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Temat egzaminu 
 

Test nr 1: Paszportowanie – zasady rejestracji podmiotów profesjonalnych  
i wydawania paszportów roślin 

 
 

1. W myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 cebule 
tulipanów są:  

 
Odp: Produktem roślinnym  
Odp: Przedmiotem  
Odp: Rośliną  

2. Roślinami w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 
nie są:  

 
Odp: Zrazy jabłoni  
Odp: Nasiona pomidora  
Odp: Suszone owoce róży  

3. Agrofag kwarantannowy dla Unii to:  

Odp: Agrofag który, może być przemieszczany tylko na niewielkie odległości na terytorium Unii  
Odp: Agrofag który, nie może być wprowadzany, przemieszczany ani utrzymywany, rozmnażany 
lub uwalniany na terytorium Unii  
Odp: Każdy agrofag występujący na terenie Unii  

4. Rośliny oznaczają:  

 
Odp: Żywe rośliny oraz żywe części roślin  
Odp: Wyłącznie rośliny do sadzenia lub przesadzania  
Odp: Każdy materiał lub przedmiot, który może być siedliskiem agrofagów  

5. Paszport roślin jest:  

 
Odp: Etykietą handlową roślin znajdujących się w sprzedaży  
Odp: Etykietą handlową stosowaną w przypadku wyprowadzania roślin poza UE  
Odp: Urzędową etykietą stosowaną w przypadku przemieszczania roślin na terytorium Unii, 
poświadczającą zgodność z określonymi wymogami  

6. Podmioty profesjonalne nie mogą wprowadzać lub przemieszczać na terytorium Unii, na roślinach 
przeznaczonych do sadzenia:  

 
Odp: Agrofagów kwarantannowych i regulowanych agrofagów niekwarantannowych dla Unii 
(RNQP)  
Odp: Tylko agrofagów priorytetowych  
Odp: Wszelkich agrofagów bez wyjątku  
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7. Co oznacza pojęcie „upoważniony podmiot”, stosowane w przepisach Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2016/2031?  

 
Odp: Oznacza zarejestrowany podmiot upoważniony przez właściwy organ do wydawania 
świadectw fitosanitarnych  
Odp: Oznacza osobę wydającą decyzje administracyjne  
Odp: Oznacza zarejestrowany podmiot upoważniony przez właściwy organ do wydawania 
paszportów roślin  

8. Kod identyfikacyjny na paszporcie roślin oznacza:  

 
Odp: Numer Identyfikacji Podatkowej  
Odp: Kod literowy, liczbowy lub alfanumeryczny, który identyfikuje przesyłkę, partię lub 
jednostkę handlową, wykorzystywany do celów identyfikacji  
Odp: Numer rejestracyjny podmiotu  

9. Użytkownikiem ostatecznym jest każda osoba:  

 
Odp: Nabywająca rośliny lub produkty roślinne do sprzedaży detalicznej  
Odp: Nabywająca rośliny lub produkty roślinne w niewielkich ilościach w celu ich odsprzedaży 
na rynku lokalnym  
Odp: Nabywająca rośliny lub produkty roślinne na własne potrzeby  

10. Agrofagi priorytetowe to:  

 
Odp: Inaczej agrofagi regulowane  
Odp: Wybrane agrofagi niekwarantannowe  
Odp: Wybrane agrofagi kwarantannowe, których potencjalne skutki gospodarcze, społeczne lub 
środowiskowe ich występowania są najbardziej dotkliwe dla terytorium Unii  

11. Czy dla regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RNQP), może być określony 
dopuszczalny próg występowania wyższy niż zero:  

 
Odp: Jest niedopuszczalny  
Odp: Tak, może, ale tylko w odniesieniu do występowania na roślinach doniczkowych  
Odp: Tak, może  

12. Urzędowa etykieta poświadczająca określone wymogi oraz mająca określoną treść i format, która 
jest stosowana przy przemieszczaniu określonych Roślin w Unii to:  

 
Odp: Dokument przewozowy  
Odp: Świadectwo zdrowia roślin  
Odp: Paszport roślin  

13. Wybrane agrofagi kwarantannowe, na których koncentrują się główne działania i które mogą 
wywołać potencjalne skutki gospodarcze w Unii to:  
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Odp: Agrofagi warunkowe  
Odp: Agrofagi regulowane  
Odp: Agrofagi priorytetowe  

14. Podmioty upoważnione wydają paszporty roślin:  

 
Odp: Dla dowolnych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów  
Odp: Tylko w drodze odstępstwa  
Odp: Tylko dla roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, za które odpowiadają  

15. W myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 jednostką 
handlową, jest:  

 
Odp: Najmniejsza jednostka handlowa lub inna jednostka użytkowa mająca zastosowanie na 
danym etapie wprowadzania do obrotu, która może stanowić część lub całość partii  
Odp: Miejsce, gdzie sprzedawane są rośliny  
Odp: Dzienne zestawienie zakupionych/sprzedanych towarów pochodzenia roślinnego  

16. W myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 partią, jest:  

 
Odp: Grupa roślin tego samego gatunku, niezależnie od ich wieku i pochodzenia  
Odp: Jeden transport różnych gatunków roślin, pochodzących od tego samego podmiotu  
Odp: Określona liczba jednostek jednego towaru, która charakteryzuje się jednorodnością składu, 
pochodzenia i innymi odpowiednimi elementami, stanowiąca część przesyłki.  

17. Strefa chroniona ustanawiana jest w przypadku gdy agrofag kwarantannowy:  

 
Odp: Nie jest znany z występowania na terytorium całej Unii Europejskiej  
Odp: Występuje na terytorium Unii, lecz nie występuje na terytorium danego państwa UE lub 
jego części  
Odp: Występuje w dużym nasileniu na terytorium danego państwa UE, które ustanawia tę strefę  

18. Paszporty roślin mogą być wydawane przez:  

 
Odp: Każdego producenta roślin  
Odp: Każdy podmiot zarejestrowany w rejestrze podmiotów profesjonalnych  
Odp: Podmiot profesjonalny, który został upoważniony przez wojewódzkiego inspektora do 
wydawania paszportów  

19. Wpis podmiotu do rejestru podmiotów profesjonalnych może być dokonany:  

 
Odp: Tylko jeden raz  
Odp: Kilka razy, odrębnie dla każdej z działek, wykorzystywanych przez podmiot  
Odp: Kilka razy w zależności od rodzaju prowadzonych działalności  

20. Zwolnienie podmiotu profesjonalnego z wpisu do rejestru ma miejsce, gdy:  
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Odp: Podmiot dostarcza wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym małe ilości roślin 
produktów roślinnych i innych przedmiotów w sposób inny niż w ramach sprzedaży na odległość  
Odp: Podmiot dostarcza wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym małe ilości roślin, 
produktów roślinnych i innych przedmiotów w ramach sprzedaży internetowej  
Odp: Podmiot przemieszcza rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty na terenie powiatu tylko 
do jednego profesjonalnego podmiotu  

21. Czy podmiot profesjonalny, przemieszczający na terenie UE rośliny, produkty roślinne i inne 
przedmioty, ma obowiązek rejestracji?  

