich oficjalnych stronach internetowych lub informują o innych 
sposobach komunikacji z Państwowymi Inspektorami fitosanitarnymi ze wskazaniem 
obszarów działania oraz Państwowymi Laboratoriami fitosanitarnymi. 

W przypadku składania wniosków i zawiadomień za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej właściciel jest zobowiązany do korzystania z rejestrowanej 
przesyłki elektronicznej lub potwierdzenia prawdziwości informacji za pomocą 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub pieczęci elektronicznej za pomocą usług 
elektronicznych. 

7. Państwowy Inspektor Fitosanitarny w ciągu dwóch godzin roboczych od 
otrzymania wniosku lub zawiadomienia uzgadnia z właścicielem przeprowadzenie 
procedury fitosanitarnej w najbliższym możliwym terminie, ale nie później niż osiem 
godzin roboczych od terminu zaproponowanego przez właściciela, jeśli z właścicielem 
nie uzgodniono innego czasu. 

W przypadku, gdy Państwowy Inspektor Fitosanitarny nie może być obecny 
podczas wykonywania kontroli, specjalista prywatnego prywatne laboratorium 
fitosanitarnerozpoczyna kontrolę zgodnie z wymogami niniejszej Procedury oraz 
zgodnie z podanym w zawiadomieniu terminem. 

8. W celu przeprowadzenia procedur fitosanitarnych w dzień wolny, świąteczny 
lub poza godzinami pracy, właściciel jest zobowiązany nie później niż cztery godziny 
przed końcem dnia roboczego zwrócić się do organu terenowego Państwowej Służby 
Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, w szczególności do 
Państwowego Inspektora fitosanitarnego, odpowiedzialnego za odpowiedni obszar 
działań, z prośbą o zapewnienie przeprowadzenia tych procedur w uzgodnionym 
terminie. 

W celu przeprowadzenia ekspertyzy (badań) fitosanitarnych przez Państwowe 
Laboratorium fitosanitarne w dzień wolny, świąteczny lub poza godzinami pracy, 
właściciel jest zobowiązany nie później niż cztery godziny przed końcem dnia 



 

roboczego zwrócić się do wyżej wymienionego laboratorium, z prośbą o zapewnienie  
przeprowadzenia ekspertyzy w uzgodnionym terminie. 

9. Decyzję Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów wydaje się w postaci nakazu lub zarządzenia. 

W przypadku, gdy podczas kontroli zostanie wykryte zagrożenie 
rozprzestrzenienia się agrofagów objętych przepisami, Państwowy Inspektor 
fitosanitarny wydaje zarządzenie w sprawie realizacji działań (procedur) fitosanitarnych 
(zwane dalej zarządzeniem), odnośnie do których wymagania określono w załączniku 
4. 

Zarządzenie, którego wzór został zatwierdzony w załączniku 8, jest wydawane 
przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego w formie papierowej w dwóch 
egzemplarzach i opatrzone podpisem i trójkątną pieczęcią Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego. 

Jeśli zarządzenie jest wręczane osobiście, jest również opatrzone podpisem 
właściciela. 

Pierwszy egzemplarz zarządzenia jest wydawany właścicielowi, drugi egzemplarz 
pozostaje w organie terenowym Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów Państwowego Inspektora fitosanitarnego, który je 
wydał. 

W przypadku braku możliwości osobistego doręczenia lub odmowy podpisania 
zarządzenia przez właściciela, jest ono wysyłane listem poleconym z opisem wartości 
załączenia lub w formie elektronicznej z utworzonym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym Państwowego Inspektora fitosanitarnego za pośrednictwem usługi 
elektronicznej. Zarządzenie uznaje się za otrzymane z chwilą zarejestrowania 
elektronicznego doręczenia osobie, której zostało wydane. 

10. Opłaty za procedury fitosanitarne w odniesieniu do obiektów objętych 
przepisami i/albo obiektów wnosi się z góry. 

11. Opłaty za przeprowadzenie ekspertyzy fitosanitarnej (badania) w 
Państwowym Laboratorum fitosanitarnym nie pobiera się w przypadkach,  gdy próbki 
są pobierane przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego w czasie przeprowadzenia 
monitoringu, sprawowania nadzoru państwowego (kontroli) w zakresie działalności 
gospodarczej, prowadzenia specjalnych badań wraz z krajowymi organizacjami 
ochrony roślin państw trzecich w celu oceny zgodności (niezgodności) obiektów 
objętych przepisami z przepisami fitosanitarnymi i badaniami międzylaboratoryjnymi. 

12. Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów określa metody doboru oraz ilości wykluczeń zgodnie z metodami 
kontroli, inspekcji, w tym pobierania próbek i przeprowadzeniem ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) i umieszcza je na oficjalnej stronie internetowej. 

13. Państwowy Inspektor fitosanitarny, właściciel, specjalista prywatnego 
prywatne laboratorium fitosanitarne, mają prawo do utrwalania procedur 
fitosanitarnych, a także dezynfekcji [uwaga tłumacza: prawdopodobnie omyłka 
pisarska, prawdopodobnie określenie „знезараження” jest błędne, co wynika z treści 
zdania] za pomocą narzędzi do utrwalania zdjęć i filmów,  bez utrudniania realizacji 
takich środków. 



 

14. Państwowy Inspektor Fitosanitarny sprawdza zgodność informacji zawartych 
w dokumentach towarzyszących przesyłce, w tym informacji wskazanych na etykiecie, 
a także dokumentach dotyczących obiektom objętym przepisami i/albo obiektom. Na 
podstawie wyników kontroli takich dokumentów Państwowy Inspektor fitosanitarny 
podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedur fitosanitarnych i środków 
fitosanitarnych i / albo odkażania. 

15. W przypadku przeprowadzenia procedur fitosanitarnych środków 
fitosanitarnych w stosunku do obiektów objętych przepisami i/albo obiektów, które są 
importowane na obszar celny Ukrainy, wyniki sporządza się w postaci protokołu 
przeprowadzenia procedur fitosanitarnych wraz z wprowadzeniem odpowiednich 
informacji do portalu informatycznego „Jedno okienko dla handlu międzynarodowego”. 

16. Nasiona i materiał nasadzeniowy, które są importowane na Ukrainę, podlegają 
wysiewowi lub sadzeniu przez osoby zarejestrowane zgodnie z artykułem 27 Ustawy 
Ukrainy o kwarantannie roślin, w szkółkach, szklarniach, innych miejscach 
wyznaczonych przez te osoby, w celu wykrycia ukrytego porażenia przez agrofagi 
objęte przepisami. 

17. W przypadku otrzymania powiadomienia o niezgodności ze środkami 
fitosanitarnymi określonymi w międzynarodowym standardzie dla środków 
fitosanitarnych nr 13, Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i 
ochrony konsumentów wyjaśnia okoliczności, które doprowadziły do otrzymania 
takiego powiadomienia oraz zawiadamia osoby, które dokonały eksportu towaru, 
dezynfekcji oraz laboratorium fitosanitarne, które wydało wynik ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania), na podstawie którego wydano świadectwo fitosanitarne lub 
świadectwo fitosanitarne na reeksport. 

18. Nieskuteczność odkażania obiektów objętych przepisami w transporcie towarów 
eksportowanych i reeksportowanych potwierdza powiadomienie o niezgodności ze środkami 
fitosanitarnymi określonymi w międzynarodowym standardzie dla środków fitosanitarnych nr 
13 wskazujące żywe organizmy szkodliwe w przesyłce obiektów objętych przepisami z 
uwzględnieniem wyjaśnienia okoliczności, które doprowadziły do wydania takiego 
powiadomienia przez przez Państwową Służbę Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów 

Inspekcja 
19. Obiekty objęte przepisami, w tym drewniane materiały opakowaniowe w 

rozumieniu międzynarodowego standardu dla środków fitosanitarnych nr 15, pojazdy i 
urządzenia transportowe (kontenery) z obiektami objętymi przepisami, używane 
narzędzia rolnicze, a także używane maszyny i urządzenia dla kompleksu rolno-
przemysłowego przemieszczanego przez obszary kwarantanny, podlegają kontroli 
przeprowadzanej przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego. 

Towary z obiektami objętymi przepisami, zawarte w wykazie obiektów objętych 
przepisami, dla celów importu, eksportu, reeksportu, w tym drewniany materiał 
opakowaniowy w rozumieniu Międzynarodowego standardu dla środków 
fitosanitarnych nr 15, pojazdy i sprzęt transportowy (kontenery) z obiektami objętymi 
przepisami, używane maszyny i sprzęt rolniczy wwożone na obszar celny Ukrainy, 
podlegają kontroli przeprowadzanej przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego. 



 

Na przejściach granicznych Ukrainy kontrole przeprowadza Państwowy Inspektor 
fitosanitarny po uprzednim zakończeniu kontroli dokumentów przez funkcjonariuszy 
Państwowej Służby Celnej. 

20. Podczas kontroli przeprowadzana jest: 
kontrola wizualna w celu ustalenia obecności agrofagów objętych przepisami 

Ukrainy lub obecności agrofagów objętych przepisami kraju importera; 
kontrola zgodności obiektów objętych przepisami ze środkami fitosanitarnymi 

Ukrainy lub środkami fitosanitarnymi kraju importera; 
podejmowana jest decyzja o potrzebie przeprowadzenia innych procedur 

fitosanitarnych lub dezynfekcji. 
Metody przeprowadzania inspekcji obejmują kontrolę wizualną (fizyczną kontrolę 

obiektów objętych przepisami nieuzbrojonym okiem, za pomocą lupy, lornetki lub 
mikroskopu). 

21. Podczas kontroli Państwowy Inspektor fitosanitarny zwraca przede wszystkim 
uwagę na zewnętrzne przejawy i obecność organizmów szkodliwych objętych 
przepisami lub organizmów szkodliwych: 

owady na wszystkich etapach rozwoju w stanie żywym i nieożywionym, 
fragmenty agrofagów - obecność oznak ich życiowej aktywności w obiektach objętych 
przepisami (ruchy, uszkodzenia, odchody, pajęczyny, obrzęki kory, nakłucia, blaszki i 
inne oznaki); 

grzyby, bakterie, wirusy – na narośle, blaszki, zgniliznę, przebarwienia drewna i 
blaszki liściowej, obecność kropel wysięku i innych oznak aktywności życiowej tych 
organizmów; 

nicienie – na uszkodzenia roślin, martwicę, występowanie śluzu i gnicie cebul, 
liściozwój, zmianę koloru łodyg, liści, kwiatostanów, owoców i obecność innych oznak 
aktywności życiowej takich organizmów; 

chwasty – na obecność części roślin i nasion chwastów; 
Podczas kontroli wizualnej obiektów objętych przepisami i/albo obiektów 

Państwowy Inspektor fitosanitarny sprawdza również dokumenty towarzyszące 
obiektom, które są objęte przepisami i/albo obiektom w celu ustalenia zgodności tych 
obiektów z przedstawionymi dokumentami. 

22. Podczas kontroli obiektów objętych przepisami Państwowy Inspektor 
fitosanitarny upewnia się, że obiekty objęte przepisami są obecne w przesyłce. 

23. Jeśli ekspertyzę fitosanitarną (badanie) na potrzeby eksportu wykonuje 
prywatne laboratorium fitosanitarne, Państwowy Inspektor fitosanitarny przeprowadza 
inspekcję podczas wspólnej kontroli przesyłki, z wyjątkiem przypadków, gdy inspekcja 
została przeprowadzona wcześniej.  

24. W przypadku niezakończenia kontroli fitosanitarnej obiektów objętych 
przepisami ujętych w wykazie obiektów objętych przepisami dla celów importu, 
eksportu i reeksportu odbywającej się w punkcie kontrolnym na granicy państwowej 
Ukrainy, Państwowy Inspektor fitosanitarny decyduje o przejściu towarów przez 
granicę celną Ukrainy w celu przeniesienia ich do miejsca przeznaczenia na terytorium 
Ukrainy w celu przeprowadzenia procedur fitosanitarnych i wprowadza odpowiednie 



 

informacje dotyczące podjętej decyzji do Jedynego Państwowego Portalu 
Informatycznego "Jedno okienko dla handlu międzynarodowego". 

 
Przegląd i pobieranie próbek 

25. Obiekty objęte przepisami, które wymagają ustalenia stanu fitosanitarnego 
poprzez wykonanie badania fitosanitarnego (analizy) podlegają kontroli. Inspekcja jest 
przeprowadzana przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego. W przypadku gdy 
ekspertyzę fitosanitarną (badanie) do celów eksportowych wykonuje prywatne 
laboratorium fitosanitarne, przeprowadzana jest wspólna kontrola przez Państwowego 
Inspektora fitosanitarnego i specjalistę takiego laboratorium. 

Podczas kontroli obiektów objętych przepisami przeprowadza się ich wizualną 
kontrolę i pobieranie próbek. 

26. Pobieranie próbek obiektów objętych przepisami do przeprowadzenia 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania), w tym próbek arbitrażowych do wykonywania 
powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania), wyłącznie w celu 
eksportu, przeprowadzane jest przez Państwowych Inspektorów fitosanitarnych lub 
specjalistów z prywatnego laboratorium fitosanitarnego, według wyboru właściciela. 
Nieobecność Państwowego Inspektora fitosanitarnego przy pobieraniu próbek przez 
specjalistów z prywatnego laboratorium fitosanitarngo, pod warunkiem powiadomienia 
Państwowego Inspektora, nie stanowi podstawy do odmowy przeprowadzenia 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania) oraz wydania świadectwa fitosanitarnego, w takim 
przypadku fakt pobierania próbek jest rejestrowany za pomocą zdjęć oraz nagrań wideo. 
Na żądanie Państwowego Inspektora fitosanitarnego specjaliści z  prywatnego 
laboratorium fitosanitarnego dostarczają kopię protokołu pobierania próbek, próbek 
arbitrażowych (dalej – protokół pobrania próbek) (załącznik 6) oraz materiały 
fotograficzne i wideo. 

27. Pobieranie próbek obejmuje: 
dobór schematu, kolejności doboru i ilość wyjątków zgodnie z metodami 

określonymi przez Państwową Służbę Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów  

selekcję i wizualną weryfikację wyjątków; 
tworzenie połączonej próbki; 
wydzielenie średniej próbki; 
formowanie próbki wzorcowej i na żądanie właściciela formowanie próbki 

arbitrażowej; 
pakowanie próbek do oddzielnych foliopaków, w celu dostarczenia próbki dla 

przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania) oraz próbki arbitrażowej do 
przechowywania (jeśli jest). 

W celu ustalenia stanu fitosanitarnego na wszystkich etapach pobierania próbek w 
przypadku wykrycia organizmów szkodliwych objętych przepisami, organizmów 
szkodliwych, obiektów objętych przepisami, zarażonych, uszkodzonych lub 
zaśmieconych przez takie organizmy, lub podejrzanych o zarażenie, uszkodzenie lub 



 

zaśmiecenie przez takie organizmy, te szkodliwe organizmy i/albo obiekty objęte 
przepisami, są uwzględniane w próbce i próbce arbitrażowej. 

28. W przypadku niemożności wytworzenia równej wielkości i cech próbki i 
próbki arbitrażowej takie informacje należy wskazać w protokole pobrania próbek / 
protokole przeprowadzenia procedur fitosanitarnych oraz na skierowaniu do 
przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania). 

29. Próbka wzorcowa i próbka arbitrażowa pakowane są do oddzielnych 
foliopaków. 

Właściciel jest zobowiązany do przechowywania próbki arbitrażowej co najmniej 
przez okres ważności wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania). 

Producent foliopaków dołącza do nich szczegółową instrukcję, dotyczącą 
konstrukcji oraz użytkowania. 

30. W przypadku przeprowadzenia kontroli przez Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego sporządza się protokół przeprowadzenia procedur fitosanitarnych i 
sporządza się skierowanie do przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania),  
odnośnie do którego wymagania określono w załączniku 5, a w przypadku pobierania 
próbek przez specjalistę z prywatnego laboratorium fitosanitarnego – protokół pobrania 
próbek. Próbki zapakowane do foliopaków wysyłane są do odpowiedniego laboratorium 
fitosanitarnego. 

31. Oględziny i późniejsze przeprowadzenie ekspertyzy fitosanitarnej (badania) 
przesyłek zawierającymi przedmioty objęte przepisami określone w wykazie 
obiektów objętych przepisami dowolnego pochodzenia podlegających kontroli 
państwowej w oparciu o podejście zorientowane na ryzyko oraz kryteria 
wyrywkowej kontroli, są przeprowadzane przez Państwowych Inspektorów 
fitosanitarnych przy wwozie na obszar celny Ukrainy, z częstotliwością określoną 
zgodnie z kryteriami wyrywkowej kontroli. 

32. Podczas wspólnej kontroli przesyłki Państwowy Inspektor fitosanitarny 
nadzoruje pobieranie próbek z obiektów objętych przepisami do ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) przeprowadzanej przez specjalistę prywatnego laboratorium 
fitosanitarnego. 

33. W przypadku naruszenia przez specjalistę prywatnego laboratorium 
fitosanitarnego metod pobierania próbek Państwowy Inspektor fitosanitarny:  

rejestruje takie naruszenie poprzez fotografowanie i nagrywanie wideo i sporządza 
protokół o wykroczeniu administracyjnym, przewidziany w art. 105 Kodeksu Ukrainy 
o wykroczeniach administracyjnych; 

prywatne laboratorium fitosanitarne, które przeprowadzi wyżej wymienioną 
ekspertyzę, informuje o takim naruszeniu terytorialny organ Państwowej Służby 
Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów oraz Państwową Służbę 
Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, wysyłając kopię 
odpowiedniego protokołu.  

34. Uzyskanie kopii protokołu jest podstawą do podjęcia przez prywatne 
laboratorium fitosanitarne decyzji o niezdatności próbki do celów ustalenia stanu 
fitosanitarnego całej partii. 



 

35. Systematyczne (pięć lub więcej razy w ciągu roku) łamanie metod pobierania 
próbek jest podstawą do zwrócenia się przez Państwową Służbę Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów  do  Narodowego Organu 
Akredytacyjnego z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o rozpatrzenie sprawy 
czasowego zawieszenia lub uchylenia świadectwa akredytacji prywatnemu 
laboratorium fitosanitarnemu. 

Ekspertyza fitosanitarna (badania)  
36. Obiekty objęte przepisami podlegają ekspertyzie fitosanitarnej (badaniom). 
W przypadkach złożenia wniosku przez osoby lub w przypadku wymagań 

fitosanitarnych kraju importera inne przedmioty mogą zostać poddane ekspertyzie 
fitosanitarnej (badaniom). 

37. W przypadku przyjęcia próbek do laboratorium fitosanitarnego 
przeprowadzane jest: 

sprawdzenie integralności foliopaka; 
weryfikacja niezbędnych informacji zawartych w dokumentach dołączonych do 

próbki oraz jej zgodność z zawartością foliopaka; 
rejestracja i depersonalizacja (kodowanie) próbki. 
38. Ekspertyza fitosanitarna (badania) przeprowadzana jest przez Państwowe 

Laboratoria fitosanitarne i prywatne Laboratoria fitosanitarne w celu wykrywania i 
identyfikacji organizmów szkodliwych i obejmuje: 

przeprowadzania analizy stanu fitosanitarnego obiektów objętych przepisami lub 
próbek pobranych z obiektów objętych przepisami lub obiektów; 

określenie gatunków organizmów szkodliwych, ich stanu, stadium rozwoju i 
ilości; 

tworzenie wzorca-dokumentu (w razie potrzeby); 
przygotowanie wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania)  
W przypadku wykrycia szkodnika tworzony jest wzorzec-dokument – to 

dokument, który jest przechowywany przez okres ważności ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania). Taka próbka dokumentu jest wykorzystywana jako przedmiot powtórnej 
(arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania), wyłącznie w przypadku braku próbki 
arbitrażowej. 

 W przypadku wykrycia regulowanego szkodnika w próbce pobranej z obiektów 
objętych przepisami, importowanych na obszar celny Ukrainy, próbka dokumentu jest 
przechowywana przez okres jednego roku. 

39. Podczas przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania) laboratorium 
fitosanitarne sporządza protokół ekspertyzy fitosanitarnej (badania). 

Formularz wzoru protokołu ekspertyzy fitosanitarnej (badania) umieszczony jest 
na stronie internetowej Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i 
ochrony konsumentów. 

40. Na podstawie protokołu ekspertyzy fitosanitarnej (badania) sporządza się 
wynik ekspertyzy fitosanitarnej (badania), odnośnie do którego wymagania określono 



 

w załączniku nr 7, wydawany na podstawie wyników analizy obecności lub 
nieobecności organizmów szkodliwych w próbkach obiektów objętych przepisami. 

Wynik ekspertyzy fitosanitarnej (badania), podpisuje dyrektor laboratorium 
fitosanitarnego lub osoba przez niego upoważniona, a w przypadku sporządzenia 
wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania) w formie elektronicznej – za pomocą 
utworzonego kwalifikowanego podpisu elektronicznego takiej osoby. 

Wynik ekspertyzy fitosanitarnej (badania) sporządza się: 
w formie papierowej w trzech egzemplarzach, z których jeden jest 

przechowywany w laboratorium fitosanitarnym, drugi egzemplarz jest wydawany 
Państwowemu Inspektorowi fitosanitarnemu organu terenowego Państwowej Służby 
Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, trzeci – właścicielowi; 

w formie elektronicznej – wysyłany jest do wskazanych osób środkami 
komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem rejestrowanego doręczenia 
elektronicznego. 

41. Laboratorium fitosanitarne sporządza wynik ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania), zgodnie z którym nie można ustalić stanu fitosanitarnego partii przesyłki 
obiektu objętego przepisami lub obiektów w przypadku przyjęcia do laboratorium 
fitosanitarnego próbki: 

z naruszeniem integralności foliopaka lub bez foliopaka albo z istniejącymi 
oznakami oddziaływania mechanicznego, termicznego, fizycznego, chemicznego 
lub innego; 

pobranej przez osoby inne, niż państwowy Inspektor fitosanitarny lub specjalista  
prywatnego laboratorium fitosanitarnego uprawniony do pobierania próbek. 

42. W przypadku przyjęcia do laboratorium fitosanitarnego próbek, o których 
mowa w punkcie 41 niniejszej Procedury, ustala się stan fitosanitarny wyłącznie próbek, 
które do niego trafiły, o czym dokonuję się wpis w informacjach dodatkowych o wyniku 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania) i w celu wpisania do rejestru autoryzowanych 
laboratoriów fitosanitarnych kierowane są informacje do systemu informatycznego 
(zautomatyzowanego). 

43. Wynik ekspertyzy fitosanitarnej (badania) sporządza się na podstawie 
wyników badania na obecność organizmów szkodliwych w ciągu 24 godzin od 
zakończenia ładowania pojazdu. Właściciel informuje o rozpoczęciu i zakończeniu 
załadunku pojazdu poprzez przesłanie pisemnego zawiadomienia do laboratorium 
fitosanitarnego, które zgodnie z jego wyborem przeprowadzi ekspertyzę fitosanitarną 
(badanie). Zawiadomienie musi zawierać informacje o pojeździe, przesyłce, 
planowanej godzinie i dacie rozpoczęcia i zakończenia ładowania. 

W przypadku nieskierowania przez właściciela do laboratorium fitosanitarnego 
pisemnego zawiadomienia o rozpoczęciu i zakończeniu załadunku pojazdu lub imporcie 
obiektów objętych przepisami na obszar celny Ukrainy lub skierowania próbek 
obiektów objętych przepisami na podstawie wyników nadzoru (badania i/albo 
monitorowania), wynik ekspertyzy fitosanitarnej (badania) jest dostarczony w terminie 
nieprzekraczającym 24 godziny po przyjęciu próbek do laboratorium fitosanitarnego. 

W przypadku przeprowadzenia złożonej analizy (mykologicznej, 
bakteriologicznej, wirusologicznej, nematologicznej) na żądanie kraju importera, 
właściciela lub zgodnie z wymogami środków fitosanitarnych, termin wydania wyniku 



 

ekspertyzy fitosanitarnej (badania) może być przesunięty, lecz nie dłużej niż do 30 dni 
od dnia złożenia próbki obiektów objętych przepisami do ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania). 

44. Na jeden protokół przeprowadzenia procedur fitosanitarnych lub protokół 
pobrania próbek lub skierowanie wydaje się jeden wynik ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania). 

45. Termin ważności wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania) wynosi 14 dni od 
momentu wydania. 

46. Państwowe Laboratorium fitosanitarne lub laboratorium fitosanitarne ma 
obowiązek odmówić przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej w przypadku: 

czasowej niemożności zastosowania sprzętu laboratoryjnego do przeprowadzenia 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 

niezdatności próbek do ustalenia stanu fitosanitarnego, w tym nieprzestrzegania 
warunków przechowywania, niezgodności próbki z opisem w dokumentach 
towarzyszących, niezgodności etapu rozwoju rośliny w celu określenia organizmów 
szkodliwych; 

braku akredytacji, upoważnienia i rejestracji laboratorium fitosanitarnego zgodnie 
z Ustawą Ukrainy o kwarantannie roślin. 

W przypadku braku opłaty za prowadzenie ekspertyzy fitosanitarnej (badania) 
Państwowe Laboratorium fitosanitarne jest zobowiązane odmówić przeprowadzenia 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania), z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 
11 niniejszej Procedury. 

47. O przyczynach odmowy przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania) 
lub wydania wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania) upoważniony przedstawiciel 
laboratorium fitosanitarnego pisemnie lub drogą elektroniczną informuje właściciela 
i właściwy organ terytorialny Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów, nie później niż w ciągu dwóch godziny od przyjęcia 
takiej próbki do laboratorium fitosanitarnego lub wyjaśnienia takiego faktu. 

