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Co chcę załatwić?

Złożyć wniosek o wydanie opinii w sprawie spełniania przez produkt wymagań dotyczących
wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego

Kogo dotyczy?

Organów celnych

Co przygotować?

Przygotuj: szczegółowe zdjęcia produktu, opakowania, instrukcji obsługi oraz innej dokumentacji
dołączonej do wyrobu.
W razie potrzeby należy umożliwić bezpośrednie oględziny wyrobu przez inspektorów naszego
urzędu.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wniosek organu celnego o wydanie opinii w sprawie spełniania przez produkt wymagań dotyczących
wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego

Jak wypełnić
dokumenty?

Informacje, które powinny być zawarte we wniosku podane są na naszej stronie internetowej pod
adresem: www.wiihkielce.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Ile muszę zapłacić?

Za usługę nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Niezwłocznie po zatrzymaniu produktu.

Gdzie załatwię
sprawę?

Wniosek o wydanie opinii możesz przesłać faksem, za pomocą poczty elektronicznej lub za
pośrednictwem placówki pocztowej operatora publicznego.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 7: 30-15: 30.
Nasz adres:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce
tel.: 41 366 19 41, faks: 41 366 22 34
e-mail: wiih.kielce@pro.onet.pl

Co zrobi urząd?

Wydamy opinię w terminie 3 dni roboczych od dnia zatrzymania produktów. Możemy również
wystąpić do organu celnego z wnioskiem o pobranie próbek produktów, określając ilość i sposób ich
pobrania.

Jaki jest czas
realizacji?

3 dni robocze od dnia założenia wniosku.

Jak się odwołać?

W przypadku niewydania opinii w terminie 3 dni roboczych, organ celny stosuje tryb postępowania
określony w art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9
lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do
warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz.
UE L 218/30).

Informacje
dodatkowe

Do wniosku w formie elektronicznej należy dołączyć szczegółowe zdjęcia produktu, opakowania,
instrukcji obsługi oraz innej dokumentacji dołączonej do wyrobu.

KARTA USŁUGI
Wydawanie opinii na wniosek organów celnych

Nr 8

Data zatwierdzenia:
5 . 09 . 2016 r.

2/2
Niniejsza karta nie jest wykładnią prawa i ma charakter informacyjny

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków
wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L
218/30),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 655 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz.
542 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 322 z
późn. zm.)

