
Procedura wydania świadectwa fitosanitarnego 

eksportowego lub reeksportowego 
 

 

Podstawa prawna: 

Art. 47 ustawy z dnia 13 lutego 2020r.  o ochronie roślin przed agrofagami  (Dz. U. 

z 2020 poz. 424) 

 

Zainteresowany podmiot składa do oddziału WIORIN w Opolu  właściwego ze względu 

na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub łączenia roślin, 

produktów roślinnych lub innych przedmiotów: 

I. Wniosek o wydanie fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub 

fitosanitarnego świadectwa reeksportowego. 

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej w zakładce formularze. 

Wniosek o wydanie świadectwa powinien być podpisany czytelnie imieniem                                

i nazwiskiem wnioskodawcy i zawierać: 

1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

eksportera roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów,  

2. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres 

wnioskodawcy, jeżeli nie jest on eksporterem roślin, produktów roślinnych lub 

innych przedmiotów, 

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) eksportera/wnioskodawcy lub numer 

PESEL, 

4. numer wpisu eksportera do rejestru podmiotów profesjonalnych, oraz jeżeli 

wymaga tego państwo trzecie numer wpisu do rejestru eksporterów, 

5. imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres odbiorcy roślin, produktów 

roślinnych lub innych przedmiotów, 

6. nazwę państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne 

przedmioty będą wyprowadzane; 

7. nazwę państwa trzeciego, przez które rośliny, produkty roślinne lub inne 

przedmioty będą przemieszczane; 

8. miejsce pochodzenia roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów; 

9.  oznaczenie nazwy i ilości roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów; 

10. liczbę i rodzaj opakowań, w których będą wyprowadzane do państwa trzeciego 

lub przemieszczane przez państwo trzecie rośliny, produkty roślinne lub inne 

przedmioty; 

11. deklarowany środek transportu,  



12. miejsce wwozu roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów do 

państwa trzeciego, do którego będą wprowadzane, lub państwa trzeciego, przez 

które będą przemieszczane; 

13. informacje o przeprowadzonych zabiegach, jeżeli takie zabiegi są wymagane 

przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty 

będą wyprowadzane, lub państwo trzecie, przez które będą przemieszczane; 

14.  informacje o znakach rozpoznawczych umieszczanych na opakowaniach, w 

których rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty będą wyprowadzane do 

państwa trzeciego lub przemieszczane przez państwo trzecie. 

 

Do wniosku o wydanie fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub fitosanitarnego 

świadectwa reeksportowego dołącza się, jeżeli są wymagane przez państwo 

przeznaczenia: 

1. dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów, 

2. pozwolenie importowe lub jego kopię, wraz z tłumaczeniem na język polski 

wykonanym przez tłumacza przysięgłego.  

3. zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań importowych,  

4. w przypadku reeksportu oryginał fitosanitarnego świadectwa eksportowego 

lub fitosanitarnego świadectwa reeksportowego państwa pochodzenia lub 

jego kopię poświadczoną przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, w którym rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty 

zostały wprowadzone na terytorium Unii Europejskiej; 

5. świadectwo przedeksportowe, jeżeli jest to konieczne, 

6. inne dokumenty spełniające wymagania importowe. 

 

Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym stwierdzenie, że: 

- podmioty, które prowadzą uprawę, zajmują się wytwarzaniem, pakowaniem,    

   sortowaniem lub dokonują wyprowadzania do państwa trzeciego lub przemieszczania  

   przez państwo trzecie roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, spełniają  

   wymagania państwa trzeciego do którego będą wyprowadzane lub państwa trzeciego  

   przez które będą przemieszczane, 

- rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty spełniają wymagania importowe  

  państwa trzeciego. 

 
Wniosek o wydanie fitosanitarnego świadectwa może zostać złożony przez 

pełnomocnika podmiotu starającego się o wydanie świadectwa. Opłata zgodnie z 

przepisami ustawy o opłacie skarbowej, w wysokości 17 zł. wnoszonej na rachunek 

organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa. 



 

II. Zlecenie o przeprowadzenie oceny organoleptycznej i/lub pobierania 

prób do badań laboratoryjnych. 

 

Zlecenie do pobrania na stronie www. w zakładce formularze. 
 

Kontrola towaru roślinnego przeznaczonego na eksport oraz badania laboratoryjne 

prób pobranych z tego towaru wykonywana jest na zlecenie złożone przez 

eksportera towarów. Kontrola towarów roślinnych przeznaczonych na eksport 

prowadzona jest w miejscu uprawy, wytwarzania, składowania roślin w obecności 

eksportera lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu.  

Materiał przedstawiony do kontroli powinien: 

- zostać przedstawiony w sposób umożliwiający przeprowadzenie czynności  

   kontrolnych,  

- zostać wydzielony z całości posiadanego przez eksportera towaru,  

- zostać przygotowany i oznaczony w taki sposób, aby możliwe było  

   zidentyfikowanie roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z różnych  

   miejsc pochodzenia,  

- być składowany w taki sposób, aby po przeprowadzonej kontroli nie istniała  

   możliwość porażenia oraz możliwe było zaplombowanie pomieszczeń do  

   czasu wysyłki towaru.  

 

Ocena organoleptyczna, pobieranie prób i badania laboratoryjne podlegają 

opłacie zgodnie z obowiazujacym cennikiem. 

 

III. Wydanie fitosanitarnego świadectwa eksportowego lub reeksportowego 

Fitosanitarne świadectwo eksportowe oraz fitosanitarne świadectwo reeksportowe 

wydawane jest przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa w Opolu na formularzach udostępnianych przez Głównego Inspektora. 

Wydanie świadectwa fitosanitarnego podlega opłacie skarbowej w wysokości 20 zł. 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rzecz Urzędu Miasta Opola na rachunek 

bankowy lub gotówką w kasie UMO. 

 



  

 