48. Ekspertyza fitosanitarna (badanie) próbek obiektów objętych przepisami lub 
obiektów odbywa się w kolejności ich przyjęcia do laboratorium fitosanitarnego, z 
wyjątkiem próbek określonych przez laboratorium fitosanitarne jako nadzwyczajne. 

49. Stan fitosanitarny  przesyłki obiektów objętych przepisami lub obiektów 
określa Państwowe Laboratorium fitosanitarne lub laboratorium fitosanitarne na 
podstawie ekspertyzy fitosanitarnej (badania) próbki. 

Według wyników przeprowadzonej ekspertyzy fitosanitarnej (badania), 
laboratorium fitosanitarne dostarcza wynik ekspertyzy fitosanitarnej (badania), 
zgodnie z którym ustala się stan fitosanitarny całej przesyłki. 

50. Po przyjęciu próbki do laboratorium fitosanitarnego specjaliści laboratorium 
przeprowadzają ekspertyzę fitosanitarną (badania). Czas na dostarczenie próbki do 
przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej nie powinien przekraczać 24 godzin od 
momentu pobrania próbki. 



 

W przypadku dostarczenia próbki przez właściciela, czas dostarczenia takiej 
próbki nie może przekraczać 48 godzin od momentu jej pobrania. 

51. Ekspertyza fitosanitarna (badania) obiektów objętych przepisami lub 
obiektów odbywa się w celu wykrycia i/albo identyfikacji agrofagów zgodnie z 
międzynarodowymi standardami, instrukcjami i wytycznymi. 

52. W przypadku gdy ekspertyza fitosanitarna (badanie) przeprowadzana jest 
przez prywatne laboratorium fitosanitarne, właściciel zobowiązany jest najpóźniej na 24 
godziny przed rozpoczęciem pobierania próbek zgłosić za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej właściwemu organowi terenowemu Państwowej Służby 
Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów o pojeździe, przesyłce i 
planowanej dacie i godzinie rozpoczęcia pobierania próbek przez specjalistów takiego 
laboratorium fitosanitarnego. Taka wiadomość jest uważana za otrzymaną od momentu 
jej wysłania. 

53. Państwowy Inspektor fitosanitarny na podstawie zarządzenia organu 
terenowego Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów oraz/albo Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i 
ochrony konsumentów, sprawuje kontrolę wyrywkową nad przeprowadzeniem 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania) na każdym etapie przeprowadzania takiej 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania). 

54. Kryteriami kontroli wyrywkowej do przeprowadzenia ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) są: 

ilościowa ocena przeprowadzonych ekspertyz fitosanitarnych (badania) obiektów 
objętych przepisami, w odniesieniu do których Państwowa Służba Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów otrzymała powiadomienie o 
niezgodności środków fitosanitarnych z międzynarodowym standardem dla środków 
fitosanitarnych nr 13; 

ilościowy wskaźnik zidentyfikowanych organizmów szkodliwych, które mają 
znaczenie fitosanitarne dla kraju imporera; 

informacja lub skarga o naruszeniu przepisów prawa w zakresie kwarantanny 
roślin przez laboratorium fitosanitarne, która wpłynęła do Państwowej Służby Ukrainy 
ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów od właściciela lub kraju 
importera; 

ustalone fakty systematycznego naruszania przez specjalistów laboratorium 
fitosanitarnego przepisów prawa w zakresie kwarantanny roślin.  

55. Podczas wyrywkowej kontroli przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania) Państwowy Inspektor fitosanitarny sprawdza: 

obecność bazy materiałowo-technicznej;  
procedurę przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania) zgodnie z 

metodami z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu; 
dokumentowanie procedury przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania). 
sprawowanie wyrywkowej kontroli nad przeprowadzeniem ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania) może odbywać się poprzez fotografowanie i nagrywanie wideo. 



 

56. O stwierdzonych nieprawidłowościach Państwowy Inspektor fitosanitarny 
informuje właściwy organ terenowy Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów. Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów zawiadamia Krajową Agencję Akredytacyjną o 
fakcie stwierdzonego naruszenia. 

57. Wyniki wyrywkowej kontroli przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania) zapisane są w protokole kontroli wyrywkowej przeprowadzenia ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania), który jest sporządzany przez Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego i podpisywany przez osoby, które brały udział w kontroli oraz osobę 
upoważnioną przez laboratorium fitosanitarne, które zostało skontrolowane. 

Protokół kontroli wyrywkowej przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania) sporządzany jest w dwóch egzemplarzach: pierwszy egzemplarz jest 
wydawany upoważnionej osobie z laboratorium fitosanitarnego, które zostało 
skontrolowane, drugi – właściwemu organowi terenowemu Państwowej Służby Ukrainy 
ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów. 

Kopie protokołów kontroli wyrywkowej przeprowadzenia ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) poświadczone trójkątną pieczęcią Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego (załącznik 8) mogą być przedłożone na żądanie. 

Powtórna (arbitrażowa) ekspertyza fitosanitarna (badanie) 
58. Powtórna (arbitrażowa) ekspertyza fitosanitarna (badanie) przeprowadzana 

jest przez Arbitrażowe laboratorium fitosanitarne na żądanie oraz na koszt osoby 
kwestionującej wyniki wstępnej ekspertyzy fitosanitarnej (analizy) (dalej – osoba 
kwestionująca) 

59. Powtórna (arbitrażowa) ekspertyza fitosanitarna (badania) jest 
przeprowadzana wobec obiektów powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania) pod następującymi warunkami: 

posiadania dokumentu potwierdzającego zapłatę za przeprowadzenie powtórnej 
(arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania) w Arbitrażowym laboratorium 
fitosanitarnym; 

braku oznak oddziaływania (mechanicznego, termicznego, fizycznego, 
chemicznego lub innego) na foliopak oraz jego zawartość, co może zmienić stan 
fitosanitarny zawartości foliopaka; 

integralności foliopaka; 
zgodności numeru foliopaka z numerem podanym w dokumentach, które mu 

towarzyszą; 
60. Powtórna (arbitrażowa) ekspertyza fitosanitarna (badanie) przeprowadzana 

jest w ciągu 24 godzin od złożenia obiektu powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) do arbitrażowego laboratorium fitosanitarnego. 

W przypadku przeprowadzenia złożonej analizy (mykologicznej, 
bakteriologicznej, wirusologicznej, nematologicznej) na obecność organizmów 
szkodliwych powtórna (arbitrażowa) ekspertyza fitosanitarna (badania) odbywa się 
w terminie 30 dni od dnia złożenia próbki.  



 

61. Wniosek o zakwestionowanie wyników z ekspertyzy fitosanitarnej (badania), 
odnośnie do którego wymagania określono w załączniku nr 9, składa się do 
Arbitrażowego laboratorium fitosanitarnego w okresie ważności wyników z ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania), z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin. 

Do wniosku o zakwestionowanie wyników ekspertyzy fitosanitarnej (badania) 
załącza się: 

kopię wyników z ekspertyzy fitosanitarnej (badania), z której wynikami skarżący 
się nie zgadza; 

protokół pobrania próbek, protokół przeprowadzenia procedur fitosanitarnych, 
protokół o wynikach nadzoru lub protokół doboru wzorca-dokumentu; 

próbkę arbitrażową lub wzorzec-dokument, zapakowany do foliopak; 
62. Osoba kwestionująca zobowiązana jest poinformować o złożonym wniosku 

właściwy organ terenowy Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i 
ochrony konsumentów oraz laboratorium fitosanitarne, państwowe laboratorium 
fitosanitarne, które przeprowadziło ekspertyzę fitosanitarną (badanie). 

Obiekt powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania) do 
arbitrażowego laboratorium fitosanitarnego dostarcza osoba kwestionująca lub 
właściciel. 

63. Do powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania) 
wykorzystuje się wzorzec-dokument, wybrany podczas wykonywania ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania), której wyniki są zaskarżenie, w przypadkach: 

braku próbki arbitrażowej; 
obecności oznak oddziaływania (mechanicznego, termicznego, fizycznego, 

chemicznego lub innego) na foliopak oraz jego zawartość, co może zmienić stan 
fitosanitarny zawartości foliopaka; 

niezgodności numeru foliopaka z numerem podanym w dokumentach, które mu 
towarzyszą; 

64. Wzorzec-dokument jest pakowany do foliopaka przez specjalistę z 
laboratorium fitosanitarnego, który przeprowadził ekspertyzę fitosanitarną 
(badanie), z czego sporządza się protokół, w dowolnej formie, zawierający opis 
załącznika podpisywany przez upoważnionego przedstawiciela laboratorium 
fitosanitarnego, który przeprowadził ekspertyzę fitosanitarną (badania); 

65. W przypadku wykrycia porażenia obiektu objętego przepisami przez agrofaga 
objętego przepisami oraz nieprzeprowadzenia arbitrażowej ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania), próbka arbitrażowa jest niszczona lub odkażana w obecności Państwowego 
Inspektora fitosanitarnego, z czego sporządza się protokół. 

66. Wykaz laboratoriów fitosanitarnych znajduje się na oficjalnej stronie 
internetowej Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów. 

67. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) Arbitrażowe laboratorium fitosanitarne sporządza wynik 



 

powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarna (badania), w odniesieniu do którego 
wymagania określono w załączniku nr 10 

Wynik powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania) sporządza 
się:  

w formie papierowej w trzech egzemplarzach, z których jeden przechowywany 
jest w laboratorium fitosanitarnym, drugi egzemplarz – wydawany jest Państwowemu 
Inspektorowi fitosanitarnemu organu terenowego Państwowej Służby Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, trzeci – właścicielowi; 

w formie elektronicznej – z utworzonym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym Dyrektora Laboratorium Fitosanitarnego lub osoby przez niego 
upoważnionej oraz przekazuje środkami komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem 
rejestrowanego elektronicznego doręczenia do Państwowego Inspektora fitosanitarnego 
terenowego organu Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów oraz do właściciela; 

68. Jeżeli wyniki powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania) 
różnią się od wyników ekspertyzy fitosanitarnej (badania), obowiązują wyniki 
powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania). 

 
Nadzór, badania, monitoring 

69. W celu ustalenia stanu fitosanitarnego terytorium Ukrainy, Państwowi 
Inspektorzy fitosanitarni sprawują nadzór poprzez badanie i/albo monitorowanie 
gruntów rolnych i innych, nasadzeń wieloletnich i leśnych, drzew, krzewów, roślin 
szklarniowych, punktów kwarantanny roślin i terenów przyległych (trzykilometrowej 
strefy), miejsc obrotu obiektami objętymi przepisami, obiektów, magazynów i innych 
obiektów pod kątem występowania organizmów szkodliwych objętych przepisami. 

70. Badanie i/albo monitorowanie odbywa się z następującą częstotliwością: 
dwa razy w roku – w strefach kwarantanny, miejscach produkcji i znakowania 

drewnianych materiałów opakowaniowych, punktów kwarantanny roślin i terenów 
przyległych (trzykilometrowej strefy), w zależności od fazy fenologicznej okresu 
wegetacyjnego roślin i/albo rozwoju biologicznego organizmu szkodliwego objętego 
przepisami; 

raz do roku – na terenach, na których uprawiane są nasiona i materiał do sadzenia, 
w stacjach badania odmian, w gospodarstwach ogrodniczych uprawiających materiał do 
sadzenia roślin owocowych i jagodowych (produkcja szkółkarska drzew owocowych, 
jagodowych), w introdukcyjno-kwarantannowych szkółkach i oranżeriach 
kwarantannowych, ogrodach botanicznych, na terenach, na których uprawia się rośliny 
z importowanych nasion i materiału nasadzeniowego, w miejscach przechowywania 
obiektów objętych przepisami, na obszarach objętych przepisami;  

raz na dwa lata – na obszarach, gdzie odbywa się produkcja i przetwarzanie 
produktów rolnych, na obszarach, gdzie nie wykryto organizmów kwarantannowych i 
na terenach przyległych. 



 

71. Badanie i/albo monitorowanie odbywa się wizualnie i przy użyciu pułapek 
feromonowych, przynęt pokarmowych, pułapek lepowych i/albo innych metod 
określonych przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego. 

72. Miejsca produkcji lub obszary produkcyjne, w których oficjalnie ustanowiono 
i utrzymano status wolny od agrofagów objętych przepisami, w tym agrofagów objętych 
przepisami kraju importera, są badane z częstotliwością, która jest określana przez 
Państwowego Inspektora fitosanitarnego w zależności od fazy fenologicznej sezonu 
wegetacyjnego i/albo fazy cyklu rozwojowego agrofaga objętego przepisami, ale nie 
częściej niż raz na sześć miesięcy. 

73. Badanie i/albo monitorowanie może być przeprowadzane jednocześnie w celu 
identyfikacji kilku gatunków agrofagów w przypadku zgodności faz fenologicznych 
okresu wegetacji roślin i cyklu rozwojowego takich organizmów. 

74. Na żądanie osób lub krajów partnerskich Ukrainy w handlu międzynarodowym 
badanie roślin w okresie wegetacji i miejsc przechowywania obiektów objętych 
przepisami może być przeprowadzane z inną częstotliwością. 

75. Badanie na żądanie osób, w szczególności w momencie ustanowienia i/albo 
utrzymania statusu miejsca produkcji lub miejsca produkcji wolnego od agrofagów 
objętych przepisami, odbywa się po dokonaniu płatności zgodnie z prawem.  

76. Informacje uzyskane na podstawie wyników badania są wykorzystywane do 
opracowywania wyników monitorowania. 

77. Monitorowanie jest przeprowadzane przez Państwowych Inspektorów 
fitosanitarnych zgodnie z planem monitorowania danego obszaru zatwierdzanym 
decyzją Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów. 

78. W celu przeprowadzenia badania i/albo monitorowania mogą zostać 
zatrudnieni specjaliści Państwowych Laboratoriów fitosanitarnych (zwanych dalej 
specjalistami). Decyzję o potrzebie zaangażowania specjalistów podejmuje główny 
Państwowy Inspektor fitosanitarny obwodu lub jego zastępca, który zwraca się do 
odpowiedniego Państwowego Laboratorium fitosanitarnego. 

79. Państwowy Inspektor fitosanitarny określa obszar i metodę badania i/albo 
monitorowania. Państwowy Inspektor fitosanitarny lub specjalista podczas badania 
i/albo monitorowania określonego obszaru pobiera próbki obiektów objętych 
przepisami, organizmów szkodliwych i agrofagów objętych przepisami. 

80. W przypadku wykrycia na wszystkich etapach badania i/albo monitorowania 
agrofagów objętych przepisami, agrofagów, obiektów objętych przepisami, zarażonych, 
uszkodzonych lub zaśmieconych przez takie organizmy lub podejrzanych o zarażenie, 
uszkodzenie lub zaśmiecenie przez takie organizmy, te szkodliwe organizmy i/albo 
obiekty objęte przepisami są uwzględniane w próbce.  

81. Na żądanie właściciela, podczas przeprowadzania badania i/albo 
monitorowania obiektów objętych przepisami lub obiektów, Państwowy Inspektor 
fitosanitarny tworzy jednocześnie równorzędne pod względem wielkości i 
charakterystyki próbkę oraz próbkę arbitrażową, które są przechowywane przez 
właściciela. Próbka i próbka arbitrażowa są pakowane do oddzielnych foliopaków. 



 

82. Próbki pobrane podczas badania i/albo monitorowania, zapakowane do 
foliopaków, są następnie kierowane przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego do 
Państwowego laboratorium fitosanitarnego w celu przeprowadzenia ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) ze wskazaniem w skierowaniu rodzajów testów, które należy 
wykonać. 

83. Po przeprowadzeniu badania i/albo monitorowania i ustaleniu stanu 
fitosanitarnego: 

Państwowy Inspektor fitosanitarny sporządza protokół w sprawie wyników 
nadzoru, odnośnie do którego wymagania określono w załączniku nr 11; 

specjalista, jeśli zostanie włączony w czynności nadzoru, sporządza zaświadczenie 
o badaniu i/albo monitorowaniu, odnośnie do którego wymagania określono w 
załączniku nr 12, które wraz z wybranymi próbkami jest składane Państwowemu 
Inspektorowi fitosanitarnemu. 

Protokół w sprawie wyników nadzoru sporządza się w formie papierowej w dwóch 
egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz takiego protokołu wydawany jest właścicielowi 
lub użytkownikowi obiektu, lub działki, lub osobie przez niego upoważnionej, drugi – 
pozostaje w terenowym organie Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów, który go wydał; lub w formie elektronicznej z 
utworzonymi kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego, właściciela, lub użytkownika obiektu lub działki, lub osoby przez niego 
upoważnionej. 

Zaświadczenie o wynikach nadzoru, badaniu i/albo monitorowaniu jest 
sporządzane w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i opatrzone podpisem 
specjalisty. Pierwszy egzemplarz takiego zaświadczenia jest dostarczany państwowemu 
Inspektorowi fitosanitarnemu, drugi – pozostaje w Państwowym Laboratorium 
fitosanitarnym, którego specjalista sporządził takie zaświadczenie; lub w formie 
elektronicznej z utworzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym specjalisty i 
jest wysyłany środkami informacyjno-telekomunikacyjnymi do Państwowego 
Inspektora fitosanitarnego. 

Odkażanie i kontrola odkażania 
84. Dezynfekcjęi/albo fumigację przeprowadza się przestrzegając przepisów 

prawa. Podczas dezynfekcji i/albo fumigacji, organizacji i kontroli dezynfekcji 
obiektów objętych przepisami lub obiektów osoby przeprowadzające dezynfekcję oraz 
Państwowy Inspektor fitosanitarny muszą przestrzegać środków bezpieczeństwa. 

85. Porażone podlegającymi przepisom agrofagami obiekty lub obiekty objętych 
przepisami, w tym drewniane materiały opakowaniowe, które nie spełniają wymagań 
fitosanitarnych, środki transportu (pojazdy i sprzęt transportowy), maszyny rolnicze, 
maszyny i narzędzia podlegają dezynfekcji, a w przypadku braku możliwości jej 
przeprowadzenia: 

recyklingowi technicznemu; 
zniszczeniu; 
zwrotowi przesyłki (w przypadku importu). 



 

Czynności te prowadzone są pod nadzorem Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego w przypadkach: 

określonych we właściwym zarządzeniu;  
w związku z wymaganiami kraju importera; 
na wniosek właściciela; 
Techniczne przetwarzanie obiektów objętych przepisami odbywa się w 

przypadkach, w których zmiana właściwości fizycznych, chemicznych lub 
biologicznych obiektów objętych przepisami zapewni odpowiedni poziom ochrony 
fitosanitarnej. 

Zniszczenia obiektów objętych przepisami dokonuje się w przypadkach, gdy 
recykling techniczny nie zapewni odpowiedniego poziomu ochrony fitosanitarnej. 
Zniszczenie porażonych obiektów objętych przepisami odbywa się w bezpieczny 
sposób poprzez spalanie w zakładach lub specjalnie wyposażonych miejscach, w tym 
znajdujących się w strefach kontroli celnej w punktach kontrolnych na granicy 
państwowej Ukrainy mających odpowiednie moce do spalania 

W przypadku braku możliwości zastosowania wobec przesyłki procedur 
fitosanitarnych pozwalających na import obiektów objętych przepisami, przesyłka 
podlega zwrotowi. 

86. Dezynfekcję obiektów i urządzeń objętych przepisami , w tym materiałów 
opakowaniowych, środków transportu (pojazdów i urządzeń transportowych), maszyn 
rolniczych, maszyn i narzędzi przeprowadza się następującymi metodami: 

fizyczna metoda przetwarzania z wykorzystaniem środków mechanicznych, 
termicznych, promieniowania i promieniowania radioaktywnego. Fizyczna metoda 
przetwarzania jest przeprowadzana przy użyciu mocy pozwalającej niszczyć, 
dezaktywować, usuwać, sterylizować lub neutralizować organizmy szkodliwe, w 
zależności od ich biologii; 

chemiczna metoda przetwarzania, która obejmuje metody dezynfekcji 
pestycydami (z wyjątkiem związków lub mieszanin substancji pochodzenia 
biologicznego), w tym fumigację. Chemiczna metoda przetwarzania odbywa się przy 
użyciu preparatów, które są dopuszczone do stosowania zgodnie z prawem, oraz 
sprzętu, który umożliwia niszczenie, dezaktywację, sterylizację lub neutralizację 
organizmów szkodliwych; 

biologiczna metoda przetwarzania, która obejmuje metody dezynfekcji związkami 
lub mieszaninami substancji pochodzenia biologicznego oraz wykorzystanie 
organizmów pożytecznych, umożliwiająca zniszczenie, dezaktywację, sterylizację lub 
unieszkodliwianie organizmów szkodliwych. Biologiczna metoda przetwarzania jest 
przeprowadzana przy użyciu preparatów, które są dopuszczone do stosowania zgodnie 
z prawem. 

87. Podczas dezynfekcji obiektów objętych przepisami i/albo obiektów można 
zastosować kilka metod obróbki. 

88. Fumigacja podczas transportu obiektów objętych przepisami ładowanych do 
ładowni statków o głębokości powyżej 12 metrów odbywa się za pomocą systemu 
recyrkulacji. 



 

89. W przypadku wywozu poza obszar celny Ukrainy przesyłki towarów 
składającej się z kilku partii obiektów objętych przepisami, dezynfekcję można 
przeprowadzić w miejscach magazynowania lub koncentracji (akumulacji) takiej 
przesyłki. 

90. Dezynfekcji obiektów objętych przepisami i/albo obiektów metodą chemiczną 
na terytorium Ukrainy dokonują osoby posiadające: 

legitymację i pozwolenie wydane przez Państwową Służbę Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, zgodnie z Ustawą Ukrainy o 
ochronie roślin; 

nakaz wykonania prac z pestycydami i agrochemikaliami wydany przez 
organizatora prac dekontaminacyjnych; 

w przypadku stosowania substancji niebezpiecznych 1 lub 2 klasy zagrożenia, w 
tym fumigacji, – zezwolenie na rozpoczęcie prac o podwyższonym zagrożeniu i 
rozpoczęcie eksploatacji (użytkowania) maszyn, mechanizmów lub urządzeń o 
podwyższonym zagrożeniu; 

kopię zaświadczenia o państwowej rejestracji postaci (preparatu) pestycydu; 
91. Jeżeli podczas fumigacji obiektów objętych przepisami i/albo obiektów 

odbywa się odgazowanie, fakt zakończenia odgazowania ustala upoważniony 
przedstawiciel osoby wykonującej fumigację (dalej — organizator robót) lub inna 
osoba, która ma doświadczenie w fumigacji i dokumenty, o których mowa w pkt 90 
niniejszej procedury, i potwierdza na piśmie możliwość bezpiecznego korzystania z 
obiektów objętych przepisami i/albo obiektów. 

92. Procedury fitosanitarne są przeprowadzane przed fumigacją lub po 
odgazowaniu obiektów objętych przepisami i/albo obiektów, z uwzględnieniem 
wyjątków określonych w niniejszej procedurze. 

W przypadku fumigacji obiektów objętych przepisami podczas transportu, 
odgazowanie rozpoczyna się nie wcześniej niż pod koniec okresu ekspozycji, który jest 
określony w protokole postępowania dezynfekcyjnego (świadectwo fumigacji), 
odnośnie do którego wymagania określono w załączniku nr 13. Organizator robót po 
wykonaniu fumigacji zobowiązany jest do przekazania przewoźnikowi lub osobie przez 
niego upoważnionej protokołu wykonanych prac dezynfekcyjnych (świadectwo 
fumigacji) w formie pisemnej. 

Zobowiązanie przewoźnika lub osoby przez niego upoważnionej do 
przeprowadzenia odgazowania zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 
organizatora robót jest poświadczone podpisem takiej osoby w protokole wykonanych 
prac odkażających (świadectwo fumigacji) lub innym dokumencie. 

93. Fakt wykonania dezynfekcji lub fumigacji poświadcza osoba, która wykonała 
dezynfekcję lub fumigację, poprzez wydanie protokołu wykonania prac odkażających 
(świadectwa fumigacji). 

Protokół przeprowadzenia prac odkażających (świadectwo fumigacji) sporządza 
się w języku ukraińskim, a w przypadku eksportu, reeksportu — w języku angielskim 
lub w jednym z języków urzędowych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 



 

94. Osoby odpowiedzialne za dezynfekcję i/albo fumigację są zobowiązane do 
dostarczenia odpowiednich instrukcji dotyczących  przestrzegania wymagań innym 
osobom, w tym przewoźnikowi lub osobie upoważnionej przed zakończeniem procesu 
dezynfekcji lub fumigacji, określając czas ekspozycji oraz warunki rozpoczęcia 
odgazowania. Instrukcje mogą być zawarte w protokole wykonanych prac odkażających 
(świadectwo fumigacji) lub innym dokumencie. 

95. Podmiot gospodarczy, który wykonuje prace związane z dezynfekcją i/albo 
fumigacją obiektów objętych przepisami i/albo obiektów, ponosi odpowiedzialność za 
niewłaściwe wykonanie prac zgodnie z przepisami prawa. 

96. Państwowi inspektorzy fitosanitarni organizują i nadzorują odkażanie 
obiektów objętych przepisami, które przemieszczane są przez granicę państwową i/albo 
granice stref kwarantanny, poprzez kontrolę dokumentów lub, jeśli to konieczne, 
poprzez obecność podczas przeprowadzania takiej dezynfekcji. 

