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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 22 stycznia 1997 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania oceny i wydawania orzeczeń o jakości handlowej 
towarów, rozpatrywania odwołań od orzeczeń inspektorów i powoływania Komisji Rzeczoznawców Central

nego Inspektoratu Standaryzacji oraz wzorów druków wymaganych dokumentów. 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 września 
1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym to
warów rolno-spożywczych w obrocie z zag ranicą (Dz. 
U. Nr 124, poz. 584) za rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zgłoszenia towaru do oceny jakości handlo
wej, zwanej dalej "oceną", dokonuje się w ekspozytu
rze Centralnego Inspektoratu Standaryzacji albo bez
pośrednio w granicznym lub terenowym punkcie kon
troli standaryzacyjnej. 

2. Zgłoszenie towaru do oceny powinno zawie-
rać: 

1) okresienie podmiotu zgłaszającego towar do oce
ny, 

2) okresien ie podmiotu dokonującego obrotu z zagra-
nicą, 

3) nazwę, rodzaj, ilość i klasę jakości towaru, 

4) rodzaj opakowania , 

5) okresien ie kontraktu (umowy), 

6) nazwę i siedzibę dostawcy lub producenta, 

7) kraj przeznaczenia towaru, 

8) proponowane miejsce i datę oceny towaru, 

9) i m ię i nazwisko osoby upoważnionej przez podmiot 
dokonujący obrotu z zagranicą do odbioru orzecze
nia i ewentualnego w niesienia odwołan ia, 

10) miejsce, datę i godzinę dokonania zgłoszen ia. 

3. Wzór druku zgłoszen ia, o którym mowa w ust. 2, 
określa załączn i k nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Term in i miejsce dokonania oceny ustala in
spektor standaryzacj i, zwany dalej "inspektorem". 

2. Przy ustalan iu miejsca i terminu dokonania oce
ny należy uwzględnić w szczególności możliwości 
techniczne i warunki do przeprowadzen ia oceny, wy
mogi bezpieczeństwa i higieny pracy inspektora oraz 
specyfikę zgłaszanego towaru. 

§ 3. 1. Inspektor przystępuje do oceny towaru po 
sprawdzen iu jego tożsamości . 

2. Jeżel i towar składa się z kilku parti i, inspektor 
sprawdza tożsamość każdej part ii. 

§ 4. 1. Próbki towaru powinny być pobierane w spo
sób i w ilościach określonych w Polskich Norm ach, 
a w razie ich braku - w sposób zwyczajowo przyjęty 

i w ilościach niezbędnych do dokonania oceny. 

2. Na pobrane próbki wystawia się pokwitowanie; 
próbki te nie podlegają zwrotowi. 

§ 5. Inspektor dokonuje oceny towaru według wy
magań wynikających z norm i przep isów kraju przezna
czenia towaru, a w przypadku ich braku - według wy
magań wyn i kających z norm i przepisów międzynaro
dowych. 

§ 6. 1. Inspektor wydaje orzeczenia na drukach. 

2. Wzór druku: 

1) orzeczen ia o odstąpieniu od dokonania oceny okre
śla załącznik nr 2 do rozporządzenia, 

2) świadectwa jakości towarów eksportowanych 
określa załączni k nr 3 do rozporządzen ia, 

3) świadectwa jakości towarów importowanych okre
śla załącznik nr 4 do rozporządzenia, 

4) raportu określa załączni k nr 5 do rozporządzen ia, 

5) orzeczenia o przeklasyfikowaniu towaru okresla za
łącznik nr 6 do rozporządzenia. 

§ 7. 1. Odwołanie do Komisji Rzeczoznawców Cen
tralnego Inspektoratu Standaryzacji, zwanej dalej "Ko
m isją", składa się na piśm ie niezwłocznie po otrzyma
niu orzeczenia, za pośrednictwem inspektora, który je 
wydal. 

2. Po otrzymaniu odwołania inspektor odnotowuje 
na odwołan i u datę i godzinę jego wn iesien ia, sposób 
dokonania zabezpieczenia towaru i próbek oraz powia
damia niezwłocznie Dyrektora Centralnego Inspektora
tu Standaryzacji o wniesieniu odwołania. 