 
Odp: Nie  
Odp: Tak, w każdym przypadku  
Odp: Tak, w przypadku gdy przemieszczane rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty 
wymagają zaopatrzenia w paszport roślin  

22. Czy podmiot profesjonalny upoważniony do wydawania paszportów roślin musi być 
zarejestrowany?  

 
Odp: Tylko w określonych przypadkach  
Odp: Nie  
Odp: Tak  

23. Czy podmiot profesjonalny wprowadzający (importujący) do UE rośliny, produkty roślinne i inne 
przedmioty, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne musi być zarejestrowany?  

 
Odp: Tylko w określonych przypadkach  
Odp: Nie  
Odp: Tak  

24. Czy podmioty wpisane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców muszą ponownie składać 
wniosek o rejestrację lub aktualizację danych?  

 
Odp: Nie muszą wnioskować o rejestrację, natomiast muszą zaktualizować stosowne dane  
Odp: Nie muszą składać wniosku o rejestrację ani aktualizować danych  
Odp: Muszą złożyć wniosek o ponowną rejestrację  

25. W jakim terminie podmioty zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców na podstawie ustawy o 
ochronie roślin, zgłaszają wniosek o aktualizację danych?  

 
Odp: Do 31 grudnia 2019 r.  
Odp: Do 31 lipca 2020 r.  
Odp: Do 14 marca 2020 r.  

26. Zarejestrowany podmiot, o ile ma to zastosowanie, aktualizuje dane dotyczące użytkowanych 
nieruchomości i działek, typów towarów, rodzin, rodzajów lub gatunków roślin, których dotyczy 
działalność podmiotu:  
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Odp: Do 30 kwietnia każdego roku  
Odp: Do 31 stycznia każdego roku  
Odp: Nie ma takiego obowiązku  

27. W przypadku zmiany danych obejmujących imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, 
zarejestrowany podmiot profesjonalny ma obowiązek zaktualizować te zmiany:  

 
Odp: Nie ma takiego obowiązku  
Odp: Każdorazowo, nie później niż 30 dni po zmianie danych  
Odp: Do 31 stycznia następnego roku  

28. W przypadku zmiany danych obejmujących adres nieruchomości prowadzonej działalności lub 
typu towarów, rodzin, rodzajów, gatunków i produktów roślinnych, których dotyczy działalność, 
zarejestrowany podmiot ma obowiązek zaktualizować te zmiany:  

 
Odp: Do 31 stycznia każdego roku  
Odp: Nie ma takiego obowiązku  
Odp: Do 30 kwietnia każdego roku  

29. Urzędowy numer rejestracyjny w rejestrze podmiotów profesjonalnych zawiera m.in:  

 
Odp: REGON  
Odp: Dwuliterowy kod państwa członkowskiego  
Odp: NIP  

30. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych jest złożenie do właściwego 
organu:  

 
Odp: Wniosku o rejestrację  
Odp: Oświadczenia o rodzaju prowadzonej przez podmiot działalności  
Odp: Zaświadczenia o opłaconym podatku od posiadanych nieruchomości, na których podmiot 
prowadzi działalność  

31. Kto podlega wpisowi do rejestru podmiotów profesjonalnych?  

 
Odp: Podmioty prowadzące wyłącznie działalność transportową  
Odp: Podmioty upoważnione do wydawania paszportów  
Odp: Podmioty prowadzące wyłącznie i bezpośrednio sprzedaż małych ilości roślin odbiorcom 
ostatecznym  

32. Czy podmioty zajmujące się importem oraz przemieszczaniem na terenie UE roślin, produktów 
roślinnych i przedmiotów wymagających zaopatrzenia świadectwo fitosanitarne lub w paszport 
roślin są zobowiązane do dokonania wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych?  

 
Odp: Tak  
Odp: Tylko w przypadku, gdy istnieje realne zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów 
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kwarantannowych  
Odp: Nie  

33. Podmiot profesjonalny przemieszczający na terenie UE sadzonki roślin ozdobnych musi we 
wniosku o rejestrację określić rodziny, rodzaje lub gatunki roślin, które przemieszcza:  

 
Odp: Nie  
Odp: Tak, ale tylko na żądanie wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa  
Odp: Tak  

34. W jakim przypadku podmioty, które prowadzą sprzedaż małych ilości roślin wyłącznie odbiorcom 
ostatecznym, podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru podmiotów profesjonalnych?  

 
Odp: Tylko w przypadku, gdy wystawiają faktury na sprzedawane rośliny  
Odp: Tylko w przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są rośliny szczególnie podatne na 
porażenie organizmami kwarantannowymi  
Odp: W przypadku gdy prowadzą sprzedaż poprzez umowy zawierane na odległość, np. drogą 
internetową  

35. Przez jaki okres czasu podmioty profesjonalne, którym dostarczono lub które dostarczyły rośliny 
podlegające paszportowaniu, powinny prowadzić rejestr identyfikowalności?  