Organizacja i kontrola dezynfekcji odbywa się z inicjatywy właściciela zgodnie z 
wnioskiem o przeprowadzenie procedur fitosanitarnych 

97. Podczas przeprowadzania kontroli dokumentów Państwowy Inspektor 
fitosanitarny sprawdza: 

dokumenty dotyczące osoby przeprowadzającej odkażanie, w tym wykonawcy 
odkażania; 

dokumenty o bazie materiałowo-technicznej, która będzie wykorzystywana do 
przeprowadzania dezynfekcji; 

dokumenty dotyczące obiektów objętych przepisami i/albo obiektu, który będzie 
dezynfekowany; 

dokumenty poświadczające przeprowadzenie dezynfekcji. 
Na podstawie wyników kontroli odkażania obiektów objętych przepisami 

Państwowy Inspektor fitosanitarny sporządza protokół przeprowadzenia procedur 
fitosanitarnych. W przypadku wystawienia certyfikatu kwarantanny, świadectwa 
fitosanitarnego lub fitosanitarnego świadectwa na reeksport, na podstawie protokołu z 
przeprowadzenia procedur fitosanitarnych, Państwowy Inspektor fitosanitarny podaje 
informacje o odkażaniu takiego obiektu objętego przepisami. 

98. Po odkażeniu obiektów objętych przepisami i/albo obiektów ich stan 
fitosanitarny określa Państwowy Inspektor fitosanitarny, biorąc pod uwagę wyniki 
inspekcji, badania i/albo ekspertyzy fitosanitarnej (badania).  

W przypadku fumigacji obiektów objętych przepisami w pojazdach, 
potwierdzeniem jej przeprowadzenia jest wydany protokół wykonanych prac 
odkażających (świadectwo fumigacji). W takim przypadku organizacja i kontrola 
dezynfekcji są przeprowadzane przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego poprzez 
przeprowadzenie kontroli dokumentów określonych w punkcie 90 niniejszej Procedury, 
wraz z wprowadzeniem przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego niezbędnych 
informacji do świadectwa fitosanitarnego. 

99. W przypadku stwierdzenia przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego 
niezgodności danych faktycznych z informacjami podanymi we wniosku o 
przeprowadzenie procedur fitosanitarnych, w zakresie organizacji i kontroli 



 

przeprowadzania dezynfekcji obiektów objętych przepisami i/albo obiektów, 
nieobecności osób, które będą przeprowadzać dezynfekcję obiektów objętych 
przepisami i/albo obiektów, dokumentów określonych w pkt 90 niniejszej Procedury, a 
także ustanowienie przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego niezgodności 
obiektów objętych przepisami z wymogami środków fitosanitarnych, w przypadku 
eksportu – środków fitosanitarnych kraju importera, Państwowy Inspektor fitosanitarny 
może wydać zarządzenie lub w przypadkach przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, odmówić wydania świadectw fitosanitarnych przewidzianych w 
wyżej wymienionej ustawie.  

 

          Sporządzenie świadectw fitosanitarnych    
 przewidzianych Ustawą Ukrainy o kwarantannie roślin 

Sporządzanie certyfikatu kwarantanny 
100. Certyfikat kwarantanny (załącznik nr 14) jest wydawany na obiektów 

objętych przepisami ujętych w wykazie obiektów objętych przepisami do celów kontroli 
przemieszczania na terytorium Ukrainy, w przypadku: 

wywozu obiektów objętych przepisami ze strefy kwarantanny; 
transportu importowanych obiektów objętych przepisami, które były 

przechowywane, przepakowywane, dzielone na części, mieszane z innymi przesyłkami. 
Na wniosek osoby, która dokonuje przemieszczania, może zostać wydane 

certyfikat kwarantanny na rośliny, produkty pochodzenia roślinnego, opakowania, 
środki transportu, pojemniki, glebę i wszelkie inne organizmy, przedmioty lub materiały 
zdolne do przenoszenia lub rozprzestrzeniania organizmów szkodliwych objętych 
przepisami, które nie są uwzględnione w wykazie obiektów objętych przepisami do 
celów kontroli przemieszczania na terytorium Ukrainy. 

W przypadku przemieszczania używanych narzędzi rolniczych, a także 
używanych urządzeń i sprzętu dla kompleksu rolno-przemysłowego, certyfikat 
kwarantanny nie jest obowiązkowy. 

101. Certyfikat kwarantanny jest wydawany przez Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego na podstawie wyników procedur fitosanitarnych, które zostały 
przeprowadzone nie wcześniej niż 14 dni przed przemieszczeniem obiektów objętych 
przepisami. 

102. Aby uzyskać certyfikat kwarantanny, do Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego należy złożyć: 

wniosek o wydanie certyfikatu kwarantanny (załącznik nr 15) wypełniony w 
języku ukraińskim; 

dokument potwierdzający wniesienie opłaty za wydanie certyfikatu kwarantanny; 
wynik przeprowadzonej ekspertyzy fitosanitarnej (badania) lub powtórnej 

(arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania) obiektów objętych przepisami; 
w przypadku wymagania zastosowania środków fitosanitarnych w odniesieniu do 

obiektów objętych przepisami, procedur fitosanitarnych i/albo dezynfekcji — 



 

dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie takich procedur fitosanitarnych i/albo 
dezynfekcji. 

Właściciel ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przesłanych informacji. 
103. Państwowy Inspektor fitosanitarny jest zobowiązany do wystawienia dla 

wnioskodawcy certyfikatu kwarantanny lub podjęcia decyzji o odmowie jego wydania 
w ciągu ośmiu godzin roboczych po otrzymaniu wyniku ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania). 

104. Ważność certyfikatu kwarantanny wynosi 14 dni. 
105. Certyfikat kwarantanny jest wydawany w dwóch egzemplarzach: pierwszy 

egzemplarz otrzymuje wnioskodawca, drugi – pozostaje w organie terenowym 
Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, 
który wydał certyfikat. Elektroniczny egzemplarz certyfikatu kwarantanny jest 
wysyłany za pomocą środków komunikacji elektronicznej do terenowego organu 
Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, 
gdzie przewożone są obiekty objęte przepisami. 

 
Sporządzanie świadectwa fitosanitarnego i 
Świadectwa fitosanitarnego na reeksport 

106. Obiekty objęte przepisami, zawarte w wykazie obiektów objętych przepisami 
do celów importu, eksportu i reeksportu, wywożone są poza obszar celny Ukrainy 
zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne na reeksport. 

107. Świadectwo fitosanitarne i świadectwo fitosanitarne na reeksport jest 
wydawane przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego na podstawie wyników 
kontroli, kontroli, inspekcji, ekspertyzy fitosanitarnej (badania), które odbyły się nie 
wcześniej niż 14 dni przed przemieszczeniem. 

108. Przeprowadzenie procedur fitosanitarnych i/albo dezynfekcji może odbywać 
się zgodnie z Umowami międzynarodowymi zawartymi przez Ukrainę w sposób 
uzgodniony z krajowymi organizacjami ochrony roślin krajów importujących lub 
środkami fitosanitarnymi krajów importujących. 

109. Na wniosek osoby przeprowadzającej przemieszczanie, świadectwo 
fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne na reeksport wydawane jest na rośliny, 
produkty pochodzenia roślinnego, opakowania, środki transportu, pojemniki, glebę i 
wszelkie inne organizmy, przedmioty lub materiały zdolne do przenoszenia lub 
rozprzestrzeniania się agrofagów objętych przepisami, które nie są uwzględnione w 
wykazie obiektów objętych przepisami do celów importu, eksportu i reeksportu. 

110. Świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne na reeksport może być 
wydawane na obiekty objęte przepisami, porażone agrofagami objętymi przepisami, z 
zastrzeżeniem braku zakazów w kraju importera na wwożenie takich obiektów objętych 
przepisami. 

111. W celu uzyskania świadectwa fitosanitarnego (załącznik nr 16) lub 
świadectwa fitosanitarnego na reeksport (załącznik nr 17) do Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego należy złożyć: 



 

 wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego 
do reeksportu (załącznik 15), wypełniony w języku ukraińskim, w języku angielskim 
lub w jednym z oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 

dokument potwierdzający wniesienie opłaty za wydanie świadectwa 
fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego na reeksport; 

wynik ekspertyzy fitosanitarnej (badania) lub wynik powtórnej (arbitrażowej) 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania) obiektów objętych przepisami; 

w przypadku wymagań kraju importera zastosowania środków fitosanitarnych, 
procedur fitosanitarnych i/albo dezynfekcji w odniesieniu do obiektu objętego 
przepisami — dokumentację potwierdzająca przeprowadzenie takich procedur 
fitosanitarnych i/albo dezynfekcji. 

Właściciel ponosi odpowiedzialność za prawdziwość przesłanych informacji. 
112. Państwowy Inspektor fitosanitarny jest zobowiązany do wystawienia dla 

wnioskodawcy świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego na reeksport, 
lub podjęcia decyzji o odmowie jego wydania w ciągu ośmiu godzin roboczych od 
otrzymania wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania). 

113. Świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne na reeksport są 
wypełniane zgodnie z międzynarodowym standardem dla środków fitosanitarnych nr 12 
"Świadectwa fitosanitarne" i musi zawierać informacje, które pozwalają na wyraźną 
identyfikację przesyłki, na którą wydane jest przedmiotowe świadectwo. 

 114. Świadectwa fitosanitarne lub świadectwa fitosanitarne na reeksport są 
wydawane tylko wtedy, gdy potwierdzone zostaną wymagania fitosanitarne kraju 
importera. 

115. Świadectwa fitosanitarne lub świadectwa fitosanitarne na reeksport powinny 
zawierać tylko informacje związane z kwestiami fitosanitarnymi. Nie mogą one 
zawierać informacji niezwiązanych z wymogami fitosanitarnymi lub środkami 
fitosanitarnymi, takich jak informacje na temat zdrowia zwierząt lub ludzi, pozostałości 
pestycydów lub radioaktywności, informacje handlowe (takie jak akredytywy) lub 
informacje na temat jakości obiektów objętych przepisami. 

116. Aby ułatwić korzystanie z odsyłaczy między świadectwami fitosanitarnymi 
lub świadectwami fitosanitarnymi na reeksport a dokumentami niezwiązanymi z 
świadectwami fitosanitarnymi lub świadectwami fitosanitarnymi na reeksport, mogą 
zostać dołączone pisemne komunikaty, które kojarzą je z kodem identyfikacyjnym, 
symbolem lub numerem odpowiednich dokumentów wymagających odsyłaczy. 

Takie pisemne komunikaty powinny być stosowane tylko w razie potrzeby i nie 
powinny być traktowane jako część świadectw fitosanitarnych lub świadectw 
fitosanitarnych na reeksport. 

117. Wszystkie pozycje świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych 
na reeksport muszą zostać wypełnione. 

118. Ważność świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych na 
reeksport na terytorium Ukrainy wynosi 14 dni. 



 

119. Świadectwo fitosanitarne i świadectwo fitosanitarne na reeksport jest 
wydawane w dwóch egzemplarzach: pierwszy egzemplarz otrzymuje wnioskodawca, 
drugi – pozostaje w organie terenowym Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów, który wydał certyfikat.  

Informacje o wydawaniu świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych 
na reeksport są wpisywane do rejestru wydanych świadectw fitosanitarnych. 

120. Świadectwo fitosanitarne i świadectwo fitosanitarne na reeksport i certyfikat 
kwarantanny są podpisywane przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego, a w 
przypadku sporządzenia wyżej wymienionych dokumentów w formie papierowej, 
muszą być złączone za pomocą pieczęci trójkątnej ustalonego wzoru. 

Odmowa wydania, unieważnienie świadectwa fitosanitarnego i świadectwa 
fitosanitarnego na reeksport i certyfikatu kwarantanny, odbywa się zgodnie z Ustawą 
Ukrainy o systemie zezwoleń w zakresie działalności gospodarczej oraz Ustawą 
Ukrainy o kwarantannie roślin. 

121. Wwożone na obszar celny Ukrainy obiekty objęte przepisami znajdujące się 
w wykazie obiektów objętych przepisami do celów importu, eksportu, reeksportu muszą 
być zaopatrzone w świadectwa fitosanitarne i/albo świadectwa fitosanitarne na 
reeksport, wydane przez Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju eksportera i/albo 
reeksportera, zgodnie ze środkami fitosanitarnymi. 

Import używanych narzędzi rolniczych, a także używanych maszyn i urządzeń dla 
kompleksu rolno-przemysłowego na obszar celny odbywa się bez świadectwa 
fitosanitarnego i/albo świadectwa fitosanitarnego na reeksport, wydanego przez 
Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju eksportera i/albo reeksportera. 

122. Świadectwa fitosanitarne i/albo świadectwa fitosanitarne na reeksport 
wydane przez Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju eksportera i/albo reeksportera 
są weryfikowane przez Państwowego Inspektora fitosanitarnego w celu potwierdzenia, 
że takie świadectwa fitosanitarne: 

są oryginałami według procedur fitosanitarnych; 
zostały sporządzone przez Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju eksportera 

i/albo reeksportera i podpisane przez upoważnione osoby; 
są adresowane do kraju importera; 
zostały wypełnione w języku angielskim lub w jednym z języków urzędowych 

Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 
posiadają wypełnioną dodatkową deklarację, jeśli jest ona wymagana; 
zawierają botaniczną nazwę roślin w języku łacińskim; 
są prawidłowo wypełnione i zgodne z informacjami podanymi w innych 

dokumentach towarzyszących przesyłce. 
123. Świadectwa fitosanitarne i/albo świadectwa fitosanitarne na reeksport, 

wydane przez Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju eksportera i/albo 
reeksportera, mogą być sporządzone w formie papierowej lub elektronicznej, jeśli jest 
to przewidziane przez Umowę międzynarodową zawartą przez Ukrainę. 



 

124. Świadectwa fitosanitarne i/albo świadectwa fitosanitarne na reeksport 
wydane przez Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju eksportera i/albo 
reeksportera, wydane w formie papierowej, są uważane za nieważne, jeśli: 

są nieczytelnie wypełnione lub zawierają niekompletne, nieprawdziwe, sprzeczne 
informacje lub poprawki niepoświadczone podpisem, pieczęcią i podpisem osoby 
upoważnionej, nie zawierają daty korekty, lub są w inny sposób sfałszowane, lub 
uszkodzone, co uniemożliwia ustalenie powyższej informacji; 
 upłynął okres ich ważności, oprócz świadectw fitosanitarnych wydanych przez 
Krajową Organizację Ochrony Roślin w kraju eksportera, na podstawie których 
sporządzono świadectwa fitosanitarne dla reeksportu, wydane przez Krajową 
Organizację Ochrony Roślin w kraju reeksportera; 

brak daty ich wydania oraz poświadczenia przez uprawnionego przedstawiciela 
Krajowej Organizacji Ochrony Roślin kraju eksportera i/albo reeksportera, która je 
wydała; 

wydano je na formularzach niezgodnych z wzorem określonym przez Konwencję 
Międzynarodową o ochronie roślin, międzynarodowy standard dla środków 
fitosanitarnych nr 12 lub Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju eksportera i/albo 
reeksportera; 

nie wszystkie rubryki są wypełnione. 
125. W przypadku importu na obszar celny Ukrainy obiektów objętych przepisami 

ze świadectwem fitosanitarnym na reeksport wydanym przez Krajową Organizację 
Ochrony Roślin kraju reeksportera, przesyłce musi towarzyszyć świadectwo 
fitosanitarne wydane przez Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju eksportera (lub 
jego poświadczona kopia), na podstawie którego wydano świadectwo fitosanitarne na 
reeksport. 

Oryginały świadectw fitosanitarnych i/albo świadectw fitosanitarnych na 
reeksport wydane przez Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju eksportera i/albo 
reeksportera, według których przesyłki zawierające obiekty objęte przepisami zostały 
wwiezione na Ukrainę oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z prawem, przechowuje 
się przez co najmniej trzy lata w miejscu zakończenia kontroli fitosanitarnej. 

126. W przypadku braku świadectwa fitosanitarnego i/albo świadectwa 
fitosanitarnego na reeksport wydanego przez Krajową Organizacje Ochrony Roślin 
kraju eksportera i/albo reeksportera dla przesyłki obiektów objętych przepisami 
wymienionych w wykazie obiektów objętych przepisami dla celów importu, eksportu i 
reeksportu lub dla części takiej przesyłki, podczas wwozu na obszar celny Ukrainy 
takich obiektów objętych przepisami Państwowy Inspektor fitosanitarny przeprowadza 
zaawansowaną kontrolę fitosanitarną lub podejmuje decyzję o powrocie takich 
obiektów objętych przepisami. 

127. W przypadku naruszenia wymogów fitosanitarnych przy wwozie obiektów 
objętych przepisami na obszar celny Ukrainy świadectwa fitosanitarne i/albo 
świadectwa fitosanitarne na reeksport wydane przez Krajową Organizację Ochrony 
Roślin kraju eksportera i/albo reeksportera towarzyszące przesyłce unieważnia się, a na 
awersie takich świadectw fitosanitarnych Państwowy Inspektor fitosanitarny umieszcza 
trójkątną pieczęć w kolorze czerwonym ze wskazaniem “CERTIFICATE 
CANCELLED” (załącznik nr 18) z datą anulowania i podpisem Państwowego 



 

Inspektora fitosanitarnego oraz czerwoną pieczęcią poświadczającą zwrot przesyłki 
(załącznik nr 19). 

Pieczęć potwierdzająca zwrot przesyłki jest umieszczana przez Państwowego 
Inspektora fitosanitarnego na dostępnych dokumentach przewozowych. 

128. Towary są zwracane z unieważnionymi świadectwami fitosanitarnymi i/albo 
świadectwami fitosanitarnymi na reeksport, wydanymi przez Krajową Organizację 
Ochrony Roślin kraju eksportera i/albo reeksportera, a ich kopie są przechowywane w 
miejscu kontroli fitosanitarnej. 

129. W przypadku niezgodności lub naruszenia środków fitosanitarnych podczas 
wwożenia na obszar celny Ukrainy obiektów objętych przepisami wymienionych w 
wykazie obiektów objętych przepisami do celów importu, eksportu i reeksportu, 
Państwowy Inspektor fitosanitarny odpowiedniego organu terenowego Państwowej 
Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów informuje 
głównego Państwowego Inspektora fitosanitarnego Ukrainy lub jego zastępcę. 

Główny Państwowy Inspektor fitosanitarny Ukrainy lub jego zastępca informuje 
Krajową Organizację Ochrony Roślin kraju eksportera i/albo reeksportera, kierując 
zawiadomienie o niezgodności środków fitosanitarnych zgodnie z Międzynarodowym 
Standardem dla środków fitosanitarnych nr 13. 

_____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
  



 

Załącznik 1 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania),  

nadzoru, badania, monitoringu, odkażania obiektów objętych przepisami, 
sporządzania świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o kwarantannie 

roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli w zakresie pobierania próbek i 
wyrywkowej kontroli  prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań) 

 
 

WYMAGANIA 
dotyczące protokołu przeprowadzenia procedur fitosanitarnych  

Protokół przeprowadzenia procedur fitosanitarnych musi zawierać:  
Wizerunek małego herbu państwowego Ukrainy 
Słowa „Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 

konsumentów”; 
nazwę terenowego organu Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa 

żywności i ochrony konsumentów oraz jego adres; 
nazwę protokołu; 
datę wydania protokołu; 
numer protokołu; 
nazwisko, imię i imię odojcowskie Państwowego Inspektora fitosanitarnego, który 

przeprowadził procedurę fitosanitarną; 
nazwę, w przypadku osoby prawnej lub nazwisko, imię, imię odojcowskie w 

przypadku osoby fizycznej, będącej właścicielem obiektu objętego przepisami i/albo 
obiektu, lub osoby przez nie upoważnionej, adres siedziby, kod według Jednolitego 
Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy (dotyczy osób prawnych) 
lub numer rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika (dotyczy osób fizycznych), lub 
serię i numer paszportu (dotyczy osób fizycznych, które ze względu na swoje 
przekonania religijne odmawiają przyjęcia numeru rejestracyjnego karty ewidencyjnej 
podatnika i oficjalnie zgłosiły to właściwemu organowi kontrolnemu oraz posiadają 
oznaczenie w paszporcie); 

nazwę prowadzonej procedury fitosanitarnej, datę i godzinę jej przeprowadzenia; 
nazwę obiektu objętego przepisami i/albo obiektu, wobec którego 

przeprowadzono procedurę fitosanitarną; 
informacje o: 

-  całkowitej wadze, powierzchni, objętości lub ilości obiektów objętych 
przepisami i/albo obiektów;  
-   ilości pobranych próbek; 
-   zastosowanej metodzie pobierania próbek; 
- numerze foliopaku, w który zapakowano próbka (jeśli dotyczy); 
- miejscu przeprowadzenia zabiegu fitosanitarnego, w tym nazwy i numeru 
pojazdu (jeśli dotyczy); 



 

- kraj (miejsce) pochodzenia, wysyłki, przeznaczenia (w przypadku importu, 
eksportu, reeksportu) obiektu objętego przepisami i/albo obiektu poddanego procedurze 
fitosanitarnej; 

- datę i numer świadectwa fitosanitarnego i/albo świadectwa fitosanitarnego na 
reeksport, lub certyfikatu kwarantanny (jeśli istnieje); 

- numer sprawy w jednym państwowym portalu informacyjnym "Ujednolicone 
okienko dla handlu międzynarodowego" (jeśli istnieje); 

- wykaz dokumentów przewozowych; 
- dodatkowe informacje (w razie potrzeby); 
- wyniki środków (procedur) fitosanitarnych, w tym numer i data wyniku 

ekspertyzy fitosanitarnej (badania) lub powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) (jeśli dotyczy); 

 
podpis Państwowego Inspektora fitosanitarnego (nazwisko, imię, imię 

odojcowskie, podpis); 
datę i podpis właściciela obiektów objętych przepisami i/albo obiektów, lub osoby 

przez niego upoważnionej. 

_____________________



Załącznik 2 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli 

w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  
prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań). 

 

WYMAGANIA 
dotyczące wniosku o przeprowadzenie procedur fitosanitarnych  

Wniosek o przeprowadzenie procedur fitosanitarnych musi zawierać:  
Informację o właścicielu (nazwę w przypadku osoby prawnej lub nazwisko, imię, 

imię odojcowskie w przypadku osoby fizycznej, będącej właścicielem obiektów 
objętych przepisami i/albo obiektów, lub osoby przez nie upoważnionej, adres siedziby, 
kod według Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy 
(dotyczy osób prawnych), lub numer rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika 
(dotyczy osób fizycznych), lub serię i numer paszportu (dotyczy osób fizycznych, które 
ze względu na swoje przekonania religijne odmawiają przyjęcia numeru rejestracyjnego 
karty ewidencyjnej podatnika i oficjalnie zgłosiły to właściwemu organowi 
kontrolnemu i posiadają oznaczenie w paszporcie); 

nazwę obiektu objętego przepisami i/albo obiektu, wobec którego 
przeprowadzono procedurę fitosanitarną; 

informacje o: 
- kraju (miejscu) pochodzenia obiektu objętego przepisami; 
- kraju docelowym (w przypadku eksportu lub reeksportu); 
- lokalizacji (miejscu przechowywania) obiektu i/albo obiektów objętych 
przepisami, w tym, jeśli dotyczy, o rodzaju, nazwie i numerze pojazdu; 
- całkowitej masie, powierzchni, objętości lub ilości obiektów objętych 
przepisami i/albo obiektów; 
- orientacyjną godzinę i datę przeprowadzenia zabiegu fitosanitarnego; 
informacje o osobie przeprowadzającej dezynfekcję (nazwę w przypadku osoby 
prawnej lub nazwisko, imię, imię odojcowskie w przypadku osoby fizycznej, 
będącej właścicielem obiektów objętych przepisami i/albo obiektu, lub osoby 
przez nie upoważnionej, adres siedziby, kod według Jednolitego Państwowego 
Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy (dotyczy osób prawnych) lub 
numer rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika (dotyczy osób fizycznych), 
lub serię i numer paszportu (dotyczy osób fizycznych, które ze względu na 
swoje przekonania religijne odmawiają przyjęcia numeru rejestracyjnego karty 
ewidencyjnej podatnika i oficjalnie zgłosiły to właściwemu organowi 
kontrolnemu i posiadają oznaczenie w paszporcie); 
- dodatkowe informacje (jeśli dotyczy); 

datę i podpis właściciela obiektów objętych przepisami i/albo obiektu, lub osoby 
przez niego upoważnionej. 