3. Dyrektor Centralnego Inspektoratu Standaryzacji 
po otrzymaniu powiadomien ia, o którym mowa 
w ust. 2, powołuje ni ezwłocznie 3-osobową Komisję, 

wyznaczając jej przewodniczącego, oraz usta la miejsce 
i termin rozpatrzenia odwołania i powiadamia o tym 
odwołującego się oraz inspektora, który wydal zaskar
żone orzeczenie. 

§ 8. Po rozpatrzeniu odwołania Komisja wydaje 
orzeczen ie na druku, którego wzór określa załącznik 

nr 7 do rozporządzenia. 

§ 9. Rozporządzen ie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

M inister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
R. Jagieliński 
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Za ł ączniki do rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
z dnia 22 stycznia 1997 r. (poz. 41) 

Załącznik nr 1 

WZÓR DRUKU ZGŁOSZEN IA TOWARU DO OCENY JAKm3CI HANDLOWEJ 

CENTRALNY INSPEKTORAT STANDARYZACJI 

Zgłoszenie towaru do oceny jakości handlowej 

l . Nazwa podmiotu zgłaszającego towar do oceny 

...............•..............••.... .•••• •........• • 
( miejscowość) (ulica i nr domu) 

REGON ....... .. ........................... .. . NIP ...... .. ................ ...... ..................... .. . 
2. Nazwa podmiotu dokonującego obrotu z zagranicą 

( miejscowość) (ulica i nr domu) 

REGON............................. NLP .... 
3. Nazwa i rodzaj towaru ................... .......................................................... . 

.......................... ............. . .......... ......... peN .. ................................. ... ....... . 
4. Ilość towaru 

5. Klasa jakości towaru .. .... ... ...................... . 

6 Rod7.aj opakowania ............................. ... .. . 

7. Określenie kontraktu (umowy) .... ...... ....... . 

8. Nazwa i siedziba dostawcy lub producenta .................... .. ............. .. ................................. . 

9. Kraj przeznaczenia to\varu .............................................. ................................. . 

10. Proponowane miejsce oceny ................................................................. .. 

11. Proponowana data oceny .................................................... .................. .. 

12. Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez podmiot dokonujący obrotu z zagranicą do 

odbioru orzeczenia i ewentualnego wniesienia odwołania 

................................ ............. ......... ...... .... .. .... •.• ..•..•........•. .••. .•. ....••.....•.. .•••........ • 

13. Zgłoszeni a dokonano w ...................... ..... ......... .... .. ....... ...... .. ..... .... .. ......... ... . 

(rw:wa ekspozytury. smnicznego lub \CTcnowcl!0 punkru konrroli ) 

dnia ................. .... ........ ......... godzina ............................. . 

...... ......... ....... ....... .......... .. ......... ...... .................................. ................. ..... ......... 
(imi~ i nazwisko omz podpis osoby upowaznioncj do 7.gloIY.cnia) 
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Załącznik nr 2 

WZÓR DRUKU ORZECZENIA O ODSTĄPIENIU OD DOKONANIA OCENY JAKOŚCI HANDLOWEJ TOWARU 

I.Nr 

2.Eksponer/lmporter 

..................... .... ....... . ............ .... . 
(u lica. .. id) 

REGON .. . ..... NIP 

3.Dostawca!Produccnt 

4.Srodek transportu 

ORZECZENlE 
O ODSTĄPI.ENIU OD DOKONANlA OCENY 
JAKOŚCI HANDLOWEJ TOWARU 

C IS Nr ..................................... . 

CENTRALNY 
INSPEKTORAT STANDARYZACJI 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

5.Kontrakt (umowa) 

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o pailstwowym nadzorze 
standaryzacyjnym towarów rolno - spożywczych w obrocie z zagranicą {Oz.U. Nr 124, poz.584/ 
odstępuję od dokonania oceny jakości handlowej .... .. .... ... ... .. ... .... ........ ... .... .... .. . 

(n"" .... ' o""Uu) 

zgłoszonego do oceny pr.lez ....... _ ... ... . 

z powodu: 

aJ braku kompletnej partii towaru 

...... ... ... ...... 

b/ braku możliwości technicznych i warunków do przeprowadzenia oceny 

ci braku kompletnej dokumentacji potwierdzającej tożsamość towaru 
ITAKO I NlE' 

dl braku moż.liwości spełnienia wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy 
inspektora. ... .... .. .. ... .. . ... .. ... ... .. .. .... . . ... .... .. .. . 