 
Odp: Przez okres 2 lat po dniu, w którym dostarczono im dane rośliny lub po dniu w którym je 
dostarczyły  
Odp: Podmioty te nie mają obowiązku prowadzenia takiego rejestru  
Odp: Przez co najmniej 3 lata po dniu, w którym dostarczono im dane rośliny lub po dniu w 
którym je dostarczyły  

36. W jakich przypadkach ocenę zdrowotności do celów wydania paszportów roślin przeprowadza 
WIORiN?  

 
Odp: W przypadku, kiedy podmiot nie ma czasu wykonać kontroli  
Odp: W bezpośrednim sąsiedztwie miejsca produkcji, gdy upoważniony podmiot nie ma do niego 
dostępu (np. działka sąsiada) lub gdy istnieje podejrzenie występowania agrofaga 
kwarantannowego lub gdy paszporty wydaje WIORIN  
Odp: W każdym przypadku, kiedy osoba upoważniona do oceny jest nieobecna w pracy  

37. Co oznacza, że podmiot profesjonalny musi zapewnić identyfikowalność jednostek handlowych?  

 
Odp: Podmiot musi zapewnić charakterystyczne opakowanie dla każdej przesyłki  
Odp: Podmiot musi prowadzić rejestr umożliwiający określenie od kogo pochodzi każda 
jednostka handlowa oraz do jakiego podmiotu dostarczono każdą jednostkę handlową  
Odp: Podmiot musi gromadzić tylko faktury zakupu roślin  

38. Czy podmioty profesjonalne dostarczające rośliny są zobowiązane do posiadania procedur 
umożliwiających zidentyfikowanie ich przemieszczania?  

 
Odp: Tylko w przypadku przemieszczania roślin zielnych  
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Odp: Tak  
Odp: Nie  

39. Paszport roślin może zostać wydany dla roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, w 
przypadku gdy:  

 
Odp: Przemieszczane są do państw trzecich  
Odp: Ocena wykazała, że spełniają one określone wymogi  
Odp: Pochodzą wyłącznie ze strefy chronionej  

40. Upoważnienie do wydawania paszportów roślin udzielane jest gdy podmiot spełnia m.in. 
następujący warunek:  

 
Odp: Przemieszcza rośliny do stref chronionych  
Odp: Posiada wiedzę niezbędną do przeprowadzania ocen roślin, produktów roślinnych i 
przedmiotów, za które odpowiada  
Odp: Posiada wykształcenie ogrodnicze  

41. Kto jest odpowiedzialny za wydawanie paszportów roślin?  

 
Odp: Upoważniony podmiot profesjonalny, a w drodze wyjątku właściwy organ  
Odp: Wyłącznie właściwy organ  
Odp: Minister właściwy ds. rolnictwa  

42. Jaką formę musi mieć paszport roślin?  

 
Odp: Broszury  
Odp: Wizytówki  
Odp: Widocznej etykiety lub może stanowić element etykiety informacyjnej/handlowej, jednak 
musi być wyraźnie wyodrębniony w stosunku do innych informacji zawartych w etykiecie  

43. Kto pobiera próby do badań laboratoryjnych w przypadku podejrzenia występowania organizmu 
kwarantannowego?  

 
Odp: Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
Odp: Upoważniony podmiot profesjonalny  
Odp: Laboratorium identyfikujące organizm kwarantannowy  

44. W jakim zakresie organ (WIORiN) udziela podmiotowi profesjonalnemu upoważnienia do 
wydawania paszportów roślin?  

 
Odp: Upoważnienie określa, czy dotyczy ono roślin do sadzenia, czy sadzeniaka ziemniaka, czy 
DMO  
Odp: Zakres upoważnienia do wydawania paszportów roślin dotyczy tylko konkretnych grup 
asortymentowych np. rośliny doniczkowe  
Odp: Udzielone upoważnienie do wydawania paszportów roślin dotyczy konkretnych rodzin, 
rodzajów lub gatunków roślin oraz typów towarów.  
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45. Kiedy organ (WIORiN) cofa upoważnienie do wydawania paszportów roślin?  

 
Odp: Kiedy w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że podmiot nie przestrzega przepisów 
dotyczących zaopatrywania roślin w paszporty roślin lub rośliny, dla których podmiot wydał 
paszporty, nie spełniają wymagań niezbędnych do ich wydania  
Odp: Upoważnienie może być cofnięte, jeśli podmiot nie wykona, co najmniej trzy razy z rzędu, 
zaleceń pokontrolnych wydanych przez organ (WIORiN).  
Odp: Nie może cofnąć upoważnienia – upoważnienie traci moc z chwilą zmiany profilu 
działalności podmiotu  

46. Czym może być zastąpiony paszport roślin?  

 
Odp: Nowym paszportem roślin  
Odp: Dokumentem dostawcy wydanym na podstawie pierwotnego paszportu roślin dla danej 
jednostki handlowej  
Odp: Świadectwem zdrowia wydanym na podstawie pierwotnego paszportu roślin dla danej 
jednostki handlowej  

47. W jakim przypadku należy unieważnić paszport roślin, a w miarę możliwości także usunąć go z 
danej jednostki handlowej?  

 
Odp: Jeżeli jest on umieszczony w widocznym miejscu, jest czytelny oraz niemożliwa jest zmiana 
umieszczonych na nim informacji  
Odp: Jeżeli jest nieczytelny oraz możliwa jest zmiana umieszczonych na nim informacji  
Odp: Gdy istnieje podejrzenie występowania agrofaga niekwarantannowego  

48. Dokumentację dotyczącą oceny do celów wydania paszportów roślin przechowuje się:  

 
Odp: Przez okres co najmniej 3 lat  
Odp: Przez okres 1 roku  
Odp: Przechowywanie dokumentacji nie jest konieczne  

49. Paszport roślin wydaje się dla określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów:  

 
Odp: Przemieszczanych na terytorium Unii Europejskiej  
Odp: Przemieszczanych wyłącznie do stref chronionych  
Odp: Wywożonych do państw trzecich  

50. Kto może wystawić paszport roślin?  

 
Odp: Podmioty profesjonalne posiadające upoważnienie do wydawania paszportów roślin  
Odp: Wszyscy producenci roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów  
Odp: Wszystkie podmioty profesjonalne produkujące rośliny, produkty roślinne lub przedmioty  

51. W przypadkach nieprzestrzegania przez podmiot profesjonalny upoważniony do wydawania 
paszportów nałożonych obowiązków, właściwy organ który wydał upoważnienie:  
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Odp: Nakłada karę grzywny i zaleca usunięcie nieprawidłowości  
Odp: Cofa upoważnienie w trybie natychmiastowym  
Odp: Bezzwłocznie wprowadza środki mające na celu niedopuszczenie do utrzymywania się 
nieprawidłowości  

52. Do przemieszczania roślin do sadzenia na terytorium UE niezbędne jest zaopatrzenie ich w:  

 
Odp: Świadectwo fitosanitarne  
Odp: Zaświadczenie o stanie zdrowia  
Odp: Paszport roślin  