________________



 

Załącznik 3 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli 

w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  
prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań) 

 

WYMAGANIA 
dotyczące zawiadomienia o przeprowadzeniu procedur fitosanitarnych  

Zawiadomienie o przeprowadzeniu procedur fitosanitarnych musi zawierać:  
Informację o właścicielu (nazwę w przypadku osoby prawnej lub nazwisko, imię, 

imię odojcowskie w przypadku osoby fizycznej, będącej właścicielem obiektów 
objętych przepisami i/albo obiektu lub osoby przez nie upoważnionej, adres siedziby, 
kod według Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy 
(dotyczy osób prawnych) lub numer rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika 
(dotyczy osób fizycznych), lub serię i numer paszportu (dotyczy osób fizycznych, które 
ze względu na swoje przekonania religijne odmawiają przyjęcia numeru rejestracyjnego 
karty ewidencyjnej podatnika i oficjalnie zgłosiły to właściwemu organowi 
kontrolnemu i posiadają oznaczenie w paszporcie); 

nazwę laboratorium fitosanitarnego, kod według Jednolitego Państwowego 
Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy, którego specjalista dokona pobrania 
próbek i próbek arbitrażowych; 

adres przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 
nazwę obiektów objętych przepisami i/albo obiektu, wobec którego 

przeprowadzono procedurę fitosanitarną; 
informacje o: 

- kraju (miejscu) pochodzenia obiektu objętego przepisami (w przypadku 
importu, eksportu, reeksportu); 
- kraju docelowym (w przypadku importu, eksportu, reeksportu); 
- lokalizacji (miejscu przechowywania) obiektu i/albo obiektów objętych 
przepisami, w tym, jeśli dotyczy, rodzaju, nazwie i numerze pojazdu; 
- całkowitej masie, powierzchni, objętości lub ilości obiektów objętych 
przepisami i/albo obiektu; 
- orientacyjnej godzinie i dacie początku pobierania próbek; 
 

- informacje o osobie, która przeprowadzi dezynfekcję (nazwę – w przypadku osoby 
prawnej lub nazwisko, imię, imię odojcowskie – w przypadku osoby fizycznej, będącej 
właścicielem obiektów objętych przepisami i/albo obiektu, lub osoby przez nie 
upoważnionej, adres siedziby, kod według Jednolitego Państwowego Rejestru 
Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy (dotyczy osób prawnych) lub numer 
rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika (dotyczy osób fizycznych), lub serię i numer 



 
paszportu (dotyczy osób fizycznych, które ze względu na swoje przekonania religijne 
odmawiają przyjęcia numeru rejestracyjnego karty ewidencyjnej podatnika i oficjalnie 
zgłosiły to właściwemu organowi kontrolnemu i posiadają oznaczenie w paszporcie); 

dodatkowe informacje (w razie potrzeby); 
datę i podpis właściciela obiektów objętych przepisami i/albo obiektu lub osoby 

przez niego upoważnionej. 
_____________



  
 
 

  



  
 
 

  

Załącznik 4 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli 

w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  
prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań) 

 

     WYMAGANIA     
 dotyczące zarządzenia o realizacji środków fitosanitarnych (procedur) 

 

Zarządzenie o realizacji środków fitosanitarnych (procedur) musi zawierać:  
Wizerunek małego herbu państwowego Ukrainy 
Słowa „Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 

konsumentów”; 
nazwę terenowego organu Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa 

żywności i ochrony konsumentów oraz jego adres (jeśli jest); 
nazwę zarządzenia; 
czas i datę, numer wydania zarządzenia; 
Informację o właścicielu (nazwę w przypadku osoby prawnej lub nazwisko, imię, 

imię odojcowskie w przypadku osoby fizycznej, będącej właścicielem obiektów 
objętych przepisami i/albo obiektu, lub osoby przez nie upoważnionej, adres siedziby, 
kod według Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy 
(dotyczy osób prawnych) lub numer rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika 
(dotyczy osób fizycznych), lub serię i numer paszportu (dotyczy osób fizycznych, które 
ze względu na swoje przekonania religijne odmawiają przyjęcia numeru rejestracyjnego 
karty ewidencyjnej podatnika i oficjalnie zgłosiły to właściwemu organowi 
kontrolnemu i posiadają oznaczenie w paszporcie); 

odniesienie do właściwej podstawy prawnej wydania zarządzenia; 
informacje o: 

- procedurze fitosanitarnej lub dezynfekcji, którą należy przeprowadzić; 
- nazwie obiektów objętych przepisami i/albo obiektu, wobec którego 
przeprowadzono procedurę fitosanitarną; 
- całkowitej masie, powierzchni, objętości lub ilości obiektów objętych 
przepisami i / lub obiektu; 
- lokalizacji (miejscu przechowywania) obiektu i/albo obiektów objętych 
przepisami, w tym, jeśli dotyczy, o rodzaju, nazwie i numerze pojazdu; 
- kraju (miejscu) pochodzenia obiektów objętych przepisami;  
- kraju docelowym obiektów objętych przepisami (w przypadku importu, 
eksportu, reeksportu); 
- miejscu wykonywania procedur fitosanitarnych i/albo dezynfekcji;  



 

 

 

- dodatkowe informacje (jeśli dotyczy); 
 

słowa „Niespełnienie wymogów prawnych określonych tym rozporządzeniem 
pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą w ustawie”; 

datę i godzinę ostatecznego terminu wykonania zarządzenia oraz adres, na który 
kierowane jest zarządzenie; 

nazwisko, imię, imię odojcowskie, podpis Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego, który wydał zarządzenie. 

_____________________



  
 
 

  

Załącznik  5 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem 
kontroli w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej 

kontroli  prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań) 

 
WYMAGANIA 

dotyczące skierowania na przeprowadzenie ekspertyzy fitosanitarnej (badania) 
 

Skierowanie na przeprowadzenie ekspertyzy fitosanitarnej (badania) musi 
zawierać:  

nazwę Państwowego laboratorium fitosanitarnego, które przeprowadzi ekspertyzę 
fitosanitarną (badania); 

nazwę obiektów objętych przepisami i/albo obiektu;  
informacje o osobie, która przeprowadzi dezynfekcję (nazwę w przypadku osoby 

prawnej lub nazwisko, imię, imię odojcowskie – w przypadku osoby fizycznej, będącej 
właścicielem obiektów objętych przepisami i/albo obiektu, lub osoby przez nie 
upoważnionej, adres siedziby, kod według Jednolitego Państwowego Rejestru 
Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy (dotyczy osób prawnych) lub numer 
rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika (dotyczy osób fizycznych), lub serię i numer 
paszportu (dotyczy osób fizycznych, które ze względu na swoje przekonania religijne 
odmawiają przyjęcia numeru rejestracyjnego karty ewidencyjnej podatnika i oficjalnie 
zgłosiły to właściwemu organowi kontrolnemu i posiadają oznaczenie w paszporcie); 

informacje o: 
- rodzaju badań, które należy przeprowadzić; 
- objętości lub masie partii obiektów objętych przepisami (kilogramy, tony, 

metry sześcienne, jednostki, sztuki, liczba miejsc); 
- ilości próbek; 
- numerze foliopaku; 
-  dacie i godzinie pobierania próbek;  
-  miejscu pobierania próbek; 
-  rodzaju pojazdu (nazwa, numer pojazdu) (jeśli dotyczy); 
-  kraju pochodzenia obiektów objętych przepisami; 
- informacje o kraju przeznaczenia obiektów objętych przepisami; 

dodatkowe informacje na temat obiektu objętego przepisami lub ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania), które należy przeprowadzić; 



 

 

 

podpis Państwowego Inspektora fitosanitarnego (nazwisko, imię, imię 
odojcowskie) lub podpis specjalisty upoważnionego Państwowego laboratorium 
fitosanitarnego ze wskazaniem stanowiska i nazwiska, imienia, imienia odojcowskiego;  

 

_____________________



  
 
 

  

Załącznik 6 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli 

w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  
prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań) 

 
Wzór 

Protokół pobrania próbek___ 

□ próbek arbitrażowych 

„___” ____________ 20 ___ rok  
1. O godzinie __________ minut ____ przeprowadzono pobieranie próbek 

________________________________________________________________ 
(nazwa upoważnionego laboratorium fitosanitarnego, które przeprowadzi ekspertyzę fitosanitarną (badania)  

2. Pobranie przeprowadził _________________________________________ 
(nazwisko, imię, imię odojcowskie specjalisty uprawnionego 

laboratorium fitosanitarnego, który przeprowadził pobieranie próbek) 

3. Właściciel ______________________________________________________ 
nazwisko, imię, imię odojcowskie, miejsce stałego zamieszkania właściciela 

(nadawcy) obiektów objętych przepisami — 

_____________________________________________________________________ 
w przypadku osoby fizycznej -przedsiębiorcy; pełna nazwa, lokalizacja i dane właściciela (nadawcy) obiektów 

objętych przepisami  w przypadku osoby prawnej) 

4. Nazwa obiektu objętego przepisami__________________________________ 
5. Kraj (miejsce) pochodzenia, wyjazdu, przeznaczenia (w przypadku importu, 

eksportu, reeksportu) ____________________________________________________ 
6. Objętość lub masa pobranej próbki___________________________________ 
7. Zastosowana metoda pobierania próbek_______________________________ 

_____________________________________________________________________ 
8. Numer foliopaku, w który pakowana jest próbka______________________ 
9. Miejsce przeprowadzenie procedury fitosanitarnej, w tym nazwa i numer 

pojazdu_______________________________________________________________ 
10. Dodatkowe informacje (w razie potrzeby)____________________________ 
11. Uwaga________________________________________________________ 

(odnotowuje się w przypadku niemożności wyboru równorzędnej próby arbitrażowej) 

_________________________________ 
(stanowisko specjalisty z upoważnionego laboratorium 

fitosanitarnego, który przeprowadził pobieranie 
próbek) 

____________ 
(podpis) 

________________ 
(nazwisko i inicjały) 

_____________________



  
 
 

  

                            Załącznik 7 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o kwarantannie 
roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli w zakresie 

pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  prowadzenia 
ekspertyz fitosanitarnych (badań) 

 

WYMAGANIA  
dotyczące wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 

Wynik ekspertyzy fitosanitarnej (badania) musi zawierać: 
nazwę dokumentu; 
nazwę, adres Laboratorium fitosanitarnego oraz adres miejsca wykonywania  

ekspertyzy fitosanitarnej (badania);  
informacje o akredytacji i upoważnieniu laboratorium; 
numer i datę sporządzenia wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 
nazwę i adres podmiotu zamawiającego przeprowadzenie ekspertyzy 

fitosanitarnej; 
numer i datę dokumentu, na podstawie którego wpłynęła próbka; 
informację o zastosowanych metodach określonych międzynarodowymi 

standardami, instrukcjami i zaleceniami; 
nazwę obiektów objętych przepisami i/albo obiektu, jego liczbę oraz kod 

ilościowy oraz identyfikacyjny próbki; 
datę przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 
wyniki z ekspertyzy fitosanitarnej (badania) ze wskazaniem nazwy naukowej 

wykrytych gatunków agrofagów w języku ukraińskim i łacińskim (w przypadku 
wskazania wirusów – w języku angielskim), ich statusu, stanu, a na żądanie podmiotu, 
środków fitosanitarnych lub środków fitosanitarnych kraju importera ze wskazaniem 
liczby; 

informacje dodatkowe na temat prowadzenia i wyników ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania) 

podpis dyrektora laboratorium fitosanitarnego lub osoby przez niego 
upoważnionej (nazwisko, imię, imię odojcowskie). 

_____________________



  
 
 

  

                  Załącznik  8 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem 
kontroli w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej 

kontroli  prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań). 
 

 
 
 

WZÓR 
pieczęci trójkątnej Państwowego Inspektora fitosanitarnego 

 
 

____________ 

Uwagi. 1. „ХХ” — kod właściwego organu Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności 
i ochrony konsumentów. 

              2. „000” — kod Państwowego Inspektora fitosanitarnego. 

_____________________



  
 
 

  

                                            Załącznik 9 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli 

w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  
prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań) 

 

WYMAGANIA 
dotyczące wniosku o odwołanie od wyników ekspertyzy fitosanitarnej (badania) 

 

Wniosek o odwołanie od wyników ekspertyzy fitosanitarnej (badania) musi 
zawierać: 

stanowisko, imię/nazwisko oraz inicjały wnioskodawcy, który wnosi odwołanie 
od wyników ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 

nazwę i adres arbitrażowego laboratorium fitosanitarnego, do którego zwraca się 
wnioskodawca kwestionujący wyniki badania fitosanitarnego odwołujący się od 
wyników ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 

powody odwołania się od wyników ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 
nazwę obiektu objętego przepisami; 
miejsce lub adres lokalizacji obiektu objętego przepisami; 
nazwę pojazdu (jeśli dotyczy); 
numer i datę wydania poprzedniej ekspertyzy fitosanitarnej (badania), 

informacje o laboratorium fitosanitarnym, które wykonało ekspertyzę fitosanitarną 
(badanie); 

dodatkowe informacje o obiekcie objętym przepisami, próbce lub we wzorcu-
dokumencie lub o powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzie fitosanitarnej (badania)  

informacje dotyczące obiektu objętego przepisami, próbki lub wzorca- dokumentu 
albo powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania)  

 
datę, podpis wnioskodawcy. 
 

_____________________



  
 
 

  

                                 Załącznik 10 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 

odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania świadectw 
przewidzianych w Ustawie Ukrainy o kwarantannie roślin, 

nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli w zakresie pobierania 
próbek i wyrywkowej kontroli  prowadzenia ekspertyz 

fitosanitarnych (badań) 
 

 

WYMAGANIA  

dotyczące wyniku powtórnej (arbitrażowej)                       ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania)  

 

Wynik powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania) musi zawierać: 
nazwę dokumentu; 

nazwę, adres Państwowego Laboratorium fitosanitarnego oraz adres miejsca 
wykonywania powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 

informacje o akredytacji i upoważnieniu Państwowego Laboratorium 
fitosanitarnego; 

numer i datę sporządzenia wyniku powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania); 

nazwę i adres zamawiającego przeprowadzenie powtórnej (arbitrażowej) 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 

numer i datę dokumentu, na podstawie którego wpłynęła próbka dla 
przeprowadzenia powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 

numer i datę wydania wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania), który jest 
przedmiotem odwołania; 
 
Informacje o: 

- zastosowanych metodach określonych międzynarodowymi standardami, 
instrukcjami i zaleceniami; 
- obiekcie powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania) (próbce 
arbitrażowej lub w próbce dokumentu); 
- dacie przeprowadzenia powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania);  
- wynikach powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania) ze 
wskazaniem nazwy naukowej wykrytych gatunków agrofagów w języku ukraińskim 
i łacińskim (w przypadku wskazania wirusów – w języku angielskim), ich statusu, 
stanu, a na żądanie podmiotu środków fitosanitarnych lub środków fitosanitarnych 
kraju importera ze wskazaniem liczby; 



 

 

 

- informacje dodatkowe na temat prowadzenia i wyników ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania); 

 
 
podpis dyrektora laboratorium fitosanitarnego lub osoby przez niego 

upoważnionej (nazwisko, imię, imię odojcowskie). 

_____________________



 
  
 
 

 

                                 Załącznik 11 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o kwarantannie 
roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli w zakresie 

pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  prowadzenia 
ekspertyz fitosanitarnych (badań) 

WYMAGANIA 
dotyczące protokołu w sprawie wyników nadzoru 

 

Protokół w sprawie wyników nadzoru musi zawierać: 
Wizerunek małego herbu państwowego Ukrainy; 
Słowa „Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 

konsumentów”; 
nazwę terenowego organu Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa 

żywności i ochrony konsumentów oraz jego adres; 
nazwę protokołu; 
informacje o sposobie prowadzenia nadzoru (w szczególności poprzez badanie lub 

monitorowanie); 
datę i numer wydania protokołu o wynikach nadzoru; 
nazwisko, imię i nazwisko Państwowego Inspektora fitosanitarnego, który 

przeprowadził badanie lub monitorowanie; 
informacje dotyczące przedmiotu badania lub monitoringu ze wskazaniem 

całkowitej powierzchni obiektu lub działki; 
nazwisko, imię, imię odojcowskie lub nazwisko osoby i jej miejsce pobytu lub 

nazwisko, imię i imię odojcowskie właściciela lub użytkownika obiektu, lub działki lub 
osoby przez niego upoważnionej; 

informację o miejscu badania lub monitoringu ze wskazaniem nazwy 
miejscowości, rejonu, obwodu; 

nazwę badanego materiału biologicznego (jeśli dotyczy); 
informacje na temat nazw organizmów szkodliwych i/albo organizmów 

szkodliwych objętych przepisami ze wskazaniem ich nazwy naukowej w języku 
łacińskim, a w przypadku wirusów – w języku angielskim, będących przedmiotem 
badania lub monitorowania; 

informacje o sposobie przeprowadzenia badania lub monitoringu, w przypadku 
przeprowadzenia badania lub monitoringu z użyciem pułapek feromonowych lub 
przynęt pokarmowych załącza się schemat ich rozmieszczenia; 

informacje o wykrytych organizmach szkodliwych i/albo organizmach 
szkodliwych objętych przepisami ze wskazaniem ich nazwy naukowej w języku 
łacińskim, a w przypadku wirusów – w języku angielskim;  

informację o liczbie pobranych próbek; 



 

 

nazwę laboratorium fitosanitarnego, do którego wysłano próbki; 
informacje o wynikach badań lub monitoringu; 
 
podpis Państwowego Inspektora fitosanitarnego; 
podpis właściciela lub użytkownika obiektu lub działki lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

_____________________



 
  
 
 

 

Załącznik 12 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem 
kontroli w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej 

kontroli  prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań) 
 

 
 

WYMAGANIA 
dotyczące zaświadczenia o badaniu i/albo monitorowaniu,  

 

Zaświadczenie o badaniu i/albo monitorowaniu musi zawierać: 
Słowa „Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 

konsumentów”; 
nazwę i adres Państwowego laboratorium fitosanitarnego; 
nazwę dokumentu; 
datę i numer wydania zaświadczenia o badaniu i/albo monitorowaniu; 
informacje o: 
- przeprowadzeniu badania i/albo monitorowania; 
- stanowisku, nazwisku, imieniu i imieniu odojcowskim specjalisty z 

Państwowego Laboratorium fitosanitarnego, które przeprowadziło badanie i/albo 
monitoring; 

- przedmiocie badania i/albo monitorowania ze wskazaniem całkowitej 
powierzchni obiektu lub działki; 

- nazwisku, imieniu, imieniu odojcowskim osoby lub nazwie, adresie, lub o 
nazwisku, imieniu, imieniu odojcowskim właściciela lub użytkownika obiektu, lub 
działki, lub osoby przez niego upoważnionej; 

- miejscu badania i / lub monitoringu ze wskazaniem nazwy miejscowości, rejonu, 
obwodu; 

- nazwie badanego materiału biologicznego (jeśli dotyczy); 
- nazwach organizmów szkodliwych i/albo organizmów szkodliwych objętych 

przepisami, ze wskazaniem ich nazwy naukowej w języku łacińskim, a w przypadku 
wirusów w języku angielskim, które były przedmiotem badania i/albo monitoringu; 

- sposobie wykonania badania i/albo monitoringu, w przypadku wykonania 
badania i/albo monitoringu z użyciem pułapek feromonowych lub przynęt 
pokarmowych załącza się schemat ich rozmieszczenia; 



 

 

 

- wykrytych organizmach szkodliwych i/albo organizmach szkodliwych objętych 
przepisami ze wskazaniem ich nazwy naukowej w języku łacińskim, a w przypadku 
wirusów w języku angielskim; 

- ilości pobranych próbek; 
- wynikach badań i/albo monitorowania; 
 
podpis specjalisty Państwowego Laboratorium fitosanitarnego (nazwisko, imię,  

imię odojcowskie). 

_____________________



 
  
 
 

 

Załącznik 13 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem 
kontroli w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej 

kontroli  prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań) 
 

 

WYMAGANIA 
      dotyczące protokołu postępowania dezynfekcyjnego (świadectwo 

fumigacji), 

Protokół postępowania dezynfekcyjnego (świadectwo fumigacji), musi zawierać: 

datę wydania, numer dokumentu; 
nazwę osoby prawnej lub nazwisko, imię, imię odojcowskie osoby fizycznej, która 

przeprowadziła odkażanie lub fumigację; 
nazwę właściciela obiektów objętych przepisami i/albo obiektu lub osoby przez 

niego upoważnionej (nazwisko, imię, imię odojcowskie, miejsce zamieszkania (dotyczy 
osób fizycznych) lub pełną nazwę, adres siedziby, kod według Jednolitego 
Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy (dotyczy osób 
prawnych), które zainicjowały odkażanie; 

miejsce, datę i godzinę dezynfekcji lub fumigacji; 
nazwę obiektu objętego przepisami i/albo obiektu będącego przedmiotem 

dezynfekcji lub fumigacji; 
informacje o: 
- lokalizacji (miejscu przechowywania) obiektów objętych przepisami i/albo 

obiektu; 
- rodzaju, nazwie i numerze pojazdu (jeśli jest); 
- całkowitej masie, powierzchni, objętości lub ilości obiektów objętych przepisami 

i/albo obiektu; 
- kraju przeznaczenia (w przypadku eksportu lub reeksportu); 
- celu i sposobie dezynfekcji lub fumigacji (w przypadku zastosowania metody 

obróbki chemicznej podaje się nazwę zastosowanego preparatu, jego substancję czynną 
i dawkę), a także o sprzęcie, który był używany podczas dezynfekcji lub fumigacji; 

- czasie trwania ekspozycji i orientacyjnym początku odgazowania (w przypadku 
fumigacji); 

- informacje dodatkowe na temat odkażania lub fumigacji; 
podpis osób odpowiedzialnych za dezynfekcję lub fumigację; 



 

 

 

 
 
 
podpisy innych osób odpowiedzialnych za spełnienie wymagań dotyczących 

zakończenia procesu dezynfekcji lub fumigacji, w tym przewoźnika lub osoby przez 
niego upoważnionej. 

_____________________



 
  
 
 

 

Załącznik 14 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem 
kontroli w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej 

kontroli  prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań) 
 

FORMULARZ 
certyfikat kwarantanny 

Awers 

 
Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów 

_______________________________________________________ 
(nazwa organu terenowego Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności                                         

i ochrony konsumentów) 

 
CERTYFIKAT KWARANTANNY №  

 _________________ 
z ___ _________ 20__ roku        ważny do ___ ___________ 20___ roku 

1. Wydany___________________________________________________ 
(nazwisko, imię, imię odojcowskie, miejsce stałego zamieszkania właściciela  

_________________________________________________________________ 
nadawcy) obiektów objętych przepisami – dla osoby fizycznej - przedsiębiorcy  

________________________________________________________________ 
pełna nazwa, lokalizacja i dane właściciela (nadawcy) obiektów objętych przepisami – dla osoby prawnej) 

2. Odbiorca obiektów objętych przepisami______________________________ 
(nazwisko, imię, imię odojcowskie, miejsce stałego  

_________________________________________________________________ 
zamieszkania właściciela (który otrzymuje) obiektów objętych przepisami — dla osoby                       

fizycznej - przedsiębiorcy; 

_________________________________________________________________ 
pełna nazwa, lokalizacja i dane właściciela (który otrzymuje) obiekty objęte przepisami – dla osoby prawnej)   

3. Nazwa obiektów objętych przepisami _______________________ 

4. Łączna liczba miejsc (jednostek)_____________________________ 



 

 

5. Objętość partii obiektów objętych przepisami lub ich masa 
_______________________________________________________________  

    (słownie w jednostkach miary) 
6. Sposób transportu_______________________________________________ 

(w przypadku transportu morskiego – nazwa statku, barki; 

____________________________________________________________________ 
w przypadku transportu kolejowego — numery wagonów; w przypadku transportu drogowego – numery 
pojazdów) 

7. Kraj pochodzenia________________________________________________ 

8. Miejsce lub stacja odjazdu_________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

9. Miejsce docelowe lub stacja 
docelowa________________________________ 
_________________________________________________________________ 

10. Informacja o stanie fitosanitarnym obiektów objętych przepisami i 
wykonywania procedur fitosanitarnych  __________________________________ 

(zapis o stanie fitosanitarnym 

_________________________________________________________________ 
obiektów objętych przepisami i prowadzonych działaniach) 

11. Warunki ustalane przy wyładowaniu, wysyłce, transporcie, odbiorze i 
korzystaniu z obiektów objętych przepisami:_______________________________ 
___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

12. Miejsce wystawienia certyfikatu kwarantanny___________________ 
_________________________________________________________________ 

 

Państwowy Inspektor 
fitosanitarny 
Miejsce na pieczęć  

_______________ 
(podpis) 

_______________________ 
(nazwisko i inicjały) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Rewers 

Х
Х

 0
00

00
0 

 

_________ 

Uwagi     1. Formularz certyfikatu kwarantanny jest wykonany na papierze, który ma system ochrony 
przed fałszowaniem i nieautoryzowanym powielaniem, o wymiarach 210 x 297 
milimetrów. Na odwrocie formularza certyfikatu kwarantanny znajduje się: "XX" — seria 
formularza, "000000" — numer formularza. Tekst jest drukowany kolorem czarnym.              
2. Formularz certyfikatu kwarantanny jest wypełniony drukowanymi literami w języku 
państwowym, czytelnie, bez poprawek, drukowanym tekstem. 

3. W przypadku, gdy ilość informacji potrzebnych do wypełnienia certyfikatu kwarantanny 
wykracza poza pozycję na formularzu, należy zaznaczyć: 

na przedniej stronie w odpowiedniej pozycji certyfikatu kwarantanny - "informacje 
znajdują się na odwrocie certyfikatu kwarantanny”; 

na odwrocie – data wydania i numer certyfikatu kwarantanny; numer i nazwa pozycji; 
informacje potrzebne do wypełnienia certyfikatu kwarantanny są opatrzone podpisem i 

pieczęcią. 

