KARTA USŁUGI
Uzyskanie świadectwa oceny zgodności
z przepisami UE dla świeżych owoców
i warzyw przywożonych z krajów trzecich.

Nr 0014/2011/TP

Data zatwierdzenia:
14. 09 . 2011

Co chcę załatwić?

Uzyskać świadectwo zgodności dla owoców i warzyw świeżych przywożonych z krajów
trzecich na obszar UE, które jest niezbędne do odprawy celnej

Kogo dotyczy?

Przedsiębiorców, osoby fizyczne, importerów sprowadzających owoce i warzywa z poza UE
mających zamiar zgłosić towar do odprawy celnej oraz osoby lub firmy (agencje celne)
upoważnione do reprezentowania importera

Co przygotować?

Zgłoszenie oraz:
 Przedstaw przygotowany towar w miejscu umożliwiającym inspektorowi
przeprowadzenie oceny czyli swobodny i bezpieczny dostęp do wszystkich opakowań
z towarem.
 Zapewnij inspektorowi pomoc podczas pobierania próbek towaru.
 Jeżeli posiadasz przedłóż do wglądu dokumenty potwierdzające tożsamość i jakość
towaru (np. atesty, faktury).

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wypełnij „ Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw
przywożonych z krajów trzecich”, które znajdziesz w załącznikach do karty (Załącznik 1).
Zgłoszenie dostępne jest również w naszym urzędzie i na stronie internetowej
www.ijhar-s.gov.pl w zakładce → Dokumenty.

Jak wypełnić
dokumenty?

Wypełnij wszystkie pozycje w zgłoszeniu, według wzoru załączonego do karty usług
(Załącznik 2).

Ile muszę
zapłacić?

Za dokonanie kontroli i wydanie świadectwa nic nie płacisz.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Możesz przekazać nam zgłoszenie w dowolnym terminie. Zalecamy jednak abyś zrobił to co
najmniej 48 godzin przed planowanym terminem zgłoszenia towaru do odprawy celnej.

Możesz przekazać nam zgłoszenie na kilka sposobów:
 Przesłać pocztą pod adres:

Gdzie załatwię
sprawę?

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz,
adres mailowy : wi_bydgoszcz@ijhars.gov.pl
 przyjść do nas osobiście pod powyższy adres na pierwsze piętro – jesteśmy do Twojej
00
00
dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15
00
00
 zadzwonić pod numer 52 3228710 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15
00

Nasi inspektorzy przeprowadzają kontrole od poniedziałku do piątku w godzinach 8 do
00
15 we wskazanym w zgłoszeniu miejscu. W szczególnych sytuacjach po wcześniejszym
uzgodnieniu możemy przeprowadzić kontrolę w innym terminie.

Co zrobi urząd?

Możemy podjąć kilka różnych działań:
 Umówimy się z Tobą co do terminu, konkretnego dnia kontroli świeżych owoców i
warzyw.
 Po dokonaniu czynności kontrolnych, gdy będzie wszystko w porządku otrzymasz
świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i
warzyw niezbędne aby urząd celny odprawił Twój towar.
 Jeżeli importowane z krajów trzecich świeże owoce i warzywa nie będą spełniać
wymagań zawartych w przepisach, wydamy Tobie Protokół niezgodności ze
wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw.

Jaki jest czas
realizacji?

Świadectwo zgodności lub protokół niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi
dla świeżych owoców i warzyw otrzymasz tego samego dnia, w którym zostanie
przeprowadzona przez inspektora kontrola świeżych owoców i warzyw.

Jak się odwołać?

Możesz złożyć skargę na nasze działania lub nie podjęcie działań do Wojewódzkiego
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy osobiście,
listownie drogą pocztową lub elektroniczną. Pamiętaj o podaniu swoich danych. O trybie
załatwiania skargi wniosków możesz przeczytać w Karcie Usług – „Przyjmowanie skarg i
wniosków”.

Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna

Jeżeli owoce i warzywa świeże nie będą spełniać wymagań zawartych w przepisach i
zostanie wydamy Protokół niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla
świeżych owoców i warzyw a towar nie zostanie „wpuszczony” na obszar UE.
Korzyści z posiadania świadectwa zgodności:
Wydane świadectwo zgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych
owoców i warzyw pozwala przedsiębiorcom na import i sprzedaż owoców i warzyw w
UE.
Nie masz problemów z odprawą celną a Twój towar spełnia wymagania przepisów UE.
Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE nr 543/2011
z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora
przetworzonych owoców i warzyw
Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 roku o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu,
rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz.
U. 2008 Nr 11, poz. 70 - z późn. zm.).