Od powyższego orzeczenia przysługuje odwolanie do Komisji Rzeczoznawców Centralnego 
Inspektoratu Standaryzacji 

Miejscowość I data wydania Podpis i pieczątka inspektora 

• Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 

WZÓR DRUKU ŚWIADECTWA JAKOŚCI TOWARÓW EKSPORTOWANYCH 

l. Nr ŚWIADECTWO JAKOŚCI 
TOWARÓW EKSPORTOWANYCH 

2 EkspcrterlEllporterlEllportet.lrf3KcnopTep Quality CertificaleJ Qualil8tsbescheinigungJ 
CepTHclJHKlIT Ka"'ccTBa 

........... .. ......... 
.................................... CIS Nr ........................................ 

.............................. , .... .... .... , ............... , ....... , .... .. ........ Świadectwo przeznaczone jest wyłącznie dla służb kontrolnychI 
REGON . ..... NIP .. This certificate is exclusively for the use of inspection agenciesl 

Nur fu r Konlrollstellen beslimmtlCepl'H$HKaT I1 pe)luaJUa'lell 
3. ProducentIProducerlHerstellcrfll polllllO.ll.llTCll b J1IUI Ilcnom.JOBaHIIII IICK.llłO'lIITCllbIlO CJlYlKÓ8 MI-t KOlnpoJlII. 

..... .............. .... , .................... 

... , .................................... 

... .......... . .......... 
. ...... . 

REGON ..... ................ ... NIP ... , .... ............. 

4. OdbiorcalBuyerIKiiufer/n oKyn81'eJl b CENTRALNY INSPEKTORAT STANDARYZACJI 
" .... ...... ....... . ......... , ............. .. ............ RZECZPOSPOL ITA POLSKA 

... .. " .. ................................ Agricu ltural and Food Quality lnspection 
... ....... ......... ........ , ..................... ..... .. .. , ...... Repu blic or Poland 

Q ua lilihsinspektion riir Landwirtschaftsproduk te 
5.0maczenie środka transportulldentification of mC/!JlS und Lehensmittel 

of transportlldentifizicruog des T raosportmittel~ Repu blik Polen 
YKa3:llllle t;:noc06a nepe80lKH "HerteKQłUI 150 l<aqecT.y ce.r'locKoXOlIłHCTBCHHblX 

" npO.!J.OBOJlbC·rBeHHblX np0.!J.Yfn'OB 
6.KontraktlContractNertraglKOtlTpaKT Pccny6mu .. --a nom.Ula 

7.Opakowanie(rodzaj i liczba) I 8, Rodzaj towaruffypc ofproduceI 9. KJasa jakości! 10. Masa nenolTotal net 
Packages(numbcr and typc)1 Ań des Erzeugnissesl BH~ npOJl.jKT3 Quality c1ass1 weightl Gesamtgewit;:ht netto! 
Verpat;:kung(Zahl und Art)1 Gtitek łass.el Bec rpyl8 HCTTO 
lł llCJlO fl>y30Bblll MCCT H BHA KaTerOpll1l 
ynaKo 8KII Ka'leCTSa 

... ....... " ...... . .. .... 
............... .......... ...................... , ...... ........... ... .. ... 

................... .... ..... . , ............... , .. ........... . , ............ , ... 
...... .... .. ............ .......... .. .... . .. ......... 

........ ....... .. . . -- . ... ..... ..... ........ . .. .......... 

.............. ,., ........... , ..... ..... ....... .. ..... .. ....... .. .......... 

............... ............. ............ , ... ............ ............ ...... ......... .......... .. " .... ..... ..... --
Na podstawie przeprowadzon:::j oceny jakości zaświadcza się. te powyt"Szy towar w czasie oceny był zgodny 
z właściwym i wymaganiami jakościowymi. 