_________________________



 
  
 
 

 

Załącznik 15 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o kwarantannie 
roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli w zakresie 

pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  prowadzenia 
ekspertyz fitosanitarnych (badań) 

 

WNIOSEK/APPLICATION 
na sporządzenie świadectwa fitosanitarnego, świadectwa fitosanitarnego                       

na reeksport, certyfikat kwarantanny 
/for issuance of a phytosanitary certificate, re-export  

 phytosanitary certificate, quarantine certificate  
(niepotrzebne skreślić) /(cross out the unnecessary) 

1. Nadawca (eksporter) i jego adres/Name and address of consignor (exporter) 
___________________________________________________________________ 

11. Dla rezydentów/For residents ____________________________________ 
(kod według Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy/code according to 

___________________________________________________________________ 
the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine*) 

2. Odbiorca (importer) i jego adres/Name and address of consignee (importer) 
___________________________________________________________________ 

 
21 Dla rezydentów/for residents _____________________________________ 
(kod według Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy /code according to 

___________________________________________________________________ 
 the Unified State Register of Enterprises and Organizations of Ukraine*) 

3. Kraj pochodzenia/Соuntry of origin _______________________________ 
___________________________________________________________________ 

4. Miejsce (region) pochodzenie i miejsce przechowywania/Place (region) of 
origin and storage area ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

5. Sposób transportu i numer pojazdu / Mode of transport and its number plate 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

6. Punkt lub stacja docelowa/Destination point or station 
_______________________________________________________________ 

7. Punkt importu do kraju importera/Point of entry to the country of destination** 
______________________________________________________ 

 



 

 

8. Ilość (objętość lub masa) obiektu objętego przepisami/Quantity (volume or 
weight) of regulated article(s) ________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

9. Nazwa obiektu objętego przepisami i oznakowanie /Name (title) and marking 
of regulated article(s) 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

10. Punkt lub stacja odjazdu/Departure point or station _____________________ 
_____________________________________________________________________ 

11. Deklaracja dodatkowa lub informacja złożona przez wnioskodawcę/ 
Additional declaration or information provided by the applicant __________________ 
_____________________________________________________________________ 

12. Wymagania dotyczące obiektu objętego przepisami i pojazdu w zakresie 
wykonywania kwarantanny roślin, które muszą być spełnione przy sporządzaniu 
świadectwa/Plant quarantine requirements to regulated article(s) and the vehicle that 
must be performed during certificate registration ______________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Data złożenia wniosku/ 
Date of application  

 
________________ 20___ roku 

Nadawca (Eksporter)/ 
Сonsignor (exporter) 

 
______________________________ 

(nazwisko i podpis)/(name and signature) 
____________ 

Wszystkie informacje, z wyjątkiem informacji o których mowa w pkt 11 i 21, są wypełniane przez 
rezydentów i nierezydentów.  

All information (excluding that indicated in the points 11 and 21) have to complete by the residents 
and non-residents. 

* numer rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika – dotyczy osób fizycznych, lub seria i numer 
paszportu – dotyczy osób fizycznych, które ze względu na swoje przekonania religijne odmawiają 
przyjęcia numeru rejestracyjnego karty ewidencyjnej podatnika i oficjalnie zgłosiły to właściwemu 
organowi kontrolnemu i posiadają oznaczenie w paszporcie. 

Number of taxpayer’s registration card or passport series and number for individuals, who 
because of their religious beliefs refused to accept the number of a taxpayer’s registration card and 
reported an appropriate authority of the State Tax Service and have a mark in the passport. 

** Wypełnia się w przypadku  świadectw fitosanitarnych i świadectw fitosanitarnych na 
reeksport.     To be filled only for re-export phytosanitary certificates. 

_____________________



 
  
 
 

 

Załącznik 16 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 

odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania świadectw 
przewidzianych w Ustawie Ukrainy o kwarantannie roślin, 

nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli w zakresie pobierania 
próbek i wyrywkowej kontroli  prowadzenia ekspertyz 

fitosanitarnych (badań) 

FORMULARZ 
świadectwo fitosanitarne 

Awers 
1. Eksporter i jego adres  
Name and address of exporter 

2. ŚWIADECTWO FITOSANITARNE 
PHYTOSANITARY CERTIFICATE 
№ ________________________________ 

3. Importer i jego adres 
Declared name and address of consignee 
  

4. Do organizacji kwarantanny i ochrony roślin_ 
_                                                                           (kraj importer) 
Plant Protection 
Organization(s) of ________________ (country of import) 

5. Miejsce pochodzenia 

Place of origin 

6. Punkt wwozu 
Declared рoint of entry  

 

UKRAINA 
UKRAINE  

Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów 

State Service of Ukraine on Food Safety and 
Consumer Protection 

7. Sposób transportu 
Declared means of conveyance 

8. Oznakowanie, ilość i opis opakowań, nazwa obiektów objętych przepisami, nazwa 
botaniczna roślin 
Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical 
name of plants 

9. Ilość 
Declared quantity 

10. Świadectwo niniejsze potwierdza, że przedmiotowe rośliny, produkty roślinne lub inne obiekty objęte 
przepisami zostały zweryfikowane i/albo wykonano ekspertyzę przy użyciu niezbędnych formalnych procedur, 
są uznane za wolne od agrofagów kwarantannowych kraju importera i spełniają obowiązujące wymagania 
fitosanitarne kraju importera, w tym regulowanych agrofagów niekwarantowanych. 

This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected 
and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests 
specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the 
importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests. 

11. Deklaracja dodatkowa 

Additional declaration 

DEZYNFEKCJA 

Disinfestation and/or disinfection treatment 

18. Miejsce sporządzenia 
Place of issue 
Data 
Date 
Nazwisko Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego 
Name of state phytosanitary inspector 
Podpis Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego 

12. Obróbka 

Treatment 

13. Chemiczna (substancja czynna) 
Chemical (active ingredient) 

14. Ekspozycja 
(narażenie) oraz 
temperatura/Duration 
and temperature 



 

 

2 

15. Stężenie / dawka 
Concentration/dose 

16. Data 
Date 

Signature of state phytosanitary 
inspector 
Miejsce na pieczęć  
Stamp 17. Dodatkowe informacje 

Additional information 

Rewers 

Х
Х

 0
00

00
0 

 

Uwagi     1. Formularz świadectwa fitosanitarnego jest wykonany na papierze, który ma system ochrony 
przed fałszowaniem i nieautoryzowanym powielaniem, o wymiarach 210 x 297 
milimetrów. Na odwrocie formularza certyfikatu kwarantanny znajduje się: "XX" — seria 
formularza, "000000" — numer formularza. Tekst jest drukowany kolorem czarnym.              
2. Formularz świadectwa fitosanitarnego jest wypełniony czytelnie, bez poprawek, 
drukowanym tekstem, drukowanymi literami, w języku angielskim lub w jednym z 
oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i 
Rolnictwa (FAO); nazwy botaniczne roślin, nazwy biologiczne organizmów pożytecznych 
i agrofagów są podane w języku łacińskim, a nazwy wirusów w języku angielskim.  

3 W przypadku, gdy ilość informacji potrzebnych do wypełnienia świadectwa 
fitosanitarnego wykracza poza pozycję na formularzu, należy zaznaczyć: 

na awersie w odpowiedniej pozycji świadectwa fitosanitarnego — “Information mentioned 
on the reverse side of the phytosanitary certificate for re-export”(informacje znajdują się na 
odwrocie świadectwa fitosanitarnego); 

na odwrocie – data wydania i numer świadectwa fitosanitarnego; numer i nazwa pozycji; 
informacje potrzebne do wypełnienia świadectwa fitosanitarnego są opatrzone podpisem i 
pieczęcią. 

__________________



 
  
 
 

 

Załącznik 17 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy fitosanitarnej (badania), 
powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, 
monitoringu, odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania świadectw 

przewidzianych w Ustawie Ukrainy o kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem 
kontroli w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  prowadzenia ekspertyz 

fitosanitarnych (badań) 

FORMULARZ 
świadectwa fitosanitarnego na reeksport 

 
Awers 

1. Eksporter i jego adres  
Name and address of exporter 

2. ŚWIADECTWO FITOSANITARNE NA REEKSPORT 
PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT 
№ __________________________ 

3. Importer i jego adres 
Declared name and address of consignee 

4. Do organizacji kwarantanny i ochrony roślin_ 
_                                                                           (kraj Importer) 

To Plant Protection 
Organization(s) of ______________ (country of import) 

5. Miejsce pochodzenia 
Place of origin 

6. Punkt wwozu 
Declared рoint of entry 

 

UKRAINA 
UKRAINE 

Państwowa Służba Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony 

konsumentów 
State Service of Ukraine on Food Safety and 

Consumer Protection 

7. Sposób transportu 
Declared means of conveyance 

8. Oznakowanie, ilość i opis opakowań, nazwa obiektów objętych przepisami, nazwa 
botaniczna roślin 
Distinguishing marks, number and description of packages, name of produce, botanical 
name of plants 

9.  Ilość 
Declared quantity 

10. Świadectwo to potwierdza, że przedmiotowe rośliny, produkty roślinne lub inne obiekty objęte przepisami 
zostały  importowane do ______________________ (kraj reeksportu) z ___________________ ___ (kraj 
pochodzenia)  
wraz ze świadectwem fitosanitarnym nr 
(oryginał, zatwierdzona kopia, które są dołączone do tego świadectwa), a także wskazuje, że takie rośliny, 
produkty roślinne lub inne obiekty objęte przepisami są pakowane, przepakowywane w oryginalne nowe 
opakowanie, które jest określone oryginalnym świadectwem fitosanitarnym. Zgodnie z wynikami dodatkowej 
kontroli uznano ich zgodność z obowiązującymi wymogami fitosanitarnymi kraju importera, a także 
potwierdzono, że podczas przechowywania na Ukrainie przesyłka nie była narażona na porażenie. 
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described  
above where imported into (contracting party of re-export) ______________________ from 
__________________ (contracting party of origin) covered by Phytosanitary certificate 
№ _______________________ (in original certified true copy of which is attached to this certificate); that they 
are packed, repacked in original new containers, based on the original phytosanitary certificate. By the results of 
additional inspection, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing 
contracting party, and that during storage in Ukraine the consignment has not been subjected to the risk of 
infestation or infection. 
11. Deklaracja dodatkowa 
Additional declaration 

DEZYNFEKCJA 
Disinfestation and/or disinfection treatment 

18. Miejsce sporządzenia 
Place of issue 

Data 
Date 

12. Obróbka 
Treatment 



Kontynuacja załączniku 17 

 

2 

13. Chemiczna (substancja czynna) 
Chemical (active ingredient) 

14. Ekspozycja (narażenie) 
oraz temperatura 
Duration and  
temperature 

Nazwisko Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego 
Name of state phytosanitary inspector 

Podpis Państwowego Inspektora 
fitosanitarnego 
Signature of state phytosanitary 
inspector 

Miejsce na pieczęć  
Stamp 

15. Stężenie / dawka 
Concentration (dose) 

16. Data 
Date 

17. Informacje dodatkowe 
Additional information 

Rewers 

Х
Х

 0
00

00
0 

Uwagi     1. Formularz świadectwa fitosanitarnego na reeksport jest wykonany na papierze, który ma 
system ochrony przed fałszowaniem i nieautoryzowanym powielaniem, o wymiarach 210 
x 297 milimetrów. Na odwrocie formularza świadectwa fitosanitarnego na reeksport 
znajduje się: "XX" — seria formularza, "000000" — numer formularza. Tekst jest 
drukowany kolorem czarnym.              2. Formularz świadectwa fitosanitarnego na reeksport 
jest wypełniony czytelnie, bez poprawek, drukowanym tekstem, drukowanymi literami, w 
języku angielskim lub w jednym z oficjalnych języków Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO); nazwy botaniczne roślin, nazwy 
biologiczne organizmów pożytecznych i agrofagów są podane w języku łacińskim, a nazwy 
wirusów w języku angielskim.  

3 W przypadku, gdy ilość informacji potrzebnych do wypełnienia świadectwa 
fitosanitarnego na reeksport wykracza poza pozycję na formularzu, należy zaznaczyć: 

na awersie w odpowiedniej pozycji świadectwa fitosanitarnego na reeksport— 
“Information mentioned on the reverse side of the phytosanitary certificate for re-export” 
(informacje znajdują się na odwrocie świadectwa fitosanitarnego na reeksport); 

na odwrocie – data wydania i numer certyfikatu kwarantanny; numer i nazwa pozycji; 
informacje potrzebne do wypełnienia certyfikatu kwarantanny są opatrzone podpisem i 
pieczęcią. 

_____________________



 
  
 
 

 

Załącznik 18 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 
odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania 

świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli 

w zakresie pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  
prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań) 

 

WZÓR 

pieczęci trójkątnej koloru czerwonego 
z zaznaczeniem “CERTIFICATE CANCELLED” 

 
 
 
 

.  

____________________



 
  
 
 

 

Załącznik 19 
do Procedury prowadzenia inspekcji, kontroli, ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, 

odkażania obiektów objętych przepisami, sporządzania świadectw 
przewidzianych w Ustawie Ukrainy o kwarantannie roślin, 

nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli w zakresie pobierania 
próbek i wyrywkowej kontroli  prowadzenia ekspertyz 

fitosanitarnych (badań) 
 

 

WZÓR 
stempla koloru czerwonego, poświadczający 

zwrot przesyłki 

 

 
 

________ 
UWAGA. “ХХ” — kod właściwego organu Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów



 
  
 
 

 

ZATWIERDZONO 
rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy  

z 15 listopada 2019 р. nr 1177 

 

PROCEDURA  
prowadzenia rejestru upoważnionych laboratoriów fitosanitarnych 

1. Procedura ta określa mechanizm prowadzenia rejestru upoważnionych 
laboratoriów fitosanitarnych (dalej — rejestr). 

2. W niniejszej procedurze terminy są używane w znaczeniu, podanym w art. 1 
Ustawy Ukrainy o kwarantannie roślin oraz Procedurze przeprowadzenia inspekcji, 
kontroli, ekspertyzy fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoring, odkażanie obiektów objętych 
przepisami, sporządzanie świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru za przeprowadzaniem kontroli w zakresie pobierania 
próbek i kontroli wyrywkowej za przeprowadzeniem ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania), zatwierdzonych rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 15 
listopada 2019 р. nr 1177 

3. Rejestr prowadzony jest w celu: 
prowadzenia ewidencji upoważnionych laboratoriów fitosanitarnych oraz 

wydanych wniosków z ekspertyz fitosanitarnych (analiz)  
utworzenia bazy danych informacji o upoważnionych laboratoriach i wydanych 

wnioskach z ekspertyz fitosanitarnych (analiz); 
wspierania ochrony interesów podmiotów podczas przeprowadzenia ekspertyzy 

fitosanitarnej (badania); 
wymiany informacji z Rejestrem wydanych świadectw fitosanitarnych; 
udostępniania informacji zawartych w rejestrze zgodnie z przepisami prawa. 
4. Posiadaczem Rejestru jest Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa 

żywności i ochrony konsumentów, która zapewnia prowadzenie rejestru. Dla 
zapewnienia prowadzenia Rejestru Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów może wyznaczyć administratora Rejestru, który 
należy do sfery zarządzania Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności 
i ochrony konsumentów i którego działalność jest finansowana m.in. ze środków 
specjalnego funduszu budżetu państwa otrzymanych jako opłata za każdy wpisany do 
rejestru badań wynik ekspertyzy fitosanitarnej (badania). 

5. Prowadzenie rejestru odbywa się w języku państwowym, z wyjątkiem nazw 
naukowych zidentyfikowanych gatunków agrofagów, które są wskazane w informacji 
we wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania) w języku łacińskim, a w przypadku 
wirusów w języku angielskim. 

Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Tworzenie i prowadzenie 
rejestru zapewnia Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 



 

 

 

konsumentów, poprzez wprowadzanie, usuwanie, aktualizację informacji i 
wprowadzanie zmian za pośrednictwem Systemu Informatycznego 
(zautomatyzowanego). 

Wymiana informacji pomiędzy Rejestrem a innymi państwowymi 
elektronicznymi zasobami informacyjnymi odbywa się za pośrednictwem systemu 
elektronicznej interakcji państwowych elektronicznych zasobów informacyjnych. 

Identyfikacja w Rejestrze odbywa się za pomocą elektronicznego podpisu 
kwalifikowanego za pośrednictwem zintegrowanego systemu identyfikacji 
elektronicznej. 

6. Państwowe laboratoria fitosanitarne należące do struktur Państwowej Służby 
Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, są automatycznie 
wpisywane do rejestru. 

W przypadku podjęcia przez Państwową Służbę Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów decyzji o upoważnieniu Państwowego laboratorium 
fitosanitarnego do przeprowadzenia powtórnej ekspertyzy fitosanitarnej (badania), takie 
informacje są wskazane w rejestrze.  

7. Laboratorium fitosanitarne wpisuje się do rejestru na podstawie decyzji 
Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów o 
upoważnieniu. Decyzję o upoważnieniu laboratorium do przeprowadzenia kontroli w 
zakresie pobierania próbek i ekspertyz fitosanitarnych (badań) podejmuje się, jeżeli: 

jest ono akredytowane zgodnie z normami ISO / IEC 17025, GOST ISO 17025 lub 
innymi normami, którymi zostały zastąpione, do prowadzenia prac nad określeniem 
stanu fitosanitarnego roślin i produktów pochodzenia roślinnego w zakresie stosowania 
metod diagnostyki agrofagów w jednej lub kilku dziedzinach: entomologia, mikologia, 
bakteriologia, nematologia, wirusologia, herbologia; 

nie naruszyło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wymogów regulacyjnych i norm 
ISO / IEC 17025, DSTU ISO 17025 lub innych norm, którymi zostały zastąpione, na 
zgodność z którymi jest akredytowana. 

8. Dla uzyskania uprawnień do przeprowadzenia kontroli w zakresie pobierania 
próbek i przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania) a także wpisu do rejestru 
laboratorium składa do Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i 
ochrony konsumentów wniosek w dowolnej formie podpisany osobiście przez 
kierownika lub przedstawiciela laboratorium (w obu przypadkach z udokumentowanym 
potwierdzeniem tożsamości osoby i uprawnień). 

Wniosek zawiera następujące informacje: 
rodzaje prac, które laboratorium zamierza przeprowadzić, w szczególności 

kontrola w zakresie pobierania próbek; ekspertyza fitosanitarna (badania) w zakresie 
określenia stanu fitosanitarnego obiektów objętych przepisami w zakresie 
stosowania metod diagnostyki organizmów szkodliwych w jednej lub kilku 
dziedzinach: entomologii, mikologii, bakteriologii, nematologii, wirusologii, 
herbologii oraz określenia metody takich analiz; 

brak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy naruszeń przepisów i norm ISO / IEC 
17025, DSTU ISO 17025 lub innych norm, którymi zostały zastąpione, na zgodność z 
którymi laboratorium jest akredytowane. 



 

 

 

Laboratorium fitosanitarne może być wpisane do rejestru i upoważnione do 
przeprowadzania ekspertyzy fitosanitarnej (badania) w jednym lub kilku rodzajach i 
metodach przeprowadzania analiz. 

Do wniosku dołączone są następujące dokumenty: 
kopia certyfikatu akredytacji zgodnie z normami ISO / IEC 17025, GOST ISO 

17025 lub innymi normami, którymi zostały zastąpione, w celu ustalenia stanu 
fitosanitarnego obiektów objętych przepisami w zakresie stosowania metod diagnostyki 
agrofagów na jednym lub kilku rodzajach testów: entomologia, mikologia, 
bakteriologia, nematologia, wirusologia, herbologia; 

informacja o posiadanej bazie materiałowo-technicznej do przeprowadzania 
ekspertyzy (badania) fitosanitarnej oraz kopii dokumentów poświadczających własność 
lub użytkowanie sprzętu laboratoryjnego; 

oświadczenie w dowolnej formie o braku realnego konfliktu interesów 
wpływającego na obiektywizm lub bezstronność podczas kontroli, w zakresie 
pobierania próbek i przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania). 

Decyzję o upoważnieniu i wpisie do rejestru lub odmowie upoważnienia i wpisu 
do rejestru podejmuje Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i 
ochrony konsumentów, w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia złożenia wniosku 
i stosownych dokumentów, o czym informuje odpowiednie laboratorium. 

Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów 
sprawdza wiarygodność informacji zawartych we wniosku i załączonych do niego 
dokumentach. 

Dostarczenie przez laboratorium fitosanitarne lub laboratorium nieprawdziwych 
informacji pociąga za sobą odpowiedzialność przewidzianą przez prawo, odmowę 
wpisu do rejestru i/albo pozbawienie laboratorium fitosanitarnego upoważnień i 
wykreślenie z rejestru. 

W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o nadaniu uprawnień laboratorium 
fitosanitarnemu i wpisaniu go do rejestru Państwowej Służby Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności w ciągu jednego dnia: 

przypisuje się upoważnionemu laboratorium fitosanitarnemu kod zgodnie z 
algorytmem określonym przez Państwową Służbę Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów, który jest wykorzystywany przy numeracji 
wniosków z ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 

wprowadza się zmiany w rejestrze; 
powiadamia się laboratorium fitosanitarne o takiej decyzji w celu aktualizacji 

informacji w rejestrze o wnioskach z ekspertyzy fitosanitarnej (badania)  ustala format 
wymiany danych z systemem informatycznym (zautomatyzowanym) 

W celu prowadzenia pracy w rejestrze i zapobiegania fałszowaniu wyników z 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania), laboratorium fitosanitarne ustanawia mechanizm 
wymiany danych z systemem informatycznym (zautomatyzowanym) 

10. Wniosek o upoważnienie i wpis do rejestru pozostaje bez rozpatrzenia w 
przypadku, gdy: 



 

 

 

wniosek zostaje złożony (podpisany) przez osobę nieposiadającą do tego 
odpowiednich uprawnień; 

występują braki w dokumentach wymienionych w wykazie, o którym mowa w 
punkcie 8 niniejszego rozporządzenia, lub gdy dokumentacja jest niekompletna. 

O pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia laboratorium jest informowane na 
piśmie z podaniem odpowiednich podstaw w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia 
zarejestrowania wniosku, przy czym oświadczenie i dokumenty do niego dołączone nie 
podlegają zwrotowi. 

W przypadku usunięcia przyczyn, które były podstawą do pozostawienia wniosku 
bez rozpatrzenia, laboratorium może ponownie złożyć wniosek o wpis do rejestru. 
Ponownie złożony wniosek jest rozpatrywany przez Państwową Służbę Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów zgodnie z punktem 8 niniejszego 
rozporządzenia, przy czym nie ma potrzeby ponownego składania dokumentów 
przedłożonych podczas poprzedniego zgłoszenia i niewymagających sprostowania. 

11. Wyłączną podstawą odmowy udzielenia uprawnienia i wpisu do rejestru jest 
niezgodność laboratorium z wymogami ustawowymi. 

12. Laboratorium fitosanitarne traci uprawnienia i jest wykreślane z rejestru na 
podstawie decyzji Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów w przypadku: 

likwidacji; 
czasowego zawieszenia lub odwołania zaświadczenia o akredytacji; 
powtarzającego się w ciągu 12 miesięcy naruszenia przez Laboratorium przepisów 

dotyczących kwarantanny roślin w zakresie przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania) określonego w dwóch lub więcej powiadomieniach o niezgodności środków 
fitosanitarnych zgodnie z międzynarodowym standardem dla środków fitosanitarnych 
nr 13. Do takiego naruszenia należy wydanie opinii z badań/analiz fitosanitarnych o 
braku organizmów szkodliwych mimo ich obecności w przesyłce.  

ujawnienie nieprawdziwych informacji w dokumentach złożonych z wnioskiem o 
upoważnienie, w szczególności nieuwzględnienie zmian informacji wskazanych we 
wniosku oraz dokumentach złożonych z wnioskiem o upoważnienie, w terminie 
dziesięciu dni od wystąpienia takich zmian; 

prywatyzacji państwowego laboratorium fitosanitarnego. 
Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów 

w ciągu trzech dni roboczych wysyła do uprawnionego laboratorium fitosanitarnego 
zawiadomienie o podjętej decyzji o pozbawieniu uprawnień i wykreśleniu z rejestru. 

13. Autoryzowane laboratorium fitosanitarne jest zobowiązane: 
spełniać wymagania przepisów i norm ISO / IEC 17025, DSTU ISO 17025 lub 

innych norm, które je zastępują, zgodnie z którymi jest akredytowana; 
udzielić Państwowym Inspektorom fitosanitarnym na ich wniosek informacji 

niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności prowadzących do wydania powiadomienia o 
niezgodności ze środkami fitosanitarnymi; 



 

 

 

zawiadamiać Państwową Służbę Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów o zmianach informacji zawartych w rejestrze i/albo we wniosku i 
dokumentach złożonych wraz z wnioskiem o upoważnienie w terminie dziesięciu dni 
od momentu wystąpienia takich zmian. 

14. W przypadku konieczności dokonania w rejestrze zmian dotyczących 
informacji o autoryzowanym laboratorium fitosanitarnym, świadectwa akredytacji 
i/albo wniosku i dokumentów złożonych z wnioskiem o zezwolenie, laboratorium 
fitosanitarne występuje do Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i 
ochrony konsumentów z wnioskiem w dowolnej formie, który określa przyczyny i 
zmiany, które należy wprowadzić w rejestrze. Państwowa Służba Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów nieodpłatnie dokonuje zmian w 
rejestrze w części informacji dotyczącej upoważnionego laboratorium fitosanitarnego 
oraz danych z zaświadczenia o akredytacji. 

15. Prowadzenie rejestru przewiduje dokonanie i w razie potrzeby aktualizację: 
1) informacji o autoryzowanym laboratorium fitosanitarnym i arbitrażowym 

laboratorium fitosanitarnym (kod nadany przez Państwową Służbę Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, nazwa, kod według Jednolitego 
Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy,  adres siedziby, adres 
oficjalnej skrzynki elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwisko i imię 
kierownika); 

2) informacji o certyfikacie akredytacyjnym (data, numer, termin ważności, nazwa 
certyfikatu akredytacyjnego, nazwa organizacji wydającej taki certyfikat); 

3) informacji o decyzji Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności 
i ochrony konsumentów w sprawie wpisania/skreślenia do/z rejestru laboratoriów 
fitosanitarnych uprawnionych do prowadzenia prac w zakresie określania stanu 
fitosanitarnego roślin i produktów pochodzenia roślinnego z podaniem daty i numeru 
takiej decyzji: 

w sprawie wpisania/skreślenia do/z rejestru laboratoriów fitosanitarnych 
uprawnionych do prowadzenia prac w zakresie określenia stanu fitosanitarnego roślin i 
produktów pochodzenia roślinnego z podaniem daty i numeru takiej decyzji: 

pobierania próbek do wykonywania ekspertyzy fitosanitarnej (badania), z 
określeniem przypadków, w których na podstawie selekcji można wykorzystać wyniki 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 

metody diagnozowania organizmów szkodliwych testów zakresie: entomologii, 
mikologii, bakteriologii, nematologii, wirusologii, herbologii ze wskazaniem 
przeznaczenia obiektu objętego przepisami (eksport, import, tranzyt lub reeksport, 
obrót, produkcja, przechowywanie obiektów objętych przepisami, sprawowanie 
nadzoru państwowego, przeprowadzanie powtórnej (arbitrażowej) analizy fitosanitarnej 
(badania)/przeprowadzanie ekspertyzy fitosanitarnej (badania).  