53. W jakim przypadku nie ma obowiązku zaopatrywania roślin w paszporty?  

 
Odp: W przypadku sprzedaży roślin do sadzenia podmiotowi profesjonalnemu prowadzącemu 
działalność w tym samym powiecie  
Odp: W przypadku sprzedaży roślin do sadzenia przez Internet  
Odp: W przypadku sprzedaży roślin doniczkowych przez sklep stacjonarny bezpośrednio do 
ostatecznego użytkownika  

54. Jaka jest częstotliwość kontroli urzędowych organu nadzorującego u podmiotów upoważnionych 
do wydawania paszportów:  

 
Odp: Co najmniej raz w roku, a w przypadku produkcji w kilku cyklach w roku, co najmniej raz w 
każdym cyklu produkcyjnym  
Odp: Co najmniej raz na trzy lata  
Odp: Co najmniej raz w kwartale  

55. Co należy zrobić w przypadku dzielenia pierwotnej jednostki handlowej posiadającej paszport 
roślin na mniejsze jednostki handlowe w celu ich dalszej sprzedaży do kolejnych podmiotów 
profesjonalnych?  

 
Odp: Pozostawić pierwotny paszport przy którejkolwiek z nowych jednostek handlowych  
Odp: Wydać paszporty roślin dla każdej nowej jednostki handlowej  
Odp: Wydać duplikat paszportu roślin  

56. Podmiot profesjonalny, któremu dostarczane są rośliny prowadzi rejestr umożliwiający temu 
podmiotowi:  

 
Odp: Zidentyfikowanie tylko podmiotów profesjonalnych, które dostarczały rośliny w bieżącym 
kwartale  
Odp: Zidentyfikowanie tylko podmiotów profesjonalnych, które dostarczały rośliny będące 
aktualnie w sprzedaży  
Odp: Zidentyfikowanie podmiotów profesjonalnych które dostarczały każdą jednostkę handlową 
roślin do tego podmiotu  

57. Upoważnienia do wydawania paszportów roślin udziela podmiotom profesjonalnym:  
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Odp: Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
Odp: Minister właściwy do spraw rolnictwa  
Odp: Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności  

58. Paszporty roślin są wydawane przez podmioty profesjonalne pod nadzorem:  

 
Odp: Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
Odp: Właściwych instytutów naukowych  
Odp: Właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa  

59. Podmioty upoważnione wydają paszporty roślin dla:  

 
Odp: Roślin, które są kontrolowane przez Inspekcję  
Odp: Roślin, produktów i towarów, za które odpowiadają  
Odp: Roślin, które będą eksportowane poza Unię  

60. Upoważnione podmioty profesjonalne wydają paszporty roślin pod warunkiem, że zgłosiły do 
wojewódzkiego inspektora:  

 
Odp: Deklarację, że rośliny będą produkowane w miejscu produkcji należącym do podmiotu  
Odp: Informację, że rośliny będą produkowane pod nadzorem Inspekcji  
Odp: Adresy nieruchomości, magazynów zbiorczych, centrów wysyłkowych lub innych miejsc 
planowanego wydawania paszportów roślin  

61. Podmioty upoważnione do wydawania paszportów, które wprowadzą plany zarządzania 
agrofagami będą mogły podlegać kontroli Inspekcji:  

 
Odp: o zmniejszonej częstotliwości  
Odp: tylko w przypadku podejrzenia wystąpienia agrofaga kwarantannowego  
Odp: o zwiększonej częstotliwości  

62. Podmiot profesjonalny wpisany do rejestru podmiotów profesjonalnych powiadamia 
wojewódzkiego inspektora o zmianie danych adresowych w terminie:  

 
Odp: 7 dni od zajścia zdarzenia  
Odp: 30 dni od zajścia zdarzenia  
Odp: 14 dni od zajścia zdarzenia  

63. Kto obowiązkowo prowadzi rejestr umożliwiający zidentyfikowanie zakupionych i sprzedanych 
roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów?  

 
Odp: Podmiot upoważniony do wydawania paszportów  
Odp: Użytkownicy ostateczni  
Odp: Każda osoba, która nabywa rośliny, produkty roślinne i przedmioty  
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64. Rejestr umożliwiający zidentyfikowanie zakupionych i sprzedanych roślin, produktów roślinnych 
i przedmiotów zawiera co najmniej:  

 
Odp: Dane podmiotu profesjonalnego, któremu dostarczono lub który dostarczał konkretną 
jednostkę handlową oraz stosowne informacje odnoszące się do paszportu roślin  
Odp: Informacje dotyczące przeprowadzanych zabiegów środkami ochrony roślin.  
Odp: Informacje handlowe dot. wartości zakupionego i sprzedanego towaru  

65. Informacje umożliwiające zidentyfikowanie zakupionych i sprzedanych roślin są przechowywane 
w rejestrze prowadzonym przez podmiot upoważniony do wydawania paszportów przez:  

 
Odp: Co najmniej trzy lata po dniu, w którym rośliny zostały dostarczone podmiotowi lub po 
dniu, w którym podmiot dostarczył (sprzedał) rośliny  
Odp: Okres, w którym rośliny są w posiadaniu podmiotu profesjonalnego  
Odp: Co najmniej rok po dniu, w którym dostarczono rośliny  

66. Podmiot upoważniony do wydawania paszportów przekazuje właściwemu organowi informacje 
zawarte w prowadzonym przez siebie rejestrze zakupionych i sprzedanych roślin:  

 
Odp: Po sprzedaży roślin, które rejestr obejmuje  
Odp: Corocznie w trakcie trwania wegetacji roślin  
Odp: Na wniosek właściwego organu  

67. Podmiot upoważniony do wydawania paszportów jest zobowiązany do wprowadzenia systemów 
lub procedur umożliwiających identyfikację zakupionych i sprzedanych roślin w przypadku 
przemieszczania ich w obrębie swoich nieruchomości i pomiędzy nimi:  

 
Odp: Wyłącznie w przypadkach określonych instrukcją wydaną przez PIORiN  
Odp: Nie ma takiego obowiązku  
Odp: W każdym przypadku, za wyjątkiem podmiotów których działalność zawodowa ogranicza 
się do usług transportowych  

68. Podmiot upoważniony do wydawania paszportów posiada 4 magazyny w różnych 
miejscowościach. Czy taki podmiot jest zobowiązany posiadać dokumentację, z której wynika w 
których magazynach były/są przechowywane poszczególne gatunki czy rodzaje roślin:  

 
Odp: Tak, ale tylko gdy dotyczy to roślin cebulowych  
Odp: Tak  
Odp: Nie  

69. Co podlega ocenie dla celów wydawania paszportów roślin?  

 
Odp: Wystarczająca jest wyłącznie ocena dowolnie wybranej partii roślin, produktów roślinnych i 
przedmiotów  
Odp: 1 % roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów  
Odp: Pojedyncze rośliny, produkty roślinne i przedmioty lub ich reprezentatywne próbki, wraz z 
materiałem opakowaniowym  
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70. Kto przeprowadza ocenę roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przed wydaniem paszportu 
roślin?  