The above ment10ned inspection authority certifies. folIowing inspection that the above mentioned goods colTCsponded a 
the time of inspection, to the qual ity standards in force . 
De< vorstehende Kontrolldienst bescheinigt aufgrund der vollzogenen Qualitlitskontrolle, dass die oben bezeichnete 
Ware non Zeitpunkt der Kontro lle den gelteoden Qualitatsnormen und" Vorschriften entspricht. 
BbtWeyno~ulHynul CJly)f{6a KOfl1pOJlIl nO.ll.T8ep)KJlaeT, 'HO lIa OCHOBe KaąecT8€'HłiOro KOHTpOJlll BbtWe )'Ka3aHHb1H 
llly3 COOTBeTCTByeT Ha MOMeHT npOlf]BeJJ.CKHIł IIHcn eJ<L(HH .!I.cikTB)'lOLllIIM CTaH,UapT'aM Ka lJecTRa. 

URZĄD CELNY" ...... .... ... , . . .... . " ... 
Customs QfficelZollstellelTaMolKeHHoe EiłOpo OrnpaBKII 

Ważne do ........................... .......... '" ..... 
Date ofvaJidity/Gultig bisl,llcikTBHTCJleH)lO 

~jsce i data wydania ......... ". ......... ...... ..... -- -- ...... .................... 
Place aod date ofissuelOrt uod T •• der Ausstellung/ InspektorllnspectorlKontrollet.lrl 
,!laTa H MCCTO Bbł)la'l H , ł-1Ht;:neKTOp 

11 .UWAGIICommentsIBemerkungenl3aMe'laHI-tSl 
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Załącznik nr 4 

WZÓR DRUKU ŚWIADECTWA JAKOŚCI TOWARÓW IMPORTOWANYCH 

I N, 

2. L\1PORTrR .. 

(~niejscowość. p{)czla) 

(ulica. wieś) 
REGON Nil'. 

J .DOSTAWCA 4 PRODUCENT 

S . Środek transportu 

7.0pakowanie, rodzaj i Jio ba K,Rod/.aj towaru 

I 1 Atesty i inne dokumenty świadczące o jakości towaru . .. 

1 2 .Charakterystyka/opis jakosci towaru . 

!J , Charakterystyka/opi.~ opakowania i oznakowania., 

14.Pobrano próbki do: 
- oceny sensorycznej 
- oceny laborawryjnc:j w lab C IS . 
- celów archiwalnych , zdep-onnwano w ... 

15.Zabe7.picczcnie próbek ,., ..................... . 

ŚWIAIH:C:IWO JAKOŚCI 
TOWARÓW L\1PORTOWANYCH 

C IS Nr ................................. . 
ŚWilldl'Ctwo przcznacmne jest \~yłąc7.nic dla sh.żb kontrolnych 

CENTRALNY 
INSPEKTORAT STANDARYZACJI 

RZECZPOSPOUT A POLSKA 

6,Kontrakt (umowa) 

liczba i wielkość. 
liczba i wielkość .. 
liczba i wielkość. 

9 .Klasa jakości IO.Masa netto 

ITAK' I NIP 

(pieczęć Illkowa nr, plomba nr) 

Na podstawie przeprowadzonej oceli}' jakości zaswiadcza si~ , ze powyższy towar w 
wymaganiami jakościowymi (an . 12 ust I pkt 1 ustawy z dnia 12 września 1<>96 f 

towarów rolno - spożywczych w obroc ie z zagranicą - I)z U Nr 124. pOl..SlH) ** 

URZĄD CELN Y 
Wai ne do . 

Data i miejsce wydania 

16.UWAGl ,., ......... ......... . 

• Niepoy-zebne skreślić 

czasie oceny był zgodny 7: właści~ 

o paJlstwowym nadzorze standaryzacyjnyn 

Pudpis ; pieczątka inspektora 

•• Od powyższego orzeczenia przysługuje odwołanie do Ko misji Rzeczoznawców Centralnego Inspek torlItu Standaryzacji 
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Załącznik nr 5 

I. Nr 

2.EJ:sponerllmponer 

REGON ...... .... ............ NlP ... .. ............ . 

3. DostawcafProducent 

(nti<jsrowoś<. poo:n.» 

4 Srodek Iransponu 

WZÓR DRUKU RAPORTU 

RAPORT 

C IS Nr ......................................... . 

