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Paszport roślin – aspekty prawne 
Obowiązkiem nadania paszportu objęte zostały rośliny, które mogą występować w formie: 
np. pojedynczej doniczki, kompozycji, multiplatu itd. 

Do każdej jednostki handlowej wspomnianej powyżej należy wydać jeden paszport. Nie 
można zrobić hurtowo jednego paszportu dla roślin w wielu doniczkach znajdującej się na 
jednej palecie 

Wśród roślin objętych wydaniem paszportu są te, które nadają się do sadzenia lub 
przesadzenia. Są to np.: sadzonki, drzewa, krzewy, rośliny doniczkowe. 

Szczegółowe informacje prawne oraz informacyjne dotyczące paszportu roślin w handlu, 
dostępne są na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa: 
http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/informacje-ogolne/ 

Wymagania programu do obsługi paszportu roślin 
W programie PC-Market paszporty roślin zostały obsłużone w ramach modułu 
dodatkowego, zgodnie z cennikiem na www.insoft.com.pl. 

Zmiany dostępne są od najnowszej wersji programów PC-Market i wymagają uruchomienia 
obsługi partii towarów. 

 

Aby sprawdzić, czy dana licencja posiada moduł paszportu roślin oraz ma włączoną obsługę 
partii towarów, należy wejść w programie PC-Market: Kontrola -> Informacje o programie, a 

następnie kliknąć , a następnie odnaleźć w spisie poniższe dane: 

 

 

Jeżeli licencja nie zawiera modułu paszportu roślin, lub obsługa partii towarów na danej 
bazie nie jest włączona, należy zgłosić się do swojego opiekuna licencji celem zakupu 
modułu (zgodnie z www.insoft.com.pl/cennik) lub uruchomienia partii towarów.  

Konfiguracja programu 
Etapy konfiguracji programu niezbędne do obsługi paszportu roślin w programie PC-
Market: 

1) Włączenie z poziomu menu: Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Przeglądanie 
/ edycja -> Zakładka Partie, parametru: 



 

2) wraz z włączeniem powyższego parametru automatycznie utworzy się profil partii: 
"paszporty roślin„ 

 

Profil ten ma zablokowaną możliwość edycji parametrów, których pola będą stałe 
lub automatycznie uzupełniane z karty towaru lub kontrahenta. Jeśli w bazie istnieje 
profil o takiej nazwie - zostanie on zaktualizowany i zostaną odpowiednio ustawione 
parametry. 
W przypadku, gdy profil o takiej nazwie jest narzucany z Konsoli Kupca – nie zostanie 
on zaktualizowany. 

 

Informacje o profilach partii towarów dostępne są z poziomu menu: Kontrola -> 
Konfiguracja -> Partie -> Obsługa partii towarów. 

3) Uzupełnienie w kartotece towaru, dla których tworzone będą paszporty roślin: 
- obsługi partii na „paszporty roślin” w zakładce F6 Opis dodatkowy (grafika poniżej) 



 
Przypisania profilu obsługi partii można dokonać również za pomocą grupowej 
operacji na towarach dostępnej z poziomu Towary -> Grupowe operacje na 
towarach wskazując towary, a następnie wybierając Zmiana obsługi partii towarów 
 
- nazwy botanicznej towaru (na potrzeby wydruku paszportu danej rośliny) (grafika 
poniżej) 

 
Pole to jest widoczne jedynie, jeżeli jest włączona obsługa paszportu roślin. 
 

 
Kartoteka towaru 

 
- w zakładce F6 Dostawcy kartoteki kontrahenta uzupełnić pole „Kraj pochodzenia”: 
(grafika poniżej) 



 
 

4) Wpisanie w menu Kontrola -> Konfiguracja -> Parametry -> Przeglądanie / edycja w 
zakładce Firma numeru identyfikacyjnego PRIORiN firmy (grafika poniżej) 



 

 
Numer ten otrzymywany jest od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i 
Nasiennictwa, po zdobyciu odpowiedniego upoważnienia. Więcej informacji na 
wspomnianej wcześniej stronie internetowej PRIORIN 
 

5) Uzupełnienie w kartotece kontrahenta w zakładce F6 Dostawcy, numeru 
identyfikacyjnego PRIORiN (grafika poniżej): 



 
 

6) konfiguracja drukarki etykiet, dostępna z poziomu Kontrola -> Konfiguracja -> Sprzęt 
-> Drukarki etykiet, która umożliwia wydruk paszportu roślin dla danego towaru 
Przykład takiej konfiguracji (grafika poniżej): 
 
 



 
 

Sporządzenie dokumentu na potrzeby paszportu roślin 
Tworzenie paszportu roślin na przykładzie dokumentu PZ. 

Podczas tworzenia dokumentu PZ i wprowadzeniu na dokument towaru, który ma 
przypisaną partię towarów „paszporty roślin” wyświetli się okno: 

 

W powyższym oknie należy uzupełnić Nr partii / nr identyfikacyjny roślin otrzymany od 
dostawcy. 
Kolejne 3 pola można uzupełnić automatycznie wybierając akcję Ctrl+D Paszport dostawcy. 



 
Paszport własny wykorzystywany jest jedynie, jeżeli nastąpiła zmiana stanu fitosanitarnego 
rośliny, czyli przesadzenie, rozsadzenie lun zmiana lokalizacji w szkółce. Dodatkowo 
paszportu własnego należy użyć, kiedy na stanie są rośliny bez paszportu sprzed 2021 roku. 

Przykład uzupełnionej partii: 

 

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji należy zapisać dokument. Na tej podstawie można 
wydrukować paszport roślin dla wprowadzonych pozycji 

Wydruk paszportu roślin 
Wydruk paszportu roślin można wykonać z poziomu: 

 dokumentu dostawy 
 podglądu partii danego towaru 
 faktury VAT 
 paragonu w module DrukFisK 

Wybierając wcześniej skonfigurowany serwer wydruku etykiet. 

Podgląd wydruku paszportu roślin: 



 
Etykieta: paszport_rośliny_kw (kwadratowy) 

 

 
Etykieta: paszport_rośliny_pr (prostokątny) 

Wydruk paszportu roślin zawiera: 

A – Nazwę botaniczną towaru 
B – Numery identyfikacyjny dostawcy lub własny wraz z przedrostkiem kraju 
C – Numer identyfikacyjnego rośliny wraz z kodem kreskowym 
D – Kraj pochodzenia towaru. 

Paszporty roślin w Konsoli Kupca 
W ramach zmian pod kątem paszportu roślin, obsłużona została replikacja do programu PC-
Market z poziomu Konsoli Kupca poniższych danych za pomocą reguł replikacji towarów 
oraz kontrahentów 



 nazwa botaniczna towaru  
 kod kraju i numer PRIORiN kontrahenta 
 kod kraju pochodzenia towaru 

 

 