 
Odp: Dowolny podmiot na zlecenie właściwego organu  
Odp: Wyłącznie właściwy organ  
Odp: Upoważniony podmiot, a w szczególnych przypadkach właściwy organ  

71. Ocenę roślin, produktów roślinnych i przedmiotów dla celów wydawania paszportów w 
bezpośrednim sąsiedztwie, do którego podmiot upoważniony nie ma dostępu przeprowadza:  

 
Odp: Właściwy organ (wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa)  
Odp: Zatrudniona firma zewnętrzna  
Odp: Właściciel terenu stanowiącego bezpośrednie sąsiedztwo  

72. Ocenę roślin, produktów roślinnych i przedmiotów dla celów wydania paszportów przeprowadza 
się:  

 
Odp: Wyłącznie na początku każdego cyklu wegetacyjnego  
Odp: Wyłącznie bezpośrednio przed wydaniem paszportu roślin  
Odp: W odpowiednim czasie i z uwzględnieniem istniejącego ryzyka  

73. Na ocenę roślin, produktów roślinnych i przedmiotów dla celów wydawania paszportów roślin 
składa się:  

 
Odp: Wyłącznie kontrola ewidencji wykonywanych zabiegów środkami ochrony roślin  
Odp: Zawsze ocena wizualna, uzupełniona przez kontrole, pobieranie próbek i przeprowadzenie 
testów w przypadku podejrzenia występowania agrofaga kwarantannowego dla Unii lub 
regulowanego agrofaga niekwarantannowego (RNQP)  
Odp: Tylko przeprowadzenie testów w przypadku podejrzenia występowania agrofaga 
kwarantannowego dla Unii  

74. Wydawanie paszportów roślin jest poprzedzone oceną roślin, na którą składa się:  

 
Odp: Zawsze ocena wizualna, uzupełniona przez kontrole, pobieranie próbek i przeprowadzenie 
testów w przypadku podejrzenia występowania agrofaga kwarantannowego dla Unii lub 
regulowanego agrofaga niekwarantannowego (RNQP)  
Odp: Wyłącznie ocena wizualna połączona z kontrolą dokumentacji handlowej  
Odp: Wyłącznie ocena wizualna połączona z kontrolą ewidencji wykonanych zabiegów środkami 
ochrony roślin  

75. Przed wydaniem paszportu roślin należy wykonać ocenę roślin, która składa się z:  

 
Odp: Zawsze z oceny wizualnej, uzupełnionej przez kontrole, pobieranie próbek i 
przeprowadzenie testów w przypadku podejrzenia występowania agrofaga kwarantannowego dla 
Unii lub regulowanego agrofaga niekwarantannowego (RNQP)  
Odp: Wyłącznie z pobrania próbek i wykonania testów w przypadku podejrzenia występowania 
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agrofaga niekwarantannowego  
Odp: Wyłącznie z oceny wizualnej wykonanej bezpośrednio przed wystawieniem paszportu  

76. Wyniki oceny przeprowadzanej dla celów wydania paszportów roślin są:  

 
Odp: Rejestrowane i przechowywane do czasu sprzedaży kontrolowanych roślin  
Odp: Rejestrowane i przechowane przez co najmniej trzy lata  
Odp: Producent sam decyduje o rejestrowaniu i długości okresu przechowywania takich wyników  

77. Obowiązkiem podmiotu upoważnianego do wydawania paszportów jest prowadzenie identyfikacji 
i monitoringu:  

 
Odp: Wyłącznie występowania organizmów kwarantannowych np. za pomocą tablic lepowych  
Odp: Krytycznych punktów procesu produkcji oraz przemieszczania roślin, produktów roślinnych 
oraz przedmiotów  
Odp: Wyłącznie krytycznych punktów dotyczących stosowania środków ochrony roślin  

78. Dokumentację dotyczącą identyfikacji i monitoringu krytycznych punktów procesu produkcji oraz 
przemieszczania roślin, upoważniony podmiot prowadzi:  

 
Odp: Do czasu wydania paszportów roślin  
Odp: Przez kolejne dwa sezony wegetacyjne  
Odp: Przez co najmniej trzy lata  

79. Szkolenia dla personelu zaangażowanego w ocenę dla celów wydania paszportów roślin 
zapewnia:  

 
Odp: Wójt gminy, na terenie której zlokalizowana jest produkcja roślin podlegających ocenie  
Odp: Właściwy organ po otrzymaniu zlecenia od podmiotu  
Odp: Podmiot upoważniony do wydawania paszportów roślin  

80. Szkolenia personelu, zaangażowanego w ocenę roślin dla celów wydania paszportów roślin, 
przeprowadza się w celu zapewnienia:  

 
Odp: Wyłącznie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin  
Odp: Wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia oceny roślin w celu wydania paszportu.  
Odp: Niezbędnej wiedzy dotyczącej optymalnych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin tylko 
dla personelu nie mającego wykształcenia rolniczego/ogrodniczego  

81. Plany zarządzania zagrożeniem agrofagami wprowadzane przez podmioty upoważnione do 
wydawania paszportów są zatwierdzane przez:  

 
Odp: Właściwy organ (Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa)  
Odp: Upoważniony podmiot  
Odp: Jednostkę certyfikującą  

82. Czy podmioty upoważnione muszą obowiązkowo wprowadzać plany zarządzania zagrożeniem 
agrofagami?  



14 
 

 
Odp: Jest to konieczne do uzyskania upoważnienia do wydawania paszportów roślin  
Odp: Istnieje taki obowiązek tylko w przypadku sprzedaży roślin na odległość  
Odp: Nie ma takiego obowiązku  

83. Podmioty upoważnione do wydawania paszportów roślin wprowadzają plany zarządzania 
zagrożeniem agrofagami:  

 
Odp: Dobrowolnie  
Odp: Zawsze w przypadku wystawiania paszportów roślin do stref chronionych  
Odp: Na zlecenie właściwego organu  