W przypadku akredytacji autoryzowanego laboratorium fitosanitarnego dla 
jednego lub więcej gatunków agrofagów podaje się naukową nazwę takich agrofagów 

4) informacji dotyczących stwierdzonych naruszeń prawa lub otrzymania 
zawiadomień o niezgodności ze środkami fitosanitarnymi; 



 

 

 

5) informacji o wnioskach z ekspertyzy fitosanitarnej (badania), o wnioskach z 
powtórnej (arbitrażowej) analizy fitosanitarnej (badania) w każdym autoryzowanym 
laboratorium fitosanitarnym osobno, które obejmują: 

datę i numer wydanych wniosków z ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 
nazwę osoby, która zainicjowała przeprowadzenie ekspertyzy fitosanitarnej 

(badania); 
miejsce przeznaczenia obiektu objętego przepisami; 
nazwę obiektu objętego przepisami; 
pochodzenie obiektu objętego przepisami (importowany lub krajowy); 
datę, numer i informacje podane w zarządzeniu/skierowaniu Państwowego 

Inspektora fitosanitarnego lub specjalisty laboratorium fitosanitarnego; 
datę przyjęcia próbki do laboratorium fitosanitarnego; 
rodzaje badań przeprowadzanych przez autoryzowane laboratorium fitosanitarne; 
metody zastosowane w toku ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 
wyniki z ekspertyzy fitosanitarnej (badania) ze wskazaniem gatunków 

zidentyfikowanych organizmów szkodliwych oraz w razie potrzeby ilości 
zidentyfikowanych organizmów szkodliwych w próbce; 

informację o odmowie przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania) z 
podaniem daty i przyczyny; 

Dodatkowe informacje. 
Informacje zawarte w Rejestrze są jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem 

informacji o ograniczonym dostępie w rozumieniu Ustawy Ukrainy o dostępie do 
informacji publicznej. 

Wszystkie informacje zawarte w Rejestrze będące informacjami o ograniczonym 
dostępie w rozumieniu Ustawy Ukrainy o dostępie do informacji publicznej są jawne i 
dostępne dla państwowych inspektorów fitosanitarnych, posiadacza i administratora 
rejestru, a dla laboratoriów fitosanitarnych - wszystkie informacje związane z ich 
działalnością.  

16. W razie potrzeby rejestr może zawierać inne informacje  podlegające zmianom 
i aktualizacjom. 

17. Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów nieodpłatnie aktualizuje w Rejestrze informacje na temat: 

decyzji Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów o wykluczeniu do/z Rejestru upoważnionych laboratoriów 
fitosanitarnych; 

stwierdzonych naruszeń prawa lub otrzymanych zawiadomieniach o niezgodności 
ze środkami fitosanitarnymi. 

18. W przypadku wykrycia w rejestrze błędu technicznego Państwowa Służba 
Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów w ciągu jednego dnia 



 

 

 

roboczego koryguje go, o czym informuje autoryzowane laboratoria fitosanitarne 
poprzez wysłanie informacji na adresy oficjalnych skrzynek elektronicznych. 

19. Aktualizacja informacji w rejestrze o wnioskach z ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania) oraz powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania) które są 
dostarczane przez laboratoria fitosanitarne, odbywa się w czasie rzeczywistym. 

20. Za aktualizację informacji w rejestrze laboratoria fitosanitarne (z wyjątkiem 
Państwowych Laboratoriów fitosanitarnych) wnoszą opłatę za każdy wpisany do tego 
rejestru wynik ekspertyzy fitosanitarnej (badania) w wysokości 0,2  minimum 
socjalnego dla osób pełnosprawnych, którą to opłata wpływa na specjalny fundusz 
budżetu Państwa określonego przez Państwową Służbę Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów/instytucji w zakresie kwarantanny i ochrony roślin, 
co należy do zakresu zarządzania Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów. 

21. W celu aktualizacji w rejestrze informacji dotyczących wniosków z ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania), w szczególności wniosków z ponownej ekspertyzy 
(badania) fitosanitarnej (arbitrażowej), laboratorium fitosanitarne wysyła informacje 
do systemu informatycznego (zautomatyzowanego) w formie elektronicznej w 
formacie uzgodnionym z Państwową Służbą Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i 
ochrony konsumentów. 

Jeśli wyniki ponownej ekspertyzy fitosanitarnej  (arbitrażowej) różnią się od 
wyników ekspertyzy fitosanitarnej (badania), w rejestrze  wprowadza się informację o 
niemożności zastosowania wyników ekspertyzy fitosanitarnej (badania). 

Odpowiedzialnymi za wiarygodność przesłanych do systemu informatycznego 
(zautomatyzowanego) informacji dotyczących wyników ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania)  są autoryzowane laboratoria fitosanitarne przesyłające takie informacje. 

22. Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów w celu utrzymania ciągłości pracy rejestru zapewnia całodobowe 
funkcjonowanie systemu informatycznego (zautomatyzowanego) i jest odpowiedzialna 
za kompletność i wiarygodność informacji w rejestrze. 

_____________________



 
  
 
 

 

ZATWIERDZONO 
rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy 

z 15 listopada 2019 roku nr 1177 

 

PROCEDURA  
prowadzenia rejestru wydanych świadectw fitosanitarnych 

 

1. Procedura ta określa mechanizm prowadzenia rejestru wydanych świadectw 
fitosanitarnych (dalej — rejestr). 

2. Terminy w niniejszej procedurze są używane w znaczeniu, podanym w art. 1 
Ustawy Ukrainy o kwarantannie roślin oraz Procedurze prowadzenia inspekcji, 
kontroli, ekspertyzy fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania),  nadzoru, badania, monitoringu, odkażania obiektów objętych 
przepisami, sporządzania świadectw przewidzianych w Ustawie Ukrainy o 
kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli w zakresie pobierania 
próbek i wyrywkowej kontroli  prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych (badań), 
zatwierdzonych rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 15 listopada 2019 
р. nr 1177 

3. Rejestr prowadzony jest w celu: 
prowadzenia ewidencji i utworzenia bazy informacji o wydanych świadectwach 

fitosanitarnych, świadectwach fitosanitarnych dla reeksportu, wnioskach z ekspertyz 
fitosanitarnych (analiz) oraz informacji o dokumentach, które były podstawą do 
wydania tych świadectw; 

wspierania ochrony interesów osób w toku uzyskiwania świadectw fitosanitarnych 
lub świadectw fitosanitarnych dla reeksportu; 

udostępniania informacji zawartych w Rejestrze zgodnie z przepisami prawa. 
4. Posiadaczem Rejestru jest Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa 

żywności i ochrony konsumentów, która zapewnia prowadzenie rejestru. W celu 
zapewnienia prowadzenia Rejestru Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa 
żywności i ochrony konsumentów może wyznaczyć administratora Rejestru. 

5. Prowadzenie rejestru odbywa się w języku państwowym, z wyjątkiem: 
informacji, zawartej w świadectwie fitosanitarnym lub świadectwie 

fitosanitarnych dla reeksportu w zakresie botanicznych nazw roślin, biologicznych nazw 
organizmów pożytecznych (do zwalczania organizmów szkodliwych) oraz organizmów 
szkodliwych, które podaje się w języku łacińskim, a także nazw wirusów, które podaje 
się w języku angielskim; 

informacji w wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania) w zakresie nazw 
zidentyfikowanych gatunków agrofagów  podanych w Rejestrze w języku łacińskim, a 
wirusów w języku angielskim; 



 

 

informacji zawartych w świadectwie fitosanitarnym lub świadectwie 
fitosanitarnym dla reeksportu, informacji zawartych w rejestrze oraz zgodnie z 
międzynarodowym standardem dla środków fitosanitarnych nr 12 „Świadectwo 
fitosanitarne” podawanych w języku angielskim lub w jednym z oficjalnych języków 
Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 

W celu identyfikacji wprowadzanych do rejestru informacji dotyczących osób 
prawnych i/albo fizycznych niebędących rezydentami, informacje takie podaje się w 
języku angielskim lub w jednym z oficjalnych języków Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). 

6. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej. Prowadzenie rejestru 
zapewnia Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów wprowadzając i aktualizując informacje oraz wprowadzając do nich 
zmiany za pośrednictwem Systemu Informatycznego (zautomatyzowanego). 

Wymiana informacji Rejestru z innymi państwowymi elektronicznymi zasobami 
informatycznymi odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznej interakcji 
państwowych elektronicznych zasobów informatycznych. 

Identyfikacja w Rejestrze odbywa się za pomocą elektronicznego podpisu 
kwalifikowanego za pośrednictwem zintegrowanego systemu identyfikacji 
elektronicznej. 

7. System informatyczny (zautomatyzowany) Rejestru powinien zapewniać: 
automatyzację procesu wprowadzania informacji i zmian oraz aktualizowanie 

informacji o wydanych i/albo unieważnionych zmienionych świadectwach 
fitosanitarnych, świadectwach fitosanitarnych dla reeksportu, wnioskach z ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) w formie elektronicznej i tworzenie archiwum elektronicznego; 

przechowywanie przez okres 10 lat informacji o wydanych i/albo unieważnionych 
lub zmienionych świadectwach fitosanitarnych, świadectwach fitosanitarnych dla 
reeksportu, wnioskach z ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 

ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych 
osobowych”; 

możliwość administrowania Rejestrem (gromadzenie, przeprowadzanie analiz, 
aktualizowanie i przetwarzanie danych, udzielanie uprawnień dostępu itp.); 

możliwość wymiany informacji z Organami Państwowymi Ukrainy i Krajowymi 
Organizacjami Ochrony roślin państw obcych; 

możliwość wykonywania innych czynności określonych w niniejszej Procedurze. 
8. Prowadzenie Rejestru wymaga uwzględnienia, wprowadzenia i aktualizacji: 
1) informacji o świadectwach fitosanitarnych lub świadectwach fitosanitarnych na 

reeksport (przez każdy organ terytorialny Państwowej Służby Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności osobno) obejmujących: 

numer i datę wydania świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego 
dla reeksportu; 

pełną nazwę eksportera, któremu wydano świadectwo fitosanitarne, świadectwo 
fitosanitarne dla reeksportu, nazwę państwa, którego prawu podlega eksporter i jego 



 

 

adres. Jeśli eksporter podlega prawu Ukrainy, podaje się informacje dotyczące kodu 
według Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy lub 
numer rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika (dotyczy osób fizycznych) lub serię 
i numer paszportu (dotyczy osób fizycznych, które ze względu na swoje przekonania 
religijne odmawiają przyjęcia numeru rejestracyjnego karty ewidencyjnej podatnika i 
oficjalnie zgłosiły to właściwemu organowi kontrolnemu i posiadają oznaczenie w 
paszporcie) podmiotu; 

pełną nazwę importera i jego adres; 
miejsce pochodzenia obiektu objętego przepisami; 
punkt importu; 
sposób transportu; 
oznakowanie, ilość i opis opakowań, nazwę obiektów objętych przepisami, nazwy 

botaniczne roślin; 
liczbę obiektów objętych przepisami; 
dodatkową deklarację; 
informacje o dezynfekcji przeprowadzonej i wskazanej w świadectwie 

fitosanitarnym, świadectwie fitosanitarnym dla reeksportu; 
dodatkowe informacje; 
w przypadku informacji o pisemnych komunikatach załączonych do świadectwa 

fitosanitarnego, świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu; 
miejsce wystawienia świadectwa fitosanitarnego, świadectwa fitosanitarnego dla 

reeksportu; 
nazwisko Państwowego Inspektora fitosanitarnego; 
informacje o odmowie wydania świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa 

fitosanitarnego dla reeksportu ze wskazaniem daty takiej odmowy i podstawy; 
informację o unieważnieniu lub ponownym wydaniu świadectwa fitosanitarnego 

lub świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu, jeśli dotyczy; 
2) informacji o wnioskach z ekspertyzy fitosanitarnej (badania) z każdego 

laboratorium fitosanitarnego osobno obejmujących: 
numer i datę wydania świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego 

dla reeksportu; 
pełną nazwę eksportera, któremu wydano świadectwo fitosanitarne, świadectwo 

fitosanitarne dla reeksportu, nazwę państwa, którego prawu podlega eksporter i jego 
adres. Jeśli eksporter podlega prawu Ukrainy, podaje się informacje dotyczące kodu 
według Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy lub 
numer rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika (dotyczy osób fizycznych) lub serię 
i numer paszportu (dotyczy osób fizycznych, które ze względu na swoje przekonania 
religijne odmawiają przyjęcia numeru rejestracyjnego karty ewidencyjnej podatnika i 
oficjalnie zgłosiły to właściwemu organowi kontrolnemu i posiadają oznaczenie w 
paszporcie) podmiotu; 

numer i datę wydanego świadectwa fitosanitarnego; 



 

 

pełną nazwę osoby, która zainicjowała przeprowadzenie ekspertyzy fitosanitarnej 
(badania), nazwę państwa, którego prawu podlega eksporter i jego adres. Jeśli 
eksporter podlega prawu Ukrainy, podaje się informacje dotyczące kodu według 
Jednolitego Państwowego Rejestru Przedsiębiorstw i Organizacji Ukrainy lub numer 
rejestracyjny karty ewidencyjnej podatnika (dotyczy osób fizycznych) lub serię i 
numer paszportu (dotyczy osób fizycznych, które ze względu na swoje przekonania 
religijne odmawiają przyjęcia numeru rejestracyjnego karty ewidencyjnej podatnika i 
oficjalnie zgłosiły to właściwemu organowi kontrolnemu i posiadają oznaczenie w 
paszporcie) podmiotu; 

kraj przeznaczenia obiektu objętego przepisami; 
nazwy obiektów objętych przepisami (nazwy botaniczne roślin); 
pochodzenie obiektu objętego przepisami (importowany lub krajowy); 
datę, numer i informacje podane w rozporządzeniu w sprawie stosowania środków 

(procedur) fitosanitarnych lub skierowania do specjalisty laboratorium fitosanitarnego; 
datę przyjęcia próbki do laboratorium fitosanitarnego; 
rodzaje ekspertyzy fitosanitarnej (badania) prowadzone przez laboratorium 

fitosanitarne; 
wyniki ekspertyzy fitosanitarnej (badania) ze wskazaniem wykrytych gatunków 

i ilości organizmów szkodliwych w próbce; 
informację o odmowie przeprowadzenia ekspertyzy fitosanitarnej (badania) ze 

wskazaniem  daty i przyczyny, o której mowa w punkcie 46 Procedury prowadzenia 
inspekcji, kontroli, ekspertyzy fitosanitarnej (badania), powtórnej (arbitrażowej) 
ekspertyzy fitosanitarnej (badania), nadzoru, badania, monitoringu, odkażania 
obiektów objętych przepisami, sporządzania świadectw przewidzianych w Ustawie 
Ukrainy o kwarantannie roślin, nadzoru nad przeprowadzaniem kontroli w zakresie 
pobierania próbek i wyrywkowej kontroli  prowadzenia ekspertyz fitosanitarnych 
(badań), zatwierdzonej rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 15 listopada 
2019 roku nr 1177 

dodatkowe informacje dotyczące prowadzenia oraz wyników ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania). 

9. Informacje zawarte w Rejestrze są jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem 
informacji o ograniczonym dostępie w rozumieniu Ustawy Ukrainy o dostępie do 
informacji publicznej. 

Rejestr otwarty i dostępny zawiera informacje o: 
nazwie obiektu objętego przepisami i jego charakterze; 
numerze i dacie wydania wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania); 
numerze i datcie wydania świadectwa fitosanitarnego. 
Wszystkie informacje zawarte w Rejestrze i będące informacjami o ograniczonym 

dostępie w rozumieniu Ustawy Ukrainy o dostępie do informacji publicznej, są jawne i 
dostępne dla państwowych inspektorów fitosanitarnych, posiadacza i administratora 
rejestru, a dla laboratoriów fitosanitarnych – wszystkie informacje związane z ich 
działalnością. 



 

 

10. W rejestrze mogą znajdować się inne informacje, które mogą być zmieniane i 
aktualizowane. 

11. W przypadku wykrycia w rejestrze błędu technicznego Państwowa Służba 
Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów w ciągu jednego dnia 
roboczego koryguje go informując o tym organy terenowe Państwowej Służby Ukrainy 
ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów i laboratoria fitosanitarne poprzez 
wysyłanie informacji na adresy ich oficjalnych skrzynek elektronicznych. 

12. Wprowadzenia informacji, zmian i aktualizacji informacji w Rejestrze 
dotyczących świadectw i wniosków z ekspertyzy fitosanitarnej (badania), 
wydawanych przez laboratoria fitosanitarne dokonuje Państwowa Służba Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów w trybie automatycznym. 

13. Wprowadzanie informacji, zmian i aktualizacji informacji w Rejestrze odbywa 
się za pomocą systemu informatycznego (zautomatyzowanego) w czasie rzeczywistym. 

W celu wprowadzenia do Rejestru informacji, zmian i aktualizacji informacji 
dotyczących wyniku ekspertyzy fitosanitarnej (badania), laboratorium fitosanitarne 
przekazuje przedmiotowe informacje do Państwowej Służby Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów poprzez ich przesłanie w formie 
elektronicznej w formacie uzgodnionej z Państwową Służba Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywność i ochrony konsumentów. 

Odpowiedzialnymi za wiarygodność informacji przesłanych do systemu 
informatycznego (zautomatyzowanego) w zakresie wniosków z ekspertyzy 
fitosanitarnej (analizy), są laboratoria fitosanitarne, które przysłały takie informacje. 

14. Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów w celu utrzymania ciągłości działania Rejestru zapewnia całodobowe 
działanie systemu informatycznego (zautomatyzowanego) oraz odpowiada za 
kompletność i prawidłowość informacji zawartych w Rejestrze. 

_____________________



 
  
 
 

 

ZATWIERDZONO 
Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy 

z dnia 15 listopada 2019 r. Nr 1177 

 

WYKAZ 
obiektów objętych przepisami do celów kontroli  

przemieszczania po terytorium Ukrainy 

Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej Działalności 
Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

0106 49 00* Kleszcze, nicienie oraz owady do celów badawczych 
0601 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, 

korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub 
kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie 
objęte pozycją 1212 

0602 Inne rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i 
zrazy; grzybnia 

0603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na 
bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone (z 
wyjątkiem bielonych, barwionych, impregnowanych lub 
poddanych obróbce w inny sposób) 

0604 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub 
pąków kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, 
odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, 
suszone (z wyjątkiem bielonych, barwionych, 
impregnowanych lub poddanych obróbce w inny sposób) 

0701 Ziemniaki, świeże lub schłodzone 
0702 00 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone 
0703 Cebula, cebula szalotka, czosnek, por oraz pozostałe 

warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone  
0704 Kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kalarepa, kapusta 

liściasta oraz podobne jadalne warzywa z rodzaju Brassica, 
świeże lub schłodzone 

0705 Sałata siewna (Latuca sativa) oraz cykoria (Cichorium 
spp.), świeże lub schłodzone 

0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, lukrecja,  rzodkiew,  
seler korzeniowy oraz podobne jadalne warzywa 
korzeniowe, świeże lub schłodzone 
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Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej Działalności 
Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

0707 00 Ogórki, korniszony, świeże lub schłodzone 
0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub 

schłodzone  
0709 Inne warzywa, świeże lub schłodzone (z wyjątkiem 

grzybów i trufli) 
0712 90 11 00 Hybryda kukurydzy cukrowej do siewu (Zea mays var. 

Saccharata) 
0712 90 19 00 Kukurydza cukrowa (Zea mays var. Saccharata)  inna 
0713 Warzywa strączkowe suszone, łuskane, obrane lub 

nieobrane z łupiny nasiennej, rozdrobnionych lub 
nierozdrobnionych  

0714 Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki lub 
bataty, podobne warzywa korzeniowe lub bulwy o 
wysokiej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone 
(z wyjątkiem mrożonych lub suszonych, całych lub 
pokrojonych w postaci granulek lub w plastrach; i z 
wyjątkiem rdzenia palmy sago) 

0803 Banany, włącznie z plantanami, świeże i suszone 
0804 Daktyle, figi, ananasy, awokado, gujawa, mango i 

mangostany, świeże i suszone 
0805 Owoce cytrusowe, świeże i suszone 
0806 Winogrona, świeże i suszone 
0807 Melony, arbuzy i melonowiec właściwy (papaja), świeże  
0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże 
0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z 

nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże 
0810 Inne owoce, świeże 
0813 Owoce suszone, z wyjątkiem tych objętych pozycjami od 

0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych 
objętych przez tą grupę 

0909 Nasiona anyżu, bаdianu, kopru włoskiego, kolendry, 
kminu, kminku; jagody jałowca 

0910 Imbir, szafran, kurkuma (ostryż długi), macierzanka, liście 
laurowe, curry i inne przyprawy,  

1001* Pszenica oraz mieszanka pszenicy i żyta (meslin)  
1001 11 00 00 Pszenica twarda, nasienna 
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Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej Działalności 
Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

1001 91 Inne nasienne 
1002* Żyto 
1002 10 00 00 Żyto nasienne 
1003* Jęczmień  
1003 10 00 00 Jęczmień nasienny 
1004* Owies 
1004 10 00 00 Owies nasienny 
1005* Kukurydza  
1005 10 Kukurydza nasienna 
1006* Ryż 
1006 10 10 00 Ryż dla siewu 
1007* Ziarno sorgo  
1007 10 Ziarno sorgo dla siewu 
1008* Gryka, proso i ziarno trawy kanarkowej; pozostałe zboża  
1008 10 00 00 Gryka dla siewu 
1008 21 00 00 proso dla siewu 
1103* Kasze, mączki i granulki, zbożowe  
1104* Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład 

łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone 
lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; 
zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone 

1107 10* Słód niepalony 
  

1201* Nasiona soi, rozdrobnione lub nierozdrobnione  
1201 10 00 00 Nasiona soi dla siewu 
1202* Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny 

sposób obróbce cieplnej, łuskane lub niełuskane, nawet 
mielone 

1204 00* Nasiona lnu rozdrobnione lub nierozdrobnione  
1204 00 10 00 Nasiona lnu  dla siewu 
1205* Nasiona gorczyczniku, rzepaku, zmiażdżone, 

niezmiażdżone 
1205 Nasiona gorczyczniku, rzepaku dla siewu 
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Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej Działalności 
Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

1206 00* Nasiona słonecznika rozdrobnione lub nierozdrobnione  
1206  00 10 00 Nasiona słonecznika dla siewu 
1207* Inne nasiona i owoce oleiste, rozdrobnione lub 

nierozdrobnione  
1207 10 00 00 Orzechy i jądra palm 
1207 21 00 00 Nasiona bawełny dla siewu 
1207 30 00 00 Nasiona rycynowe do siewu 
1207 40 10 00 Nasiona sezamu do siewu 
1207 50 10 00 Nasiona gorczycy dla siewu 
1207 60 00 00 Szafran nasiona (Carthamus tinctorius)  
1207 70 00 00 Nasiona melona dla siewu 
1207 91 10 00 Nasiona maku dla siewu 
1207 99 91 00 Nasiona konopi dla siewu 
1207 99 20 00 Nasiona melona dla siewu 
1209 Nasiona, owoce i zarodniki dla siewu 
1210* Szyszki chmielu, świeże i suszone, rozdrobnione lub 

nierozdrobnione, mielone lub w postaci granulek (z 
wyjątkiem lupuliny) 

1211* Rośliny, części roślin, nasiona i owoce stosowane głównie 
w perfumach, medycynie lub do zwalczania owadów, 
pasożytów i tym podobnych, świeże lub suszone, 
posiekane lub nieposiekane, zmielone lub niezmielone 

1212*  
(z wyjątkiem podpozycji 
towarowych 
1212 21 00 00  
oraz 1212 29 00 00) 
  

Owoce szarańczynu strąkowego, buraki cukrowe i trzcina 
cukrowa, świeże, schłodzone (z wyjątkiem mrożonych lub 
suszonych, rozdrobnionych lub nierozdrobnionych); 
pestki, jądra owoców i inne produkty pochodzenia 
roślinnego (włącznie z nieprażonym korzeniem cykorii z 
gatunku Cichorium intybus sativum), używane głównie do 
celów spożywczych, gdzie indziej niewymienione ani 
niewłączone 

1214* Brukiew pastewna, burak pastewny (mangold), pastewne 
warzywa korzeniowe, siano, lucerna, koniczyna, esparceta, 
kapusta pastewna, łubin, wyka oraz podobne produkty 
pastewne, granulowane lub niegranulowane 

1401 Materiały pochodzenia roślinnego (takie jak bambus, 
trzcina indyjska lub rattan, trzcina, oczeret,  winorośl, rafia, 
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Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej Działalności 
Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

czyszczona, bielona lub barwiona słoma zbożowa, kora 
lipy) używane głównie do wyplatania 

1404 Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone (z wyjątkiem łusek 
słonecznika) 

2302 Otręby, Mączka paszowa oraz inne odpady i pozostałości 
z przesiewania, mielenia lub innych metod przetwarzania 
ziarna zbóż lub roślin strączkowych, niegranulowane lub 
granulowane 

  
2308 00* Produkty pochodzenia roślinnego i odpady roślinne, 

resztki roślinne i produkty uboczne, niegranulowane lub 
granulowane, stosowane do karmienia zwierząt, gdzie 
indziej nie wymienione (z wyjątkiem wytłoczek z jabłek i 
winogron) 

2401 Surowce tytoniowe; odpady tytoniowe 
2530 90 00 00 Gleba 
2703 00 00 00 Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), aglomerowany 

lub nieaglomerowany 
3002 90 50 00,  
3002 90 90 00 

Żywe fitopatogenne bakterie, grzyby i wirusy roślin do 
celów badawczych 

4401 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek 
chrustu lub w podobnych postaciach; drewno w postaci 
wiórów lub kawałków; trociny, odpady i ścinki drewniane, 
nawet aglomerowane w kłody Drewno opałowe w postaci 
kłód, szczap, wiązek chrustu, gałęzi, gałązek itp.; zrębki 
drewniane lub wióry; trocina, zrębki, wióry, kawałki 
drewniane oraz drewno odpadowe lub ścinki, 
aglomerowane lub nieaglomerowane, w postaci kłód, 
szczap (z wyjątkiem brykietów i granulek) 

4403  
(z wyjątkiem podpozycji 
towarowej 
4403 10 00 00,  
malowane farbą, 
traktowane środkami 
dezynfekującymi,  
kreozot lub inne 
konserwanty) 

Drewno surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub 
bieli, albo zgrubnie obrobione lub nieobrobione 

4404 Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki 
kołki z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; 
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Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej Działalności 
Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nietoczone, 
niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do 
produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym 
podobne; wióry i tym podobne 

4406 10 00 00 Podkłady kolejowe lub tramwajowe z drewna, 
nieimpregnowane 

4407 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, strugane lub niestrugane, 
szlifowane lub nieszlifowane, łączone stykowo, o grubości 
przekraczającej 6 mm  

4409 Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, 
niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z 
wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, 
zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) 
wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, 
nawet strugane lub niestrugane, szlifowane lub 
nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo 

4415 Skrzynie, pudła, kosze do pakowania, bębny i podobne 
opakowania z drewna; bębny do kabli z drewna; palety, 
palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z 
drewna; nadstawki (dla partii towarów) 

5101 11 00 00 Wełna niemyta, strzyżona 
5201 00 Bawełna, niezgrzeblona, nieczesana 
5301 Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; pakuły i 

odpady lnu (w tym odpady przędzalnicze i surowce 
wtórne) 

9705 00 00 00 Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie z akarologii, 
helmintologii, entomologii, parazytologii i botaniki 

__________  
* Wydanie certyfikatu kwarantanny dla tych obiektów objętych przepisami w zakresie kwarantanny 
roślin do celów kontroli przemieszczania na terytorium Ukrainy nie jest obowiązkowe. Wydanie 
certyfikatu kwarantanny odbywa się wyłącznie na wniosek podmiotów. 

