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ZASADY PRZEMIESZCZANIA POLSKICH ZIEMNIAKÓW 
DO INNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH  

 UNII EUROPEJSKIEJ  
Polskie ziemniaki mogą być przemieszczane do innych państw 

członkowskich UE tylko przez producentów, dystrybutorów i importerów 
wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Przesyłki ziemniaków (konsumpcyjnych i paszowych) wyprodukowane 
w Polsce i wywożonych do innych państw członkowskich, muszą być 
zaopatrzone w odpowiednie oznakowanie zawierające: 

-numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który ziemniaki  
 uprawiał oraz 
-numery kolejnych dystrybutorów oraz  
-numer statystyczny powiatu, na terenie którego ziemniaki były 
uprawiane.  
Oznakowanie umieszcza się na każdym opakowaniu jednostkowym 

(worek, skrzynka, skrzynia paletowa), lub w przypadku bulw 
przewożonych luzem na przewożących je środkach transportu lub na 
towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeśli umożliwia on 
identyfikacj ę środka transportu. Oznakowania przesyłek ziemniaków 
dokonują podmioty w formie np. prostej naklejki lub etykietki.  

Przesyłki sadzeniaków ziemniaka przemieszczane do państw UE muszą 
być zaopatrzone w paszporty roślin, odpowiednie dla poszczególnych 
kategorii i stopni kwalifikacji sadzeniaków. Paszporty ro ślin muszą być 
dołączone do każdego opakowania jednostkowego sadzeniaków. 

Każda partia ziemniaków (sadzeniaków, konsumpcyjnych, 
przemysłowych) musi być zaopatrzona w zaświadczenie wydane przez 
właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa 
potwierdzające niewystępowanie w partii bulw ziemniaka bakterii 
Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.  



Zaświadczenie wydawane jest na wniosek podmiotu, nie wcześniej niż 14 
dni przed dniem wyprowadzenia bulw ziemniaków z terytorium Polski. 
Złożony wniosek oraz zaświadczenie, nie podlegają opłacie skarbowej. 

 

Polskie ziemniaki przeznaczone do krajów UE muszą spełnić dodatkowe 
wymagania fitosanitarne: 

• pochodzić z miejsc produkcji (gospodarstw) w których nie 
obowiązuje kwarantanna w związku z wykryciem organizmów 
kwarantannowych, lub w których są przestrzegane wszystkie 
wymogi kwarantannowe, wskazane w decyzjach wojewódzkiego 
inspektora, 

• przygotowana do wwozu partia ziemniaków musi być składowana 
w pomieszczeniach, które można zaplombować, a poszczególne 
partie powinny być odseparowane i zapakowane w opakowania 
jednostkowe 

• wysyłce może podlegać tylko jednolita partia (jedna odmiana, 
pochodząca z jednego miejsca uprawy (pola), w tym samym 
stopniu kwalifikacji 

• z każdej przygotowanej do wywozu partii ziemniaków  
(25 t), inspektorzy pobierają próbę 400 bulw (2 podpróby po 200 
bulw), która następnie badana jest laboratoryjnie na obecność 
bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus  

• pomieszczenia magazynowe służące do składowania 
przygotowanej partii ziemniaków i środki transportu słu żące do 
ich przewozu podlegają plombowaniu 

• inspektorzy PIORiN obecni są przy załadunku i wysyłce 
ziemniaków z poszczególnych gospodarstw  

Zakazem wwozu do innych państw członkowskich UE objęte są 
ziemniaki wyprodukowane w powiatach w których występują patotypy 
grzyba Synchytrium endobioticum inne niż 1(D1)-(tj. z powiatu 
wałbrzyskiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego i żywieckiego). 

Wszystkie podmioty zainteresowane przemieszczaniem ziemniaków na 
rynki unijne powinny zgłaszać ten fakt we właściwych miejscowo dla uprawy i 
magazynowania ziemniaków Oddziałach PIORiN, w których można uzyskać 
szczegółowe informacje dotyczące przemieszczania polskich ziemniaków do 
innych państw członkowskich UE.    
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