84. Właściwy organ może zwiększyć częstotliwość kontroli urzędowych podmiotów upoważnionych 
do wydawania paszportów w przypadku:  

 
Odp: Eksportu roślin poza Unię Europejskiej  
Odp: Zagrożenia fitosanitarnego związanego ze źródłem lub miejscem pochodzenia roślin, 
produktów roślinnych lub przedmiotów  
Odp: Wystawiania dużej ilości paszportów roślin  

85. Częstotliwość kontroli urzędowych, podmiotów upoważnionych do wydawania paszportów, może 
ulec zwiększeniu w przypadku:  

 
Odp: Braku personelu wykonującego ocenę roślin dla wydania paszportów roślin  
Odp: Zwiększenia zagrożenia fitosanitarnego dla danej rodziny, rodzaju lub gatunku roślin  
Odp: Zakupu nowych maszyn i urządzeń rolniczych  

86. Właściwy organ przeprowadza urzędowe kontrole podmiotów upoważnionych do wydawania 
paszportów roślin:  

 
Odp: Co najmniej raz w roku  
Odp: Każdorazowo przed wydaniem paszportów roślin przez upoważniony podmiot  
Odp: Dwa razy w trakcie cyklu wegetacyjnego  

87. W jakim czasie organ przeprowadza urzędowe kontrole podmiotów upoważnionych do 
wydawania paszportów roślin?  

 
Odp: W miesiącach od lutego do kwietnia oraz od września do października każdego roku  
Odp: Zawsze bezpośrednio po posadzeniu roślin  
Odp: W okresie najbardziej dogodnym, jeżeli chodzi o możliwość wykrycia obecności danych 
agrofagów bądź oznak lub objawów ich występowania  

88. Plan zarządzania zagrożeniem agrofagami zawiera między innymi:  

 
Odp: Oferty handlowe dotyczące prowadzonej produkcji  
Odp: Opis procesów produkcji i działań w odniesieniu do przemieszczania i sprzedaży roślin, 
produktów roślinnych i przedmiotów.  
Odp: Schemat dróg ewakuacyjnych w szklarni.  
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89. Elementami planu zarządzania zagrożeniem agrofagami są między innymi:  

 
Odp: Wykaz zatrudnionego personelu  
Odp: Obowiązujące procedury i działania przewidziane w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia 
występowania agrofagów kwarantannowych  
Odp: Informacje handlowe dotyczące prowadzonej produkcji  

90. Kontrole podmiotów, które wdrożyły plan zarządzania agrofagami mogą się odbywać:  

 
Odp: Raz na dwa lata  
Odp: Raz na pięć lat  
Odp: Raz na trzy lata  

91. Organ może cofnąć podmiotowi upoważnienie do wydawania paszportów roślin:  

 
Odp: Organ nie ma możliwości cofnięcia raz wydanego upoważnienia.  
Odp: W przypadku gdy wydawane przez niego paszporty roślin są niewidoczne i nieczytelne  
Odp: W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ewidencji prowadzonych zabiegów ochrony 
roślin  

92. W jakim przypadku organ może cofnąć wydane upoważnienie do wydawania paszportów?  

 
Odp: W przypadku wypisywania paszportów zbyt dużą czcionką  
Odp: Organ nie ma możliwości cofnięcia raz wydanego upoważnienia  
Odp: W przypadku niezgodnego z zasadami umieszczania paszportów roślin (np. innego niż na 
jednostce handlowej)  

93. Obowiązki podmiotów upoważnionych do samodzielnego wydawania paszportów zostały 
określone w:  

 
Odp: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031  
Odp: Decyzjach Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
Odp: Dyrektywie Rady Unii Europejskiej 2000/29 WE  

94. Paszport roślin jest:  

 
Odp: Urzędową etykietą  
Odp: Dokumentem dostawcy  
Odp: Informacją handlową  

95. Paszport roślin jest dołączany do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów:  

 
Odp: Przemieszczanych tylko na terytorium Polski  
Odp: Przemieszczanych na terytorium Unii Europejskiej  
Odp: Eksportowanych do państw trzecich  
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96. Roślinom, produktom roślinnym i innym przedmiotom w przypadku przemieszczania na 
terytorium Unii Europejskiej towarzyszy:  

 
Odp: Świadectwo fitosanitarne  
Odp: Zaświadczenie o stanie zdrowia  
Odp: Paszport roślin  

97. Które rośliny podlegają paszportowaniu?  

 
Odp: Wszystkie rośliny przeznaczone do sadzenia, w tym określone nasiona  
Odp: Nasiona zbóż przeznaczone do siewu  
Odp: Jedynie sadownicze rośliny przeznaczone do sadzenia  

98. Wprowadzanie określonych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów do stref chronionych i 
przemieszczanie ich w obrębie tych stref wymaga:  

 
Odp: Paszportu roślin właściwego dla strefy chronionej  
Odp: Świadectwa fitosanitarnego do strefy chronionej  
Odp: Świadectwa fitosanitarnego lub zaświadczenia o zdrowotności  

99. Kiedy nie jest wymagany paszport roślin?  

 
Odp: Przy sprzedaży roślin przez Internet  
Odp: Przy dostarczeniu roślin podmiotom profesjonalnym  
Odp: Przy dostarczaniu roślin bezpośrednio użytkownikom ostatecznym  

100. Paszport roślin nie musi być dołączany do roślin, produktów roślinnych lub innych 
przedmiotów w przypadku:  

 
Odp: Sprzedaży roślin dla podmiotu, któremu rośliny posłużą do założenia sadu produkcyjnego  
Odp: Dostarczenia roślin przeznaczonych do sadzenia z miejsca produkcji do hurtowni  
Odp: Dostarczania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów ogrodnikom amatorom  

101. Paszport roślin musi być dołączany do roślin, produktów roślinnych lub innych 
przedmiotów w przypadku:  

 
Odp: Sprzedaży bezpośredniej użytkownikom ostatecznym mieszkającym w innym 
województwie  
Odp: Sprzedaży poprzez umowy zawierane na odległość  
Odp: Sprzedaży bezpośredniej użytkownikom ostatecznym mieszkającym w innym państwie UE  

102. Paszport roślin nie musi być dołączany do roślin, produktów roślinnych lub innych 
przedmiotów w przypadku:  

 
Odp: Dostarczania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów do stref chronionych  
Odp: Dostarczania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów przez pocztę  
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Odp: Bezpośredniego dostarczenia roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów 
użytkownikom ostatecznym  