_____________________ 
 



 
  
 
 

 

ZATWIERDZONO 
rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy 

z 15 listopada 2019 р. nr 1177 

WYKAZ 
obiektów objętych przepisami do celów importu, eksportu, reeksportu 

Kod według 
Ukraińskiej 

Klasyfikacji Towarów 
Zagranicznej 
Działalności 
Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

Kraje eksportujące 
lub strefy krajów 
pochodzenia, dla 
których zakazany 

jest import do 
Ukrainy obiektów 

objętych przepisami 

Kraje importujące,  

na wniosek których obiektów 
objętych przepisami towarzyszą 
dokumenty fitosanitarne podczas 
eksportu i reeksportu z Ukrainy 

0106 49 00 Kleszcze, nicienie oraz owady 
do celów badawczych 

 wszystkie kraje świata 

0601 Cebulki, bulwy, korzenie 
bulwiaste, pędy podziemne, 
korony i kłącza, w stanie 
uśpienia roślin, wegetacji lub 
kwitnienia; rośliny cykorii i jej 
korzenie, inne niż korzenie 
objęte pozycją 1212 

 wszystkie kraje świata 

0602 Inne rośliny żywe (włącznie z 
ich korzeniami), sadzonki i 
zrazy; grzybnia 

 wszystkie kraje świata 

0603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe 
gatunków odpowiednich na 
bukiety lub do celów 
zdobniczych, świeże, suszone (z 
wyjątkiem bielonych, 
barwionych, impregnowanych 
lub poddanych obróbce w inny 
sposób) 

 wszystkie kraje świata 

0604 Liście, gałęzie i pozostałe części 
roślin, bez kwiatów lub pąków 
kwiatowych, oraz trawy, mchy i 
porosty, odpowiednie na bukiety 
lub do celów zdobniczych, 
świeże, suszone (z wyjątkiem 
bielonych, barwionych, 
impregnowanych lub poddanych 
obróbce w inny sposób) 

 wszystkie kraje świata 

0701 Ziemniaki, świeże lub 
schłodzone 

Syryjska 
Republika 
Arabska 

wszystkie kraje świata 
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0702 00 00 00 Pomidory, świeże lub 
schłodzone 

Syryjska 
Republika 
Arabska 

wszystkie kraje świata 

0703 Cebula, cebula szalotka, 
czosnek, por oraz pozostałe 
warzywa cebulowe, świeże lub 
schłodzone  

 wszystkie kraje świata 

0704 Kapusta głowiasta, kalafior, 
brokuł, kalarepa, kapusta 
liściasta oraz podobne jadalne 
warzywa z rodzaju Brassica, 
świeże lub schłodzone 

 wszystkie kraje świata 

0705 Sałata siewna (Latuca sativa) 
oraz cykoria (Cichorium spp.), 
świeże lub schłodzone 

 wszystkie kraje świata 

0706 Marchew, rzepa, buraki 
sałatkowe, lukrecja,  rzodkiew,  
seler korzeniowy oraz podobne 
jadalne warzywa korzeniowe, 
świeże lub schłodzone 

 wszystkie kraje świata 

0707 00 Ogórki, korniszony, świeże lub 
schłodzone 

 wszystkie kraje świata 

0708 Warzywa strączkowe, łuskane 
lub niełuskane, świeże lub 
schłodzone  

 wszystkie kraje świata 

0709 Inne warzywa, świeże lub 
schłodzone (z wyjątkiem 
grzybów i trufli)* 

Syryjska 
Republika 
Arabska 

wszystkie kraje świata 

0712 90 11 00 Hybryda kukurydzy cukrowej do 
siewu (Zea mays var. 
Saccharata) 

 wszystkie kraje świata 

0712 90 19 00 Kukurydza cukrowa (Zea mays 
var. Saccharata)  inna 

 wszystkie kraje świata 

0713 Warzywa strączkowe suszone, 
łuskane, obrane lub nieobrane z 
łupiny nasiennej, 
rozdrobnionych lub 
nierozdrobnionych  

 wszystkie kraje świata 

0714 Maniok, maranta, salep, 
topinambur, słodkie ziemniaki 
lub bataty, podobne warzywa 
korzeniowe lub bulwy o 
wysokiej zawartości skrobi lub 
inuliny, świeże, schłodzone (z 
wyjątkiem mrożonych lub 

 wszystkie kraje świata 
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suszonych, całych lub 
pokrojonych w postaci granulek 
lub w plastrach; i z wyjątkiem 
rdzenia palmy sago) 

0801 Orzechy kokosowe, brazylijskie, 
nerkowce, świeże lub suszone, 
obrane lub nieobrane, ze skórką 
lub bez skórki 

 wszystkie kraje świata, 
oprócz Gruzji 

0802 Orzechy inne, świeże lub 
suszone, obrane lub nieobrane, 
ze skórką lub bez skórki 

 wszystkie kraje świata z 
wyjątkiem Austrii, Belgii, 
Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

0803 Banany, włącznie z plantanami, 
świeże lub suszone 

 wszystkie kraje świata z 
wyjątkiem Austrii, Belgii, 
Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

0804 Daktyle, figi, ananasy, awokado, 
gujawa, mango i mangostany, 
świeże lub suszone 

 wszystkie kraje świata 

0805 Owoce cytrusowe, świeże i 
suszone 

 wszystkie kraje świata 

0806 Winogrona, świeże i suszone  wszystkie kraje świata 
0807 Melony, arbuzy i melonowiec 

właściwy (papaja), świeże 
 wszystkie kraje świata 
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0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże  wszystkie kraje świata 
0809 Morele, wiśnie i czereśnie, 

brzoskwinie (włącznie z 
nektarynami), śliwki i owoce 
tarniny, świeże 

 wszystkie kraje świata 

0810 Inne owoce, świeże  wszystkie kraje świata 
0813 Owoce suszone, z wyjątkiem 

tych objętych pozycjami od 0801 
do 0806; mieszanki orzechów 
lub owoców suszonych objętych 
przez tą grupę 

 wszystkie kraje świata z 
wyjątkiem Austrii, Belgii, 
Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

0814 00 00 00 Skórki cytrusów lub melonów 
(w tym skórki arbuza), świeże (z 
wyjątkiem mrożonych, 
suszonych lub konserwowanych 
do tymczasowego 
przechowywania w solance, 
wodzie siarkowej lub innym 
roztworze, co zapewnia ich 
tymczasową konserwację) 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Federacji 
Rosyjskiej, Republiki 
Białorusi, Republiki 
Kazachstanu, Republiki 
Armenii, Republiki 
Kirgiskiej, Gruzji, Austrii, 
Belgii, Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

0901 11 00 Kawa nie palona z kofeiną  wszystkie kraje świata 
0901 12 00 00 Kawa nie palona bez kofeiny  wszystkie kraje świata 
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0903 00 00 00 Mate lub herbata paragwajska (z 
wyjątkiem opakowań 
próżniowych lub metalowych) 

 wszystkie kraje świata 

0904 Papryka z rodzaju Piper; papryka 
z rodzaju Capsicum lub pieprz 
pachnący (ziele angielskie) z 
rodzaju Pimenta, suszony albo 
rozdrobniony lub mielony 

 wszystkie kraje świata 

0906 Cynamon i kwiaty drzewa 
cynamonowego 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

0907 Goździki (całe owoce, kwiaty i 
szypułki) 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

0908 Gałka muszkatołowa, matsis i 
kardamon 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
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Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

0909 Nasiona anyżu, bаdianu, kopru 
włoskiego, kolendry, kminu, 
kminku; jagody jałowca 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

0910 Imbir, szafran, kurkuma (ostryż 
długi), macierzanka, liście 
laurowe, curry i inne przyprawy  

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1001 Pszenica oraz mieszanka 
pszenicy i żyta  

 wszystkie kraje świata 

1002 Żyto   wszystkie kraje świata 
1003 Jęczmień  wszystkie kraje świata 
1004 Owies  wszystkie kraje świata 
1005 Kukurydza  wszystkie kraje świata 
1006 Ryż  wszystkie kraje świata 
1007 Ziarno sorgo   wszystkie kraje świata 
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1008 Gryka, proso i ziarno trawy 
kanarkowej; pozostałe zboża  

 wszystkie kraje świata 

1101 00 Mąka pszenna lub z mieszanki 
pszenicy i żyta (meslina) 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem wsxzzTurcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1102 Mąka z ziaren innych zbóż niż 
pszenica, oprócz mieszaniny 
pszenicy i żyta (mesliny) 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1103 Kasze, mączki i granulki, 
zbożowe 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
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Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1104 Ziarna zbóż obrobione w inny 
sposób (na przykład łuszczone, 
miażdżone, płatkowane, 
perełkowane, krojone lub 
śrutowane), z wyjątkiem ryżu 
objętego pozycją 1006; zarodki 
zbóż całe, miażdżone, 
płatkowane lub mielone 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1106 Mąka, zboża i proszek z 
suszonych warzyw strączkowych 
pozycji towarowej 0713 (z 
wyjątkiem sago lub z warzyw 
korzeniowych lub bulw pozycji 
0714 lub produktów grupy 08) 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1107 10 Słód niepalony  wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
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Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1201 Nasiona soi, rozdrobnione lub 
nierozdrobnione  
 

 wszystkie kraje świata 

1202 Orzeszki ziemne, nieprażone lub 
niepoddane w inny sposób 
obróbce cieplnej, łuskane lub 
niełuskane, zgniecione lub 
niezgniecione 
 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1203 00 00 00 Kopra   wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1204 00 Nasiona lnu rozdrobnione lub 
nierozdrobnione  

 wszystkie kraje świata 

1205 Nasiona gorczyczniku, rzepaku, 
rozdrobnione lub 
nierozdrobnione  

 wszystkie kraje świata 

1206 00 Nasiona słonecznika 
rozdrobnione lub 
nierozdrobnione  

 wszystkie kraje świata 
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1207 Inne nasiona i owoce oleiste, 
rozdrobnione lub 
nierozdrobnione  

 wszystkie kraje świata 

1208 Mąka z nasion lub owoców 
roślin oleistych, z wyjątkiem 
mąki musztardowej 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Turcji, Austrii, 
Belgii, Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1209 Nasiona, owoce i zarodniki dla 
siewu 

 wszystkie kraje świata 

1210 Szyszki chmielu, świeże, 
rozdrobnione lub 
nierozdrobnione , mielone lub w 
postaci granulek (z wyjątkiem 
lupuliny) 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Federacji 
Rosyjskiej, Republiki 
Białorusi, Republiki 
Kazachstanu, Republiki 
Armenii, Republiki 
Kirgiskiej, Gruzji, Austrii, 
Belgii, Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1211 Rośliny, części roślin, nasiona i 
owoce stosowane głównie w 
perfumach, medycynie lub do 
zwalczania owadów, pasożytów 
i tym podobnych, świeże lub 
suszone, posiekane lub 

 wszystkie kraje świata 
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nieposiekane, zmielone lub 
niezmielone 

1212*  
(z wyjątkiem 
podpozycji 
towarowych 
1212 21 00 00  
oraz 1212 29 00 
00) 
 

Owoce szarańczynu strąkowego, 
buraki cukrowe i trzcina 
cukrowa, świeże, schłodzone (z 
wyjątkiem mrożonych lub 
suszonych, rozdrobnionych lub 
nierozdrobnionych); pestki, jądra 
owoców i inne produkty 
pochodzenia roślinnego 
(włącznie z nieprażonym 
korzeniem cykorii z gatunku 
Cichorium intybus sativum), 
używane głównie do celów 
spożywczych, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone 
 

 wszystkie kraje świata 

1213 00 00 00 Słoma i plewy zbożowe, 
nieobrobione, zmiażdżone lub 
nieobrobione, nie mielone lub 
mielone, prasowane lub w 
postaci granulek 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Turcji, Austrii, 
Belgii, Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1214 Brukiew pastewna, burak 
pastewny (mangold), pastewne 
warzywa korzeniowe, siano, 
lucerna, koniczyna, esparceta, 
kapusta pastewna, łubin, wyka 
oraz podobne produkty 
pastewne, granulowane lub 
niegranulowane 

 wszystkie kraje świata 

1401 Materiały pochodzenia 
roślinnego (takie jak bambus, 
trzcina indyjska lub rattan, 
trzcina, oczeret,  winorośl, rafia, 
czyszczona, bielona lub 
barwiona słoma zbożowa, kora 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
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lipy) używane głównie do 
wyplatania 

Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1404 Produkty pochodzenia 
roślinnego, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone 

 wszystkie kraje świata 

1801 00 00 00 Ziarna kakaowe, całe lub 
mielone, surowe lub prażone  

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Austrii, Belgii, 
Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

1802 00 00 00 Łupiny, skórki (łuski) i inne 
odpady z kakao 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Turcji, Austrii, 
Belgii, Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

2302 Otręby, mączka paszowa oraz 
inne odpady i pozostałości z 
przesiewania, mielenia lub 
innych metod przetwarzania 
ziarna zbóż lub roślin 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Turcji, Austrii, 
Belgii, Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
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strączkowych, niegranulowane 
lub granulowane 

Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

2308 00 Produkty pochodzenia 
roślinnego i odpady roślinne, 
resztki roślinne i produkty 
uboczne, niegranulowane lub 
granulowane, stosowane do 
karmienia zwierząt, gdzie indziej 
nie wymienione (z wyjątkiem 
wytłoczek z jabłek i winogron) 

 wszystkie kraje świata 

2401 Surowce tytoniowe; odpady 
tytoniowe 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Austrii, Belgii, 
Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

2530 90 00 00** Gleba  wszystkie kraje świata 
2703 00 00 00 Torf (włącznie z odpadkami 

torfowymi), aglomerowany lub 
nieaglomerowany 

 wszystkie kraje świata 

3002 90 50 00, 
3002 90 90 00 

Żywe fitopatogenne bakterie, 
grzyby i wirusy roślin do celów 
badawczych 

 wszystkie kraje świata 

4401 Drewno opałowe w postaci kłód, 
szczap, wiązek chrustu, gałęzi, 
gałązek itp.; zrębki drewniane 
lub wióry; trociny, zrębki, wióry, 
kawałki drewniane oraz drewno 
odpadowe lub ścinki, 

 wszystkie kraje świata 
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aglomerowane lub 
nieaglomerowane, w postaci 
kłód, szczap (z wyjątkiem 
brykietów i granulek) 

4403  
(z wyjątkiem 
podpozycji 
towarowej 
4403 10 00 00, 
malowane farbą, 
traktowane 
środkami 
dezynfekującymi,  
kreozot lub inne 
konserwanty) 

Drewno surowe, pozbawione lub 
niepozbawione kory lub bieli, 
albo zgrubnie obrobione lub 
nieobrobione 

 wszystkie kraje świata 

4404 Obręcze drewniane; żerdzie 
rozszczepione; pale, paliki kołki z 
drewna, zaostrzone, ale 
nieprzetarte wzdłużnie; tyczki 
drewniane, zgrubnie przycięte, ale 
nietoczone, niewygięte lub w inny 
sposób obrobione, nadające się do 
produkcji lasek, parasoli, 
rękojeści do narzędzi lub tym 
podobne; wióry i tym podobne 

 wszystkie kraje świata 

4406 10 00 00 Podkłady kolejowe lub 
tramwajowe z drewna, 
nieimpregnowane 

 wszystkie kraje świata 

4407 Drewno przetarte lub strugane 
wzdłużnie, skrawane warstwami 
lub obwodowo, strugane lub 
niestrugane, szlifowane lub 
nieszlifowane, łączone stykowo, 
o grubości przekraczającej 6 mm  

 wszystkie kraje świata 

4409 Drewno (włącznie z klepkami i 
listwami na parkiet, 
niepołączonymi), kształtowane 
w sposób ciągły (z wypustem, 
rowkiem, ze ściętymi 
krawędziami, zaokrąglone, ze 
złączami w jaskółczy ogon i tym 
podobne) wzdłuż dowolnej 
krawędzi, końców lub 
powierzchni, nawet strugane lub 
niestrugane, szlifowane lub 
nieszlifowane, łączone lub 
niełączone stykowo 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Gruzji, Turcji, 
Austrii, Belgii, Bułgarii, 
Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Czeskiej, Danii, 
Estonii, Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
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Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

4415 Skrzynie, pudła, kosze do 
pakowania, bębny i podobne 
opakowania z drewna; bębny do 
kabli z drewna; palety, palety 
skrzyniowe i pozostałe 
platformy załadunkowe, z 
drewna; nadstawki  

 wszystkie kraje świata 

4416 00 00 00 Beczki, baryła, kadzie, beczki i 
inne wyroby bednarskie oraz ich 
części z drewna, w tym nitowane 

 wszystkie kraje świata 

5101 11 00 00 Wełna niemyta, strzyżona  wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Federacji 
Rosyjskiej, Republiki 
Białorusi, Republiki 
Kazachstanu, Republiki 
Armenii, Republiki 
Kirgiskiej, Gruzji, Austrii, 
Belgii, Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

5201 00 Bawełna, niezgrzeblona, 
nieczesana 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Federacji 
Rosyjskiej, Republiki 
Białorusi, Republiki 
Kazachstanu, Republiki 
Armenii, Republiki 
Kirgiskiej 

5301 Len surowy lub obrobiony, ale 
nieprzędziony; pakuły i odpady 
lnu (w tym odpady przędzalnicze 
i surowce wtórne) 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Federacji 
Rosyjskiej, Republiki 
Białorusi, Republiki 
Kazachstanu, Republiki 
Armenii, Republiki 
Kirgiskiej, Gruzji, Austrii, 
Belgii, Bułgarii, Republiki 
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________ 
* Z Syryjskiej Republiki Arabskiej zabrania się importu do Ukrainy towarów sklasyfikowanych pod 
kodem  Ukraińskiej Klasyfikacji Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej 0709 30 00 00 
(bakłażan) oraz pod kodem Ukraińskiej Klasyfikacji Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej  
0709 60 (papryka). 

** Z zastrzeżeniem wymogów artykułu 53 Ustawy Ukrainy o ochronie gruntów. 

_____________________

Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 

9406 00 20 00 Konstrukcje budowlane 
prefabrykaty z drewna 

 wszystkie kraje świata, z 
wyjątkiem Federacji 
Rosyjskiej, Republiki 
Białorusi, Republiki 
Kazachstanu, Republiki 
Armenii, Republiki 
Kirgiskiej, Turcji 

9705 00 00 00 Kolekcje i przedmioty 
kolekcjonerskie z akarologii, 
helmintologii, entomologii, 
parazytologii i botaniki 

 wszystkie kraje świata z 
wyjątkiem Austrii, Belgii, 
Bułgarii, Republiki 
Cypryjskiej, Republiki 
Czeskiej, Danii, Estonii, 
Finlandii, Francji, 
Niemiec, Grecji, Węgier, 
Republiki Irlandii, Włoch, 
Łotwy, Litwy, 
Luksemburga, Malty, 
Holandii, Polski, 
Portugalii, Rumunii, 
Słowacji, Słowenii, 
Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
północnej, Chorwacji 



 
  
 
 

 

ZATWIERDZONO 
Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy  

z dnia 15 listopada 2019 r. Nr 1177  

               

                                                                 WYKAZ     
   obiektów objętych przepisami dowolnego pochodzenia, 

podlegających kontroli państwowej w oparciu o podejście zorientowane na ryzyko i 
kryteriach kontroli wyrywkowej 

Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej 
Działalności 

Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

0106 49 00* Kleszcze, nicienie oraz owady do celów badawczych 
0601 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i 

kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny 
cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212 

0602 Inne rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; 
grzybnia 

0603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety 
lub do celów zdobniczych, świeże, suszone (z wyjątkiem 
bielonych, barwionych, impregnowanych lub poddanych obróbce 
w inny sposób) 

0604 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków 
kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety 
lub do celów zdobniczych, świeże 

0604 Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków 
kwiatowych, oraz trawy, mchy i porosty, odpowiednie na bukiety 
lub do celów zdobniczych, suszone (z wyjątkiem bielonych, 
barwionych, impregnowanych lub poddanych obróbce w inny 
sposób) 

0701 Ziemniaki, świeże lub schłodzone 
0702 00 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone 
0703 Cebula szalotka, por oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub 

schłodzone (z wyjątkiem cebuli i czosnku) 
0703 Cebula, czosnek  
0704 Kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kalarepa, kapusta liściasta 

oraz podobne jadalne warzywa z rodzaju Brassica, świeże lub 
schłodzone 



 

 

Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej 
Działalności 

Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

0705 Sałata siewna (Latuca sativa) oraz cykoria (Cichorium spp.), 
świeże lub schłodzone 

  
0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, lukrecja,  rzodkiew,  seler 

korzeniowy oraz podobne jadalne warzywa korzeniowe, świeże 
lub schłodzone 

0707 00 Ogórki, korniszony, świeże lub schłodzone 
0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub 

schłodzone  
0709 Inne warzywa, świeże lub schłodzone (z wyjątkiem grzybów i 

trufli) 
0712 90 11 00 Hybryda kukurydzy cukrowej do siewu (Zea mays var. Saccharata) 
0712 90 19 00 Kukurydza cukrowa (Zea mays var. Saccharata)  inna 
0713 Warzywa strączkowe suszone, łuskane, obrane lub nieobrane z 

łupiny nasiennej, rozdrobnionych lub nierozdrobnionych (z 
wyjątkiem siewu) 

0713 Warzywa strączkowe suszone, łuskane, obrane lub nieobrane z 
łupiny nasiennej, rozdrobnionych lub nierozdrobnionych dla siewu 

0714 Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki lub bataty, 
podobne warzywa korzeniowe lub bulwy o wysokiej zawartości 
skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone (z wyjątkiem mrożonych 
lub suszonych, całych lub pokrojonych w postaci granulek lub w 
plastrach; i z wyjątkiem rdzenia palmy sago) 

0801 Orzechy kokosowe, brazylijskie, nerkowce, świeże lub suszone, 
obrane lub nieobrane, ze skórką lub bez skórki 

0802 Orzechy inne, świeże lub suszone, obrane lub nieobrane, ze skórką 
lub bez skórki 

0803 Banany, włącznie z plantanami, świeże  
0803 Banany, włącznie z plantanami, suszone 
0804 Daktyle, figi, ananasy, awokado, gujawa, mango i mangostany, 

świeże  
0804 Daktyle, figi, ananasy, awokado, gujawa, mango i mangostany, 

świeże lub suszone 
0805 Owoce cytrusowe, świeże  
0805 Owoce cytrusowe, suszone 
0806 Winogrona, świeże  
0806 Winogrona, suszone 



 

 

Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej 
Działalności 

Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

0807 Melony, arbuzy i melonowiec właściwy (papaja), świeże 
0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże 
0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), 

