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K O M U N I K A T 
 

w sprawie zasad przemieszczania bulw ziemniaka w obr�bie UE  
 
 
 
Obrót ziemniakami, jako ro�linami nios�cymi za sob� szczególne ryzyko zawleczenia i rozprzestrzeniania si� 
wielu organizmów kwarantannowych, podlega w UE specjalnym regulacjom. Regulacje dotycz�ce 
post�powania w celu zapobiegania wyst�powania oraz zwalczania organizmów szkodliwych zostały 
przeniesione do prawodawstwa polskiego w postaci: 

− ustawy z 18 grudnia 2003r. o ochronie ro�lin ( Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 849 ze zm.), 
− ustawy z 26 czerwca 2003r. o nasiennictwie ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271),  
− rozporz�dze� Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Ziemniaki mog� by� wprowadzane i przemieszczane na terytorium Wspólnoty (w tym Polski) je�eli spełnione 
s� nast�puj�ce warunki i wymagania: 

- producenci, dystrybutorzy i importerzy ziemniaków s� zarejestrowani w rejestrze przedsi�biorców 
prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora ochrony ro�lin i nasiennictwa, 

- ziemniaki s� wolne od organizmów kwarantannowych i spełniaj� wymagania specjalne okre�lone w 
rozporz�dzeniu MRiRW z 21 lutego 2008r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu 
si� organizmów kwarantannowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 46, poz. 272 ze zm. ), 

- spełnione s� inne wymagania zawarte w rozporz�dzeniach dotycz�cych post�powania przy zwalczaniu 
i zapobieganiu rozprzestrzeniania si� Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (czynnik 
chorobotwórczy bakteriozy pier�cieniowej ziemniaka) oraz Synchytrium endobioticum (rak ziemniaka ), 

- przesyłki ziemniaków zaopatrzone s� odpowiednio w paszport ro�lin (ziemniaki sadzeniaki) lub inne 
oznakowania oraz niezb�dne dokumenty (ziemniaki inne ni� sadzeniaki). 

Obowi�zek zaopatrywania przesyłek ziemniaków innych ni� sadzeniak w oznakowania, wynika z art. 15 ust. 1 
pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie ro�lin oraz rozporz�dze� szczegółowych. Ponadto, 
zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego sposób oznakowania ziemniaków pochodz�cych z Polski, 
powinien pozwoli� na ustalenie pochodzenia wszystkich bulw ziemniaków, co najmniej do poziomu powiatu 
wła�ciwego dla pola uprawy bulw. Zasady oznakowania takich ziemniaków zostały okre�lone w 
rozporz�dzeniu MRiRW z 14 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych ni� 
sadzeniaki ziemniaka (Dz. U. z 2004r. Nr 83 poz. 776). 
Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami podmiot, który uprawiał ziemniaki oraz podmioty, które je nast�pnie 
przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały zobowi�zane s� zaopatrzy� wszystkie ziemniaki inne 
ni� sadzeniaki w oznakowanie zawieraj�ce numer wpisu do rejestru przedsi�biorców i numer statystyczny 
powiatu, na terenie, którego były uprawiane. W sprzeda�y detalicznej oznakowanie powinno dotyczy� 
opakowania jednostkowego w przypadku sprzeda�y hurtowej całej partii. Oznakowania dokonuje sam 
producent lub dystrybutor np. etykieta (kartka) z zamieszczonym numerem rejestracyjnym producenta, 
dystrybutora i numerem statystycznym powiatu. 
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Indywidualny numer wpisu do ,,rejestru przedsi�biorców” składa si� z : 
 

00   /  00  /  000000 
 

 kod województwa*  kod powiatu*    kolejny numer w województwie  
* zgodnie z przepisami o statystyce publicznej  
 
P r z y k ł a d 
a) oznakowania bulw ziemniaków  
 

nr rejestracyjny 
producenta 

 
14/32/000000 
1432  

Kod powiatu 
na którym 
były uprawiane  
ziemniaki 

 
 
b) oznakowanie dla podmiotów, które przemieszczaj�, magazynuj� sortuj� lub pakuj� bulwy ziemniaków  
 
     nr rejestracyjny  
     producenta 
 

14/32/000000   
1463 

    Kod powiatu  
14/01/000000 

  
Nr rejestracyjny  
podmiotów  
przemieszczaj�cych, 
magazynuj�cych,  
sortuj�cych ziemniaki  

 
 
 
W zwi�zku z konieczno�ci� zapewnienia dodatkowych �rodków w celu zapobiegania rozprzestrzeniania si� 
bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus na terytorium innych pa�stw członkowskich, zgodnie z § 
17 rozporz�dzenia MRiRW z dnia 6 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych sposobów post�powania przy 
zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania si� bakterii Cms (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 472), ka�da partia 
bulw ziemniaków (tj. sadzeniaki ziemniaka oraz inne ziemniaki) wyprodukowanych na terytorium Polski i 
przemieszczanych do innych pa�stw członkowskich powinna by� poddana badaniom na obecno�� bakterii 
Cms i po uzyskaniu negatywnych wyników bada�, zaopatrzona w za�wiadczenie wydawane przez 
wojewódzkiego inspektora ochrony ro�lin i nasiennictwa. Za�wiadczenie to wydaje si� na wniosek podmiotu, 
nie wcze�niej ni� 14 dni przed dniem wyprowadzenia ziemniaków z terytorium Polski. 
Wniosek nale�y zło�y� w jednostce Inspekcji Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa wła�ciwej ze wzgl�du na miejsce 
uprawy ziemniaków. 
 
Wprowadzanie lub przemieszczanie bulw ziemniaków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 
wymaganego wpisu do rejestru przedsi�biorców, prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora 
wła�ciwego ze wzgl�du na miejsce zamieszkania albo siedzib� tego podmiotu, podlega opłacie 
sankcyjnej w wysoko�ci 2 270 zł. 
 
Dodatkowe informacje oraz wykaz wszystkich jednostek Inspekcji Ochrony Ro�lin Nasiennictwa na terenie 
kraju mo�na znale�� na stronie internetowej: www.piorin.gov.pl 

 