103. Przemieszczanie roślin w obrębie nieruchomości użytkowanych przez zarejestrowany 
podmiot i pomiędzy nimi:  

 
Odp: Nie wymaga paszportu roślin, niezależnie od odległości dzielących te nieruchomości  
Odp: Zawsze wymaga paszportu roślin  
Odp: Nie wymaga paszportu roślin, gdy nieruchomości znajdują się w niewielkiej odległości od 
siebie  

104. Paszport roślin nie jest wymagany w przypadku przemieszczania roślin, produktów 
roślinnych lub innych przedmiotów:  

 
Odp: Na niewielką odległość do szkółki uprawiającej małe ilości materiału rozmnożeniowego  
Odp: Do centrum handlowego sprzedającego rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty 
ostatecznym odbiorcom  
Odp: W obrębie nieruchomości znajdujących się w niewielkiej odległości użytkowanych przez ten 
sam zarejestrowany podmiot  

105. Paszport roślin może mieć formę:  

 
Odp: Krótkiej informacji opisowej  
Odp: Wyraźnie widocznej etykiety  
Odp: Pieczęci urzędowej  

106. Paszport roślin musi być:  

 
Odp: Wyraźnie widoczny i czytelny  
Odp: Jednobarwny i zawierający co najmniej 10 informacji  
Odp: Zgodny z wymogami określonymi przez odbiorcę roślin  

107. Elementy paszportu roślin powinny być ułożone w kształt:  

 
Odp: Dowolny  
Odp: Prostokątny lub kwadratowy  
Odp: Okrągły  

108. Paszport roślin do strefy chronionej musi zawierać między innymi:  

 
Odp: Flagę państwa członkowskiego w którym utworzona jest strefa chroniona  
Odp: Symbol PZ (strefa chroniona) i nazwę lub kod odpowiedniego agrofaga kwarantannowego 
dla danej strefy chronionej  
Odp: Flagę państwa członkowskiego wydającego paszport roślin  

109. Flagę Unii Europejskiej umieszcza się na paszporcie roślin:  
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Odp: W lewym górnym rogu  
Odp: W prawym górnym rogu  
Odp: Na paszporcie roślin nie umieszcza się flagi UE  

110. Flaga Unii Europejskiej na paszporcie roślin powinna być drukowana:  

 
Odp: Wyłącznie w kolorze  
Odp: W kolorze lub czarno-biała z białymi gwiazdkami na czarnym tle lub odwrotnie  
Odp: Wyłącznie czarno-biała  

111. Obowiązkowymi elementami paszportu roślin są m.in.:  

 
Odp: Kod powiatu, kod kreskowy i hologram identyfikujące daną jednostkę handlową  
Odp: Nazwa botaniczna rośliny, nr rejestracyjny danego podmiotu profesjonalnego zawierający 
m.in. dwuliterowy kod państwa  
Odp: Imię i nazwisko lub nazwa danego podmiotu profesjonalnego  

112. Jakie informacje powinny być umieszone na paszporcie roślin po literze „B”:  

 
Odp: Nazwa państwa trzeciego pochodzenia  
Odp: Nazwa botaniczna rośliny  
Odp: Dwuliterowy kod państwa członkowskiego, w którym podmiot profesjonalny jest 
zarejestrowany i numer rejestracyjny tego podmiotu  

113. Jakie informacje powinny być umieszone na paszporcie roślin po literze „A”:  

 
Odp: Flaga Unii  
Odp: Numer rejestracyjny podmiotu profesjonalnego  
Odp: Nazwa botaniczna danego gatunku lub taksonu roślin  

114. Kod kreskowy lub hologram umieszcza się na paszporcie roślin:  

 
Odp: Zamiast nazwy botanicznej rośliny  
Odp: Zamiast kodu państwa pochodzenia  
Odp: Dodatkowo, w celu uzupełnienia kodu identyfikacyjnego danej rośliny  

115. Informacje naniesione na paszporcie muszą być:  

 
Odp: Obowiązkowo umieszczone w środkowej części paszportu  
Odp: Trwałe bez możliwości ich zmiany  
Odp: Wpisane wyłącznie drukowanymi literami  

116. Wprowadzane rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty do strefy chronionej i 
przemieszczane w tej strefie zaopatruje się w:  

 
Odp: Paszport roślin i świadectwo zdrowia  
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Odp: Świadectwo fitosanitarne  
Odp: Paszport roślin właściwy dla strefy chronionej  

117. Paszport roślin musi mieć formę:  

 
Odp: Książeczki  
Odp: Wyraźnie widocznej etykiety lub informacji na etykiecie (np. handlowej), wyraźnie 
wyodrębnionych od innych informacji zamieszczonych się na tej etykiecie  
Odp: Nie ma znaczenia forma paszportu, a jedynie informacje w nim zawarte  

118. Paszport roślin musi być:  

 
Odp: Wyraźnie widoczny i czytelny, a umieszczone na nim informacje trwałe i niemożliwe do 
zmiany  
Odp: Wyraźnie widoczny i czytelny,umieszczony wyłącznie na doniczkach roślin  
Odp: Wyraźnie widoczny i czytelny, ale umieszczone na nim informacje można zmienić, gdy 
zaistnieje taka konieczność  

119. Paszport roślin do celów przemieszczania na terytorium Unii Europejskiej zawiera flagę 
UE:  

 
Odp: Kolorową lub czarno – białą, z białymi gwiazdami na czarnym tle lub odwrotnie, 
umieszczoną w lewym górnym rogu  
Odp: Biało – czarną lub niebieską umieszczoną w prawym górnym rogu  
Odp: Niebieską umieszczoną w dowolnym miejscu na paszporcie  

120. Elementy paszportu roślin powinny:  

 
Odp: Tworzyć wyraźnie wyodrębniony znak graficzny widoczny bez korzystania z narzędzi 
optycznych  
Odp: Być zamieszczone na dokumencie handlowym  
Odp: Tworzyć prostokąt lub kwadrat i być wyraźnie oddzielone od innych elementów graficznych 
etykiety lub opakowania  

121. Słowa „Plant Passport - PZ” umieszczone na paszporcie oznaczają, że:  

 
Odp: Jest to paszport potwierdzający zgodność wymogów z etykietą dla nasion  
Odp: Jest to paszport zastępczy  
Odp: Rośliny zaopatrzone w ten paszport mogą być przemieszczane do strefy chronionej  