CENTRALNY 
INSPEKTORA'!' STANDARYZACJI 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

5.Kontrakt (umowa) 

6.0pakowanie (rodzaj i liczba) 7. Rodzaj towaru S.Deklarowana klasa 9.M aS3 netto 

IO.Stwierdzono wady: 
aJ jakości towaru 

bl opakowania 

ci oznakowania 

jakości 

ITAK" I NIP 

ITAK< I NIE" 

........ .... •.... _ .. _ .. ~~ 

ITAKO I NIE' 

dl niewiaściwy środek transponu ITAK" I NIE'" 

ci inne 

II .Pobrano próbki do. 
al oceny sensorycznej 
bl oceny laboratoryjnej w lab.CIS .. 

ITAKO I NIP 

liczba i wielkość ..... ... ... ....... .. ........... . 
. ..... .. .. . liczba i wiclkosć 

. ...... .. ........ . liczba i wielkość c! celów archiwalnych,zdeponowano w . 
12.Zabezpieczenic próbek ......... ... ..... .. ......... .. ······ ·· · ···· ·· ···C 

(pieczęC lakowa nr , plomba nr ) 
Na podstawie przeprowadzonej oceny jakości zaświadcza się, że powyższy towar w czasie oceny nie 
był zgodJlY z właściwymi wymaganiami jakościowymi (an.12 ust . I pkt 2 ustawy z dnia 12 września 
1996 f. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów ro lno - spotywczych w obrocie z zagranicą 
- Dz. U. Nr 124, poz. 584).·· 

Data i miejsce wydania Podpis i pieczątka inspektora 

.. Niepotrzebne skreśl i ć 

... Od powyższego orzeczenia przysruguje odwolanie do Komisji Rzeczoznawców Centralnego Inspektoratu 
Standaryzacji 
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Załącznik nr 6 

WZÓR DRUKU ORZECZENIA O PRZEKLASYFIKOWANIU TOWARU 

1.Nr 

2.Eksporter/ lmporter 

.... ..... .. ..... . . 
(micj~.porna) 

(\llk.t..wie:i) 

REGON ..... . .... NlP .. 

3. Dostawca/Producent 

(uLica.'vid) 

4 . Środek transportu 

6.0pakowanie (rodzaj i liczba) 7.Rodzaj towaru 

10 Stwierdzona klasajakosci towaru : .. . 

ORZECZENIE 
O PRZEKLASYFIKOWANIU TOWARU 

CIS Nr .... " ................................... . 

CENTRALNY 
INSPEKTORAT STANDARYZACJI 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 

5.Kontrakt (umowa) 

S.Deklarowana klasa 9. Masa netto 
jakości 

Na podstawie art.12 ust.3 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze 

standaryzacyjnym lowarów rolno - spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 

584), po dokonaniu oceny jakości , stwierdza s ię, że powyższy towar w czasie oceny nie 

odpowiadał deklarowanej klasie jakości , lecz spełniał wymagania dla klasy jakości stwierdzo

nej w wyniku oceny. 

Od powyLszego orzeczenia przysługuje odwołanie do Komisji Rzeczoznawców Centralnego 

Inspektoratu Standaryzacji .. 

Miejscowo~ić i data wydania Podpis i pieczątka inspektora 
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WZÓR DRUKU ORZECZENIA KOMISJI RZECZOZNAWCÓW 

ORZECZENIE 
KOMISJl RZECZOZNAWCÓW 

CENTRALNY INSI'EKTORAT STANDARYZACJI 
RZECZPOSPOLITA POLSKA 

Poz. 41 

Załącznik nr 7 

Na podstawie art. 13 ustawy z dOla 12 wrzcśnia 1996 r. o państwowym nadzorze 
standaryzacyjnym towarów rolno - spożywczych w obrocie z zah'l"anicą (Dz.U. Nr 124. poz. 
584) Komisja Rzeczoznawców Centralnego Inspektoratu Standaryzacji w składzie: 

przewodniczący: 

członkowie : 

po rozpatrzeniu odwołania 

od orzeczenia 
.... . . .. .. .. . . . . . .... ..... . . .. . .. .... . . .. . . . ...... . 
ttl;UW~ ' mll)lL' ,J<)hJl "~" ( u. , ... ,.w, ~~'" '''''<': Il'spcJ,. 'u,,,j 

orzeka : 

Uzasadnienie: 

Osoby obecne przy ocenie: 

Orzeczenie jest ostateczne 
Przewodniczący ........ ....... .... .. . 

Członkowie 


