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TRYB ZAŁATWIANIA SPRAWY 

Wydanie świadectwa fitosanitarnego eksportu lub reeksportu 
Komórka 

organizacyjna 
Nadzór Fitosanitarny 

Tel./faks 
tel.: 89/ 533 72 35,   faks: 89/ 534 36 23 

 
Podstawa prawna 1. Art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity 

Dz.U. 2017 poz. 2138). 

2. Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 24 czerwca 2008 r. w 

sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie paszportów roślin                             

i formularzy paszportów roślin (Dz. U. Nr 122 poz. 789, z późn. zm.).  

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 

2016 poz. 1827 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu/reeksportu – 

oryginał; 

2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie świadectwa 

fitosanitarnego eksportu/reeksportu.  

3. Załączniki do wniosku, jeśli dotyczy: 

- zaświadczenie potwierdzające  spełnienie  wymagań  specjalnych  w  miejscu     

  uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;  

- dokument potwierdzający wykonanie zabiegów odkażających;  

- pozwolenie importowe; 

- świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia; 

4. Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika wraz                        

z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. 

Miejsce  

składania dokumentów 

Komórka organizacyjna WIORiN w Olsztynie właściwa ze względu na miejsce 

prowadzenia uprawy, wytwarzania lub miejsce składowania lub łączenia roślin, 

produktów roślinnych lub przedmiotów. Adresy oddziałów podane na stronie 

internetowej WIORiN w Olsztynie. 

Stanowisko właściwe                              

do załatwienia sprawy 
PRACOWNIK:                       Upoważnieni   pracownicy   WIORiN   w   Olsztynie 

DZIAŁ/JEDNOSTKA:           WNF w Olsztynie,  Delegatura  w Elblągu, Oddziały    

                                                WIORiN w Olsztynie 

GODZINY URZĘDOWANIA: 7.30 – 15.30 

Opis  działania 1.  Przyjęcie i sprawdzenie  wniosku.   

2. Przeprowadzenie kontroli fitosanitarnej. 

3. Nadzór nad załadunkiem i plombowanie przesyłki w odniesieniu do przesyłek 

eksportowanych do Federacji Rosyjskiej  

4. Wystawienie świadectwa fitosanitarnego lub postanowienia o odmowie wydania 

świadectwa fitosanitarnego.  

5. Przekazanie dokumentów za potwierdzeniem wnioskodawcy bezpośrednio lub 

przesłanie  pocztą. 

Termin załatwienia 

sprawy 

Niezwłocznie po stwierdzeniu, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty 

spełniają wymagania państwa trzeciego, do którego są przeznaczone, lub państw 

przez które są przemieszczane. 



Opłaty W kasie lub na konto Urzędu Miasta w Olsztynie – Wydział Podatków i Opłat,               

pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn: 

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A. 

63 1020 3541  0000 5002 0290 3227 
Za wydanie świadectwa fitosanitarnego - 20,00 zł,   z podaniem przedmiotu, od 

którego dokonuje się opłaty skarbowej: „za wydanie świadectwa fitosanitarnego”                

Za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł, z podaniem przedmiotu, od którego dokonuje 

się opłaty skarbowej: „za złożenie pełnomocnictwa” 

Tryb odwołania Od wydanego postanowienia o odmowie wydania świadectwa fitosanitarnego 

przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa                      

w Warszawie za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Roślin  i Nasiennictwa w Olsztynie w terminie 7 dni od jego 

doręczenia. 

 