122. Kod identyfikacyjny umieszczony na paszporcie dla danej rośliny, produktu roślinnego lub 
innego przedmiotu może być uzupełniony:  

 
Odp: Kodem kreskowym, hologramem, kodem QR, mikroprocesorem lub innym nośnikiem 
danych  
Odp: Wyłącznie kodem QR  
Odp: Wyłącznie kodem kreskowym  
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123. Paszporty roślin są wydawane:  

 
Odp: Przez upoważnione podmioty profesjonalne i Ministra właściwego ds. rolnictwa  
Odp: Przez upoważnione podmioty profesjonalne i właściwy organ (wojewódzkiego inspektora 
ochrony roślin i nasiennictwa)  
Odp: Przez podmioty wpisane do rejestru podmiotów profesjonalnych  

124. Paszport roślin może być wydawany przez:  

 
Odp: Podmioty starające się o upoważnienie  
Odp: Upoważnione podmioty profesjonalne pod nadzorem właściwych organów  
Odp: Wszystkie podmioty wpisane do rejestru podmiotów profesjonalnych  

125. Podmioty upoważnione wydają paszporty roślin dla:  

 
Odp: Roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, za które odpowiadają  
Odp: Roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów ocenianych wyłącznie przez 
właściwy organ Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  
Odp: Dowolnych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów  

126. Paszport roślin dołączony do roślin przemieszczanych na terytorium UE:  

 
Odp: Potwierdza m.in., że rośliny są wolne od organizmów kwarantannowych dla UE  
Odp: Wskazuje drogę przemieszczania roślin w obrębie strefy chronionej  
Odp: Wskazuje drogę przemieszczania roślin w obrębie UE  

127. Paszport roślin jest wydawany dla roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, 
które spełniają następujące wymogi:  

 
Odp: Są wolne od wszystkich znanych agrofagów niekwarantannowych  
Odp: Są wolne m.in. od agrofagów kwarantannowych dla Unii  
Odp: Są wolne od agrofagów kwarantannowych państwa trzeciego, do którego będą eksportowane  

128. Co potwierdza paszport roślin wydany dla roślin przemieszczanych do strefy chronionej?  

 
Odp: Rośliny, są wolne od wszystkich znanych agrofagów niekwarantannowych  
Odp: Rośliny, są wolne jedynie od konkretnego agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej  
Odp: Rośliny, są wolne od agrofagów kwarantannowych i regulowanych dla UE, w tym są wolne 
od konkretnego agrofaga kwarantannowego dla strefy chronionej  

129. Paszport roślin dołącza się do:  

 
Odp: Jednostki handlowej roślin  
Odp: Umowy handlowej  
Odp: Faktury  

130. Paszport roślin dołącza się:  
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Odp: Tylko do pojedynczych roślin  
Odp: Do jednostki handlowej roślin  
Odp: Tylko do środków transportu, którymi przewożone są rośliny  

131. W przypadku gdy rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty są przemieszczane w 
opakowaniu, wiązce lub pojemniku, paszport roślin umieszczany jest:  

 
Odp: Na tym opakowaniu, wiązce lub pojemniku  
Odp: Na środku transportu, kontenerze  
Odp: Na fakturze sprzedaży lub dokumencie dostawcy  

132. W przypadku gdy jednostka handlowa roślin, produktów roślinnych lub innych 
przedmiotów, dla których wydano paszport roślin, jest dzielona na co najmniej dwie nowe 
jednostki handlowe, podmiot upoważniony:  

 
Odp: Przemieszcza rośliny bez paszportów, a w jego dokumentacji pozostaje paszport pierwotny  
Odp: Wydaje kopie paszportu pierwotnego i dołącza do każdej nowej jednostki handlowej  
Odp: Wydaje paszport roślin, dla każdej nowej jednostki handlowej będącej skutkiem podziału  

133. Podmiot upoważniony po wydaniu nowych paszportów roślin dla podzielonej jednostki 
handlowej zachowuje w dokumentach zastąpiony paszport roślin lub jego zawartość przez:  

 
Odp: Co najmniej jeden rok  
Odp: Co najmniej trzy lata  
Odp: Co najmniej pięć lat  

134. W przypadku dzielenia jednostki handlowej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 
na nowe jednostki podmiot wydaje:  

 
Odp: Duplikat paszportu pierwotnego  
Odp: Zaświadczenie zastępujące pierwotnie wydany paszport  
Odp: Nowe paszporty roślin dla jednostek handlowych zastępujące pierwotnie wydany paszport  

135. W jakim przypadku należy zastąpić świadectwo fitosanitarne paszportem roślin?  

 
Odp: Wyłącznie w przypadku gdy partia roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów 
wprowadzanych na terytorium UE z państwa trzeciego jest dzielona  
Odp: W każdym przypadku należy na granicy zewnętrznej UE zamienić świadectwo na paszport 
roślin  
Odp: W przypadku, gdy rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wprowadzane są na terytorium 
UE z państwa trzeciego a do przemieszczania w UE wymagają paszportu roślin  

136. Gdzie można zastąpić świadectwo fitosanitarne paszportem roślin?  

 
Odp: W miejscu wprowadzenia roślin, tj. punktach kontroli granicznej lub w miejscu ich 
przeznaczenia  
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Odp: Tylko w miejscu wprowadzenia roślin, tj. punktach kontroli granicznej  
Odp: Tylko w miejscu przeznaczenia roślin  

137. W przypadku gdy rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty wprowadzane są na 
terytorium Unii z państwa trzeciego ze świadectwem fitosanitarnym, a przy przemieszczaniu w 
Unii wymagają zaopatrzenia w paszport roślin, to:  

 
Odp: Świadectwo fitosanitarne zastępowane jest dokumentem przewozowym  
Odp: Świadectwo fitosanitarne zastępowane jest paszportem roślin  
Odp: Świadectwo fitosanitarne zastępowane jest świadectwem zdrowia  

138. Kto może unieważnić i usunąć paszport roślin ?  

 
Odp: Tylko podmiot profesjonalny  
Odp: Tylko właściwy organ powiadomiony przez podmiot  
Odp: Podmiot profesjonalny odpowiedzialny za jednostkę handlową roślin lub właściwy organ  

139. Unieważniony paszport roślin lub jego zawartość musi być zachowany przez podmiot 
profesjonalny przez co najmniej:  

 
Odp: Trzy lata  
Odp: Dwa lata  
Odp: Rok  