śliwki i owoce tarniny, świeże 
0810 Inne owoce, świeże 
0813 Owoce suszone, z wyjątkiem tych objętych pozycjami od 0801 do 

0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych przez 
tą grupę 

0814 00 00 00 Skórki cytrusów lub melonów (w tym skórki arbuza), świeże (z 
wyjątkiem mrożonych, suszonych lub konserwowanych do 
tymczasowego przechowywania w solance, wodzie siarkowej lub 
innym roztworze, co zapewnia ich tymczasową konserwację) 

0901 11 00 Kawa nie palona z kofeiną 
0901 12 00 00 Kawa nie palona bez kofeiny 
0903 00 00 00 Mate lub herbata paragwajska (z wyjątkiem opakowań 

próżniowych lub metalowych) 
0904 Papryka z rodzaju Piper; papryka z rodzaju Capsicum lub pieprz 

pachnący (ziele angielskie) z rodzaju Pimenta, suszony albo 
rozdrobniony lub mielony 

0906 Cynamon i kwiaty drzewa cynamonowego 
0907 Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) 
0908 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon 
0909 Nasiona anyżu, badianu, kopru włoskiego, kolendry, kminu, 

kminku; jagody jałowca 
0910 Imbir, szafran, kurkuma (ostryż długi), macierzanka, liście 

laurowe, curry i inne przyprawy, świeże 
0910 Imbir, szafran, kurkuma (ostryż długi), macierzanka, liście 

laurowe, curry i inne przyprawy, suszone 
1001 Pszenica oraz mieszanka pszenicy i żyta (meslin) (z wyjątkiem 

siewu) 
1001 Pszenica oraz mieszanka pszenicy i żyta (meslin) dla siewu 
1003 Jęczmień (z wyjątkiem siewu) 
1003 Jęczmień dla siewu 
1004 Owies (z wyjątkiem siewu) 
1004 Owies dla siewu 
1005 Kukurydza (z wyjątkiem siewu) 



 

 

Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej 
Działalności 

Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

1005 Kukurydza dla siewu 
1006 Ryż (z wyjątkiem siewu) 
1006 Ryż dla siewu 
1007 Ziarno sorgo (z wyjątkiem siewu) 
1007 Ziarno sorgo dla siewu 
  
1008 Gryka, proso i ziarno trawy kanarkowej; pozostałe zboża (z 

wyjątkiem siewu) 
1008 Gryka, proso i ziarno trawy kanarkowej; pozostałe zboża dla siewu 

1102 Mąka z ziaren innych zbóż niż pszenica lub mieszanina pszenicy i 
żyta (meslina) 

1103 Kasze, mączki i granulki, zbożowe 
1104 Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, 

miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z 
wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, 
miażdżone, płatkowane lub mielone 

1106 Mąka, zboża i proszek z suszonych warzyw strączkowych pozycji 
towarowej 0713 (z wyjątkiem sago lub z warzyw korzeniowych 
lub bulw pozycji 0714 lub produktów grupy 08) 

1107 10 Słód niepalony 
1201 Nasiona soi, rozdrobnione lub nierozdrobnione (z wyjątkiem 

siewu) 
1201 Nasiona soi, rozdrobnione lub nierozdrobnione dla siewu 
1203 00 00 00 Kopra  
1204 00 Nasiona lnu rozdrobnione lub nierozdrobnione (z wyjątkiem 

siewu) 
1204 00 Nasiona lnu rozdrobnione lub nierozdrobnione dla siewu 
1206 00 Nasiona słonecznika rozdrobnione lub nierozdrobnione (z 

wyjątkiem siewu) 
1206 00 Nasiona słonecznika rozdrobnione lub nierozdrobnione dla siewu 
1207 Inne nasiona i owoce oleiste, rozdrobnione lub nierozdrobnione (z 

wyjątkiem siewu) 
1207 Inne nasiona i owoce oleiste, rozdrobnione lub nierozdrobnione dla 

siewu 
1208 Mąka z nasion lub owoców roślin oleistych, z wyjątkiem mąki 

musztardowej 



 

 

Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej 
Działalności 

Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

1209 Nasiona, owoce i zarodniki dla siewu 
1210 Szyszki chmielu, świeże, rozdrobnione lub nierozdrobnione , 

mielone lub w postaci granulek (z wyjątkiem lupuliny) 
 

1210 Szyszki chmielu, suszone, rozdrobnione lub nierozdrobnione , 
mielone lub w postaci granulek (z wyjątkiem lupuliny) 

1212 
(z wyjątkiem 
podpozycji 
towarowych 
1212 21 00 00 oraz 
1212 29 00 00) 

Owoce szarańczynu strąkowego, buraki cukrowe i trzcina 
cukrowa, świeże, schłodzone (z wyjątkiem mrożonych lub 
suszonych, rozdrobnionych lub nierozdrobnionych); pestki, jądra 
owoców i inne produkty pochodzenia roślinnego (włącznie z 
nieprażonym korzeniem cykorii z gatunku Cichorium intybus 
sativum), używane głównie do celów spożywczych, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone 

1213 00 00 00 Słoma i plewy zbożowe, nieobrobione, zmiażdżone lub 
nieobrobione, nie mielone lub mielone, prasowane lub w postaci 
granulek 

1214 Siano, lucerna, koniczyna, esparcet, kapusta paszowa, łubin, wyka 
i podobne produkty paszowe, niegranulowane lub granulowane (z 
wyjątkiem brukwi paszowej, buraków paszowych (burak 
liściowy), roślin okopowych) 

1214 Brukiew pastewna, burak pastewny (mangold), pastewne warzywa 
korzeniowe, siano, lucerna, koniczyna, esparceta, kapusta 
pastewna, łubin, wyka oraz podobne produkty pastewne, 
granulowane lub niegranulowane 

1401 Materiały pochodzenia roślinnego (takie jak bambus, trzcina 
indyjska lub rattan, trzcina, oczeret,  winorośl, rafia, czyszczona, 
bielona lub barwiona słoma zbożowa, kora lipy) używane głównie 
do wyplatania 

1404 Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione 
ani niewłączone 

1801 00 00 00 Ziarna kakaowe, całe lub mielone, surowe 
1801 00 00 00 Ziarna kakaowe, całe lub mielone, prażone 
1802 00 00 00 Łupiny, skórki (łuski) i inne odpady z kakao 
2302 Otręby, Mączka paszowa oraz inne odpady i pozostałości z 

przesiewania, mielenia lub innych metod przetwarzania ziarna 
zbóż lub roślin strączkowych, niegranulowane lub granulowane 

2308 00 Produkty pochodzenia roślinnego i odpady roślinne, resztki 
roślinne i produkty uboczne, niegranulowane lub granulowane, 



 

 

Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej 
Działalności 

Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

stosowane do karmienia zwierząt, gdzie indziej nie wymienione (z 
wyjątkiem wytłoczek z jabłek i winogron) 

2401 Surowce tytoniowe; odpady tytoniowe 
2530 90 00 00*/** Gleba 
2703 00 00 00 Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), aglomerowany lub 

nieaglomerowany 
3002 90 50 00*,  
3002 90 90 00* 

Żywe fitopatogenne bakterie, grzyby i wirusy roślin do celów 
badawczych 

4401 Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, wiązek chrustu, gałęzi, 
gałązek itp.; zrębki drewniane lub wióry; trociny, zrębki, wióry, 
kawałki drewniane oraz drewno odpadowe lub ścinki, 
aglomerowane lub nieaglomerowane, w postaci kłód, szczap (z 
wyjątkiem brykietów i granulek) 

4403 
(z wyjątkiem 
podpozycji 
towarowych 4403 10 
00 00, malowane 
farbą, traktowane 
środkami 
dezynfekującymi,  
kreozot lub inne 
konserwanty) 

Drewno surowe, pozbawione lub niepozbawione kory lub bieli, 
albo zgrubnie obrobione lub nieobrobione 
 

4404 Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki kołki z 
drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, 
zgrubnie przycięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób 
obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do 
narzędzi lub tym podobne; wióry i tym podobne 

4406 10 00 00 Podkłady kolejowe lub tramwajowe z drewna, nieimpregnowane 

4407 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub 
obwodowo, strugane lub niestrugane, szlifowane lub 
nieszlifowane, łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm 
(dla partii produktu) 

4407*** Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub 
obwodowo, strugane lub niestrugane, szlifowane lub 
nieszlifowane, łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm 
(jako towarzyszący drewniany materiał opakowaniowy dla 
towarów) 



 

 

Kod według Ukraińskiej 
Klasyfikacji Towarów 

Zagranicznej 
Działalności 

Gospodarczej  

Nazwa obiektów objętych przepisami 

4409 Drewno (włącznie z klepkami i listwami na parkiet, 
niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, 
rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w 
jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, 
końców lub powierzchni, nawet strugane lub niestrugane, 
szlifowane lub nieszlifowane, łączone lub niełączone stykowo 

4415 Skrzynie, pudła, kosze do pakowania, bębny i podobne 
opakowania z drewna; bębny do kabli z drewna; palety, palety 
skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; 
nadstawki (dla partii towarów) 

4415*** Skrzynie, pudła, kosze do pakowania, bębny i podobne 
opakowania z drewna; bębny do kabli z drewna; palety, palety 
skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna; 
nadstawki (jako towarzyszący drewniany materiał opakowaniowy 
dla towarów) 

4416 00 00 00 Beczki, baryła, kadzie, beczki i inne wyroby bednarskie oraz ich 
części z drewna, w tym nitowane 

5101 11 00 00 Wełna niemyta, strzyżona 
5201 00 Bawełna, niezgrzeblona, nieczesana 
5301 Len surowy lub obrobiony, ale nieprzędziony; pakuły i odpady lnu 

(w tym odpady przędzalnicze i surowce wtórne) 
9406 00 20 00 Konstrukcje budowlane prefabrykaty z drewna 
9705 00 00 00* Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie z zakresu akarologii, 

helmintologii, entomologii, parazytologii i botaniki 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Kryteria kontroli wyrywkowej 

Do kryteriów kontroli wyrywkowej przesyłek obiektów objętych przepisami 
dowolnego pochodzenia podlegających kontroli państwowej w oparciu o podejście 
zorientowane na ryzyko, należą: 

stan towaru; 
dalsze wykorzystanie na terytorium Ukrainy; 
informacje na temat wykrywania regulowanych agrofagów według oficjalnych 

stron internetowych EPPO i EUROPHYT oraz Państwowej Służby Ukrainy ds. 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów; 

rodzaj środka transportu lub sprzętu transportowego;  
niejednorodność składu przesyłki (obecność w przesyłce kilku rodzajów obiektów 

objętych przepisami). 
Podane kryteria kontroli wyrywkowej nie mają zastosowania do towarów 

zawierających oznaczenia „*” , „**”, „***” w wykazie obiektów objętych przepisami 
dowolnego pochodzenia podlegających kontroli państwowej w oparciu o podejście 
zorientowane na ryzyko. 

Na podstawie kryteriów kontroli wyrywkowej w odniesieniu do obiektów objętych 
przepisami dowolnego pochodzenia podlegających kontroli państwowej, stosuje się 
podejście zorientowane na ryzyko według sumy punktów: 

3 – 2,5 punktu – przesyłki obiektów objętych przepisami dowolnego pochodzenia 
podlegają kontroli fitosanitarnej z przeprowadzeniem oględzin i ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) w 100 procentach przypadków; 

2,4 – 2 punkty – przesyłki obiektów objętych przepisami dowolnego pochodzenia 
(dla każdego rodzaju obiektu objętego przepisami) podlegają kontroli fitosanitarnej z 
przeprowadzeniem inspekcji i ekspertyzy fitosanitarnej (badania) jeśli są one 
importowane na obszar celny Ukrainy na podstawie jednego świadectwa 
fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego na reeksport: 

transportem drogowym oraz transportem wodnym lub morskim – w 100 
procentach przypadków; 

transportem kolejowym – w 50 procentach przypadków (co drugi wagon 
kolejowy zawierający przesyłki); 

kontenerami transportem wodnym lub morskim — w 50 procentach 
przypadków (co drugi kontener zawierający przesyłki); 

1,9 – 1,4 punkty – przesyłki obiektów objętych przepisami dowolnego 
pochodzenia (dla każdego rodzaju obiektu objętego przepisami) podlegają kontroli 
fitosanitarnej z przeprowadzeniem inspekcji i ekspertyzy fitosanitarnej (badania), jeśli 
są one importowane na obszar celny Ukrainy na podstawie jednego świadectwa 
fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego na reeksport 



 

 

transportem samochodowym — w 33 procentach przypadków (co trzeci 
samochód zawierający przesyłki); 

transportem kolejowym — w 33 procentach przypadków (co trzeci wagon 
kolejowy zawierający przesyłki); 

kontenerami w transporcie wodnym lub morskim – w 33 procentach 
przypadków (co trzeci kontener zawierający przesyłki). 

1,3—1 punkty – przesyłki obiektów objętych przepisami dowolnego pochodzenia 
(według każdego rodzaju obiektu objętego przepisami) podlegają kontroli fitosanitarnej 
z przeprowadzeniem inspekcji i ekspertyzy fitosanitarnej (badania), jeśli są one 
importowane na obszar celny Ukrainy na podstawie jednego świadectwa 
fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego na reeksport: 

transportem samochodowym — w 25 procentach przypadków (co czwarty 
samochód zawierający przesyłki); 

transportem kolejowym — w 25 procentach przypadków (co czwarty 
wagon kolejowy zawierający przesyłki); 

kontenerami w transporcie wodnym lub morskim – w 25 procentach 
przypadków (co czwarty kontener zawierający przesyłki). 

 
W przypadku niejednorodności składu przesyłki stosuje się podejście 

zorientowane na ryzyko wobec całej przesyłki z zastosowaniem najwyższej punktacji 
określonej dla obiektu objętego przepisami znajdującego się w takiej przesyłce. 

Podejście zorientowane na ryzyko nie ma zastosowania do przesyłek 
zawierających obiekty objęte przepisami, które docierają drogą lotniczą, w 
przesyłkach pocztowych lub ekspresowych. 

Poziom ryzyka dla przesyłek zawierających obiekty objęte przepisami dowolnego 
pochodzenia w oparciu o podejście zorientowane na ryzyko określa się według 
następujących kryteriów: 

__________________ 
* Podlega kontroli fitosanitarnej z przeprowadzeniem inspekcji oraz ekspertyzy 
fitosanitarnej (badania) w 100 procentach przypadków. 

Kryterium 

Stan towaru Dalsze wykorzystanie na terytorium 
Ukrainy 

Identyfikacja 
regulowanych 
organizmów 

szkodliwych według 
oficjalnych stron 

internetowych EPPO i 
EUROPHYT oraz 

Państwowej Służby 
Ukrainy ds. 

bezpieczeństwa 
żywności i ochrony 

konsumentów 

żywe 
rośliny, 

nasiona lub 
materiał do 
sadzenia, 

ziarno 

świeże 
owoce i 

warzywa, 
drewno 

inne 

stan towaru pozostaje 
bez zmian 

inne 
zastosowanie siew / 

sadzenie zużycie 

Poziom 
ryzyka wysoki średni niski wysoki średni niski wysoki 

Punkty 1 0,7 0,5 1 0,7 0,5 1 



 

 

** Z zastrzeżeniem wymogów artykułu 53 Ustawy Ukrainy o ochronie gruntów. 
*** Podlega kontroli fitosanitarnej z uwzględnieniem następujących kryteriów 
fitosanitarnej kontroli wyrywkowej towarzyszącego drewnianego materiału 
opakowaniowego:  
 

 
Liczba wykrytych 
naruszeń wymagań 

fitosanitarnych Ukrainy 
w przypadku importu 

drewnianych materiałów 
opakowaniowych w 

ciągu roku 

 
Wielkość przesyłek z 

drewnianym materiałem 
opakowaniowym 

podlegającym kontroli 
fitosanitarnej w czasie 

importu, procenty 

Rozprzestrzenianie się w 
krajach eksportera 

regulowanych agrofagów 
oraz informacje o ich 

identyfikacji w krajach Unii 
Europejskiej (według 

oficjalnych stron 
internetowych EPPO i 

EUROPHYT oraz SAVI) 

 
Wielkość przesyłek z 

drewnianym 
materiałem 

opakowaniowym 
podlegającym kontroli 
fitosanitarnej podczas 

importu, procenty 

0—2 przypadki 10 0 rodzaje 10 

3—4 przypadki 25 1—2 rodzaje 25 

5—9 przypadki 50 3—4 rodzaje 50 

10 i więcej  100 5 i więcej  100 

 
W przypadku importu na obszar celny Ukrainy drewnianych materiałów 

opakowaniowych wraz z obiektami objętymi przepisami – kontrola zgodności z 
wymaganiami Międzynarodowego Standardu dla Środków Fitosanitarnych nr 15 
"Wytyczne w sprawie przepisów dotyczących drewna opakowaniowego w obrocie 
międzynarodowym", jest przeprowadzana w kraju przez Państwowych Inspektorów 
fitosanitarnych, biorąc pod uwagę analizę i zarządzanie ryzykiem na podstawie 
kryteriów kontroli wyrywkowej drewnianego materiału opakowaniowego. 

W przypadku niezgodności z wymaganiami Międzynarodowego Standardu dla 
Środków Fitosanitarnych nr 15 "Wytyczne w sprawie przepisów dotyczących drewna 
opakowaniowego w obrocie międzynarodowym", wielkość przesyłek (w procentach), 
które podlegają kontroli fitosanitarnej, jest określana przez większe z kryteriów. 
Aktualizacja informacji o stwierdzonych naruszeniach środków fitosanitarnych w 
przypadku importu drewnianych materiałów opakowaniowych odbywa się raz na 
kwartał. 

Jednolity Państwowy portal informacyjny „Jedno okienko dla handlu 
międzynarodowego” automatycznie tworzy znak (oznaczenie) o przeprowadzeniu 
kontroli fitosanitarnej określonych towarów na podstawie analizy i zarządzania 
ryzykiem zgodnie z kryteriami kontroli wyrywkowej i wysyła do przedsiębiorstwa 
zawiadomienie o automatycznie wygenerowanej decyzji. 

Państwowa Służba Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów 
publikuje na swojej oficjalnej stronie internetowej zaktualizowane informacje dotyczące 
wyrywkowej kontroli fitosanitarnej towarzyszącego drewnianego materiału 
opakowaniowego. 

_____________________



 
  
 
 

 

ZATWIERDZONO 
Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy 

z dnia 15 listopada 2019 r. Nr 1177 

 

 

                                                     WYMAGANIA          
dotyczące foliopaków 

 

1.Foliopak  musi spełniać następujące wymagania: 
być opakowaniem jednorazowym, które zapewnia przechowywanie, ochronę i 

transport do ekspertyzy fitosanitarnej (badania) próbek, próbek arbitrażowych, i/albo  
wzorców-dokumentów oraz dokumentacji towarzyszącej; 

być wyposażony w przezroczystą kieszeń na towarzyszącą dokumentację; 
być wykonanym z wysoce odpornego polietylenu o gęstości co najmniej 70 µm (z 

jednej strony), co zapewnia odporność foliopaku na warunki temperaturowe od -60 ° C 
do +60 ° C oraz możliwość przechowywania foliopaków w warunkach magazynowych 
przy zachowaniu reżimu temperaturowego od +5 ° C do + 20 ° C przez trzy lata; 

mieć unikalny numer znajdujący się pod przyklejoną klapą uniemożliwiający 
podmianę foliopaku oraz zgrzewane spoiny o szerokości co najmniej 4-5 mm 
posiadające mikrotekst; 

uniemożliwiać nieautoryzowany dostępu do jego zawartości po zapakowaniu bez 
śladów otwarcia; 

być łatwo zaklejany na zasadzie samoprzylepnej klapy ulegającej zniszczeniu 
podczas otwierania i zawierającej nieznikający napis informujący o otwarciu 
opakowania, w tym poprzez ogrzewanie lub chłodzenie, co eliminuje możliwość 
maskowania śladów nieuprawnionego dostępu i ponownego użycia foliopaku; 

strona wewnętrzna foliopaku musi mieć nieprzezroczystą warstwę koloru 
czarnego uniemożliwiającą odczytanie  zawartości przez prześwietlenie paczki; 

mieć właściwość wskazującą wpływ termiczny (po podgrzaniu do T≥ 50 °C) na 
jego konstrukcję i zawartość, która sygnalizuje zmianę koloru w ukrytym obszarze 
kontrolnym. 

2. Zewnętrzna strona foliopaku powinna mieć napis: „Uwaga! Nie przyklejaj 
niepotrzebnie”, „Ponowne wykorzystanie nie jest możliwe”, „Nieautoryzowane 
otwarcie jest zabronione!” oraz nazwę organizacji, która go używa. 

_________________



 
  
 
 

 

ZATWIERDZONO                                                                                 
Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy          

z dnia 15 listopada 2019 r. Nr 1177 

 

ZMIANY 
wprowadzane do rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy  

z 28 grudnia 2011 r. nr 1348 

1. Uzupełnić rozporządzenie o punkt 11 o następującej treści: 
„11. Postanawia się, że zapłata za odpłatne usługi świadczone przez główne 

zarządy Państwowej Służby Ukrainy ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów w obwodach i Kijowie oraz przez instytucje budżetowe, które należą do 
sektora administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony 
konsumentów oraz w zakresie kwarantanny roślin, mogą być dokonywane zaliczkowo 
(przedpłaty)”. 

2. W załączniku 1 do rozporządzenia: 
1) w kolumnie „Nazwa usługi”: 
akapit pierwszy przedstawić w kolejnej edycji: 
„Przeprowadzenie ekspertyzy fitosanitarnej (badania) lub powtórnej 

(arbitrażowej) ekspertyzy fitosanitarnej (badania):”  
„akapit dziewiętnasty po wyrazie „immunoenzymatycznego” uzupełnić słowami 

„lub immunofluorescencyjnym”; 
„2) w kolumnie „jednostka miary”: 
nazwę kolumny ująć w następującej redakcji: „Jednostka miary, liczba”; 
w 1 punkcie wyraz „hektarów” zastępuje się cyfrą i wyrazem „1 hektar”; 
w 2 punkcie wyraz „metr kwadratowy” zastąpić cyfrą i słowem „1 metr 

kwadratowy”; 
w 3 punkcie wyrazy „ton”, „metrów sześciennych”, „partii”, „1 tona”, „1 metr 

sześcienny”,  „1 partia”; 
w 4 punkcie wyrazy „partii” , „metrów sześciennych”, „ton”, „jednostek” zastąpić 

odpowiednio liczbami i słowami „1 metr sześcienny”,  „1 tona”, „1 jednostka”, „1 
partia”; 

w 5 punkcie wyrazy „jednostek”, „metrów sześciennych”, zastąpić odpowiednio 
liczbami i słowami „1 jednostka”, „1 metr sześcienny”; 

w 6 kolumnie „jednostka miary” wyrazy „jednostki”, „pułapki” zastąpić 
odpowiednio liczbami i słowami „1 jednostka”, „1 pułapka”; 

3) uzupełnić załącznik o punkty 21 oraz 22 o następującą treść: 



 

 

2 

“21. Badanie miejsc uprawy, produkcji roślinnej i 
produktów roślinnych przewidzianych przez 
Ustawę Ukrainy o kwarantannie roślin na wniosek 
podmiotu 

1 hektar 0,00303 

22. Badanie miejsc przechowywania i 
przetwarzania roślin i produktów roślinnych na 
żądanie podmiotu 

1 miejsce 0,09859”. 

__________________



 

 
 
 

ZATWIERDZONO                                                                                     
Rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy 

 z dnia 15 listopada 2019 r. Nr 1177 

 

          WYKAZ                               
   uchylonych rozporządzeń Gabinetu Ministrów Ukrainy 

1. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 12 maja 2007 r. Nr 705 o  
niektórych kwestiach związanych ze wdrażaniem Ustawy Ukrainy o kwarantannie roślin 
(Dziennik Urzędowy Ukrainy, 2007 r., nr 37, art. 1459). 

2. Ustęp 4 poprawek, które są wprowadzane do rozporządzeń  Gabinetu Ministrów 
Ukrainy, zatwierdzonych rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 9 września 
2009 nr 992 (Dziennik Urzędowy Ukrainy, 2009, nr 72, art. 2487). 

3. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 1 marca 2010 r. nr 236 o 
wprowadzeniu poprawek do rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 12 maja 
2007 r. nr 705 (Dziennik Urzędowy Ukrainy, 2010 r., nr 16, art. 755). 

4. Punkt 14 poprawek, które są wprowadzane do rozporządzeń  Gabinetu Ministrów 
Ukrainy, w sprawach działalności Państwowej Służby Weterynaryjnej i Fitosanitarnej, 
zatwierdzonych rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 10 sierpnia 2011 r. 
nr 853 (Dziennik Urzędowy Ukrainy, 2011 r., nr 61, art. 2439). 

5. Punkt 49 poprawek, które są wprowadzane do rozporządzeń  Gabinetu Ministrów 
Ukrainy, zatwierdzonych rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia z 25 
grudnia 2013 r. nr 955 (Dziennik Urzędowy Ukrainy, 2014 r., nr 4, art. 101). 

6. Punkt 2 poprawek, które są wprowadzane do rozporządzeń  Gabinetu Ministrów 
Ukrainy, zatwierdzonych rozporządzeniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia z 28 
stycznia 2015 r. nr 42 w sprawie niektórych zagadnień deregulacji działalności 
gospodarczej (Dziennik Urzędowy Ukrainy, 2015 r., nr 12, art. 316). 

7. Rozporządzenie Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 16 listopada 2016 r. nr 829 
w sprawie wprowadzenia poprawek do rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy z 12 
maja 2007 r. nr 705 i uchylić rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy (Dziennik 
Urzędowy Ukrainy, 2016 r., nr 93, poz. 3038). 
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