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KOORDYNATOR ZESPOŁU DS. NORM I PRZEPISÓW 
 

MAJĄC NA WZGLĘDZIE: 
 
Ŝe MAGA poprzez Zespół ds. Norm i Przepisów, realizując zadania obejmujące 
niedopuszczenie do przeniesienia, występowania i rozprzestrzeniania się na terytorium kraju 
agrofagów i chorób wywołujących ryzyko dla zdrowia roślin i zwierząt oraz bezpieczeństwa 
Ŝywności, jest zobowiązana do prowadzenia kontroli sanitarnych lub fitosanitarnych na 
posterunkach StraŜy Ochrony Rolno-Hodowlanej w portach lotniczych, wodnych i na 
granicach lądowych. 
 

MAJĄC NA WZGLĘDZIE: 
 
Ŝe w formie przesyłek lub paczek pocztowych przesyłane są niewielkiej wielkości próbki 
produktów lub półproduktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, przeznaczone do 
analiz fitopatologicznych, entomologicznych, których wyniki zamieszczane są w rejestrze 
badań sanitarnych, zachodzi konieczność ustalenia obiektywnych procedur stosowanych w 
przypadku osób lub przedsiębiorstw importujących towary, które nie niosą ze sobą ryzyka 
dla zdrowia roślin i zwierząt oraz bezpieczeństwa Ŝywności. 
 

NA MOCY: 
 

Obowiązujących w tym względzie art. 130 Kodeksu Zdrowotnego, Dekretu Kongresu Nr 90-
97, art. 1,2,6 litery c), d), j), k), art. 11, 20, 21, 22 Ustawy o ochronie zdrowia roślin i zwierząt i 
Dekretu Kongresu Nr 36-98,  
 

POSTANAWIA : 
 
I. Zezwolić na wjazd do kraju próbek produktów i półproduktów rolno-hodowlanych do 

badań laboratoryjnych w celu przyznania odpowiedniego pozwolenia zoosanitarnego lub 
fitosanitarnego na import, opatrzonych kopią faktury handlowej i lotniczym listem 
przewozowym lub konosamentem (BL). 

 
Jednocześnie waga Ŝadnej z próbek nie moŜe przekroczyć 5 kg (pięciu kilogramów). 

 
II. Zobowiązać StraŜ Ochrony Rolno-Hodowlanej do: 
 

a. ustalenia kraju przybycia danego statku powietrznego, statku wodnego lub innego 
środka transportu; 

b. ustalenia kraju pochodzenia lub wysyłki importowanego produktu; 
c. przeprowadzenia wzrokowych oględzin produktu. 
d. W przypadku stwierdzenia przez StraŜ Ochrony Rolno-Hodowlanej ryzyka 

sanitarnego lub fitosanitarnego wynikającego z wprowadzenia produktu, zarządzi 
ona podjęcie jednego z następujących środków: 

 
1. przeprowadzenia zabiegu kwarantannowego; 
2. zatrzymania w celu zniszczenia lub spalenia. 

 
Koszty wynikające z podjęcia kaŜdego z ww. środków ponosi importer. 

 
Po spełnieniu opisanych wymogów i stwierdzeniu braku ryzyka sanitarnego lub 

fitosanitarnego wynikającego z wprowadzenia produktu SłuŜba ds. Ochrony Rolno-
Hodowlanej zezwoli na jego wjazd. 
 



 
III. NOTIFIQUESE. 
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