Załącznik 1
..................................................................
( pieczęć zgłaszającego )

…………………………………...
(miejscowość, data)

…….…………………………………………..
(znak sprawy nadany przez WIJHARS)

Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przywożonych z krajów trzecich
1. Dane zgłaszającego:.........................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica i numer domu, NIP, REGON)
2. Dane wprowadzającego do obrotu:.........................................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica i numer domu, NIP, REGON)

3. Informacje na temat partii wywożonych do krajów trzecich:
Lp.

4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa
owoców
i warzyw

Kraj
pochodzenia

Kraj
przeznaczenia

Klasa
jakości

Numer
deklarowanej
normy
EKG/ONZ1

Kod CN

Zgłoszenie skierowane do WIJHARS w: ..............................................................................
Miejsce kontroli: ....................................................................................................................
Proponowana data kontroli: ...................................................................................................
Osoba upoważniona do uczestnictwa w kontroli: .................................................................
Urząd Celny odprawy: ……………………………………………………………………...

Ilość i rodzaj
opakowań

Wielkość
partii (kg)

Rodzaj i
numer
środka
transportu

……………………………………….
(imię i nazwisko zgłaszającego)

Wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w ................................. w dniu....................... o godzinie...........................................
………………………………………………
(podpis pracownika WIJHARS przyjmującego zgłoszenie)
………..Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1580 z dnia 21
grudnia 2007 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) Nr 2200/96, (WE) Nr 2201/96
i (WE) Nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw odstępuje od przeprowadzenia kontroli zgodności na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka2:
wyżej
wymienionych
partii
/
następujących
z
niżej
wymienionych
partii3……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………..…………………………………………………….
(data, podpis i pieczątka Wojewódzkiego Inspektora lub upoważnionego inspektora WIJHARS)
1

Kolumnę należy wypełnić wyłącznie w przypadku deklaracji na normę EKG/ONZ
Wypełnić w przypadku odstąpienia od kontroli
3
Niepotrzebne skreślić
2

Załącznik 2
………. TOMATEN Sp. z.o.o
………..ul. Długa 8………
………..85-098 Bydgoszcz............
……………NIP: 546-098-76-09 ……………………..
( pieczęć zgłaszającego )
................KO.8231.761.2011 …….…………

Bydgoszcz 14.09.2011 r
(miejscowość, data)

(znak sprawy nadany przez WIJHARS)

Zgłoszenie do kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw przywożonych z krajów trzecich
1.Dane zgłaszającego:................................TOMATEN Sp. z o.o ul. Długa 8 85-098 Bydgoszcz...............................................................................
(miejscowość, ulica i numer domu, NIP, REGON)

2.Dane wprowadzającego do obrotu:.................. TOMATEN Sp. z.o.o ul długa 8 85-098 Bydgoszcz. ………………………………………………………
(miejscowość, ulica i numer domu, NIP, REGON)

3. Informacje na temat partii wywożonych do krajów trzecich:
Lp.
Nazwa
Kraj
Kraj
Klasa
owoców
pochodzenia przeznacz jakości
i warzyw
enia
1.

4.
5.
6.
7.
8.

Cytryny

Egipt

Polska

I

Numer
deklarowanej
normy
EKG/ONZ4
Nie dotyczy

Ilość i rodzaj
opakowań

Kod CN

0811

2000 szt. pudła
kartonowe a-10
kg

Wielkość Rodzaj i numer
partii
środka
(kg)
transportu
20 000kg

Kontener
MCUW 657890

Zgłoszenie skierowane do WIJHARS w: ............... Bydgoszczy
Miejsce kontroli: .................... Urząd Celny Bydgoszcz
Proponowana data kontroli: 17.09.2011r
Osoba upoważniona do uczestnictwa w kontroli: Agencja celna Grand- Adam Kaleta
Urząd Celny odprawy: ……………… Urząd Celny Bydgoszcz
Adam Kaleta- Agent Celny
(imię i nazwisko zgłaszającego)

Wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu JHARS w .......Bydgoszczy........ w dniu..........14.09.2011...... o godzinie......9.00..........
…………… Tomasz Łasin –starszy inspektor ……..
(podpis pracownika WIJHARS przyjmującego zgłoszenie)

………………………

………..Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1580 z dnia 21
grudnia 2007 r. ustanawiającym przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) Nr 2200/96, (WE) Nr 2201/96
i (WE) Nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw odstępuje od przeprowadzenia kontroli zgodności na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka2:
wyżej wymienionych partii / następujących z niżej wymienionych partii3
………………… Kujawsko Pomorski WIJHARS ………………………………….
(data, podpis i pieczątka Wojewódzkiego Inspektora lub upoważnionego inspektora WIJHARS)
1

Kolumnę należy wypełnić wyłącznie w przypadku deklaracji na normę EKG/ONZ
Wypełnić w przypadku odstąpienia od kontroli
3
Niepotrzebne skreślić
2

