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Wypełniając wymogi określone w rozporządzeniach: Rady (WE) nr 834/2007 oraz Komisji (WE) nr 889/2008 (art. 63 i art. 74), przedkładam opis 
gospodarstwa uzupełniający „Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego” 

 

Lp. Pytanie Tak Nie N.d. Informacje dodatkowe 

   1  -  W gospodarstwie prowadzone są następujące rodzaje produkcji ekologicznej:  

1-1 uprawy rolnicze     

1-2 uprawy warzywnicze     

1-3 uprawy sadownicze     

1-4 użytki zielone     

1-5 uprawy zielarskie     

1-6 bydło     

1-7 trzoda     

1-8 drób     

1-9 owce/kozy     

1-10 konie     

1-11 
inne zwierzęta... (określić gatunki w kolumnie 
"informacje dodatkowe") 

    

1-12 pasieka     

1-13 przetwórstwo własnych płodów rolnych     

   2  -  W gospodarstwie prowadzona jest też jednostka produkcji konwencjonalnej: 

2-1 roślinna     

2-2 zwierzęca     

2-3 pasieka     

2-3 inne ... (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

   3  -  Rozdział produkcji ekologicznej od konwencjonalnej jest zapewniony przez: 

3-1 inne uprawy     

3-2 inne gatunki zwierząt     

3-3 cała produkcja zwierzęca jest konwencjonalna     

3-4 oddzielne składowanie produktów     

3-5 
w inny sposób ... (określić w kolumnie informacje 
dodatkowe) 

    

   4  -  Produkty z gospodarstwa są zbywane: 

4-1 
jako ekologiczne (dotyczy gospodarstw po zakończonym 
okresie konwersji) 

    

4-2 
produkt w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne 
(nie dotyczy pierwszych 12 miesięcy od daty zgłoszenia) 

    

4-3 jako konwencjonalne     

   5  -  Produkty z gospodarstwa wprowadzane są do obrotu w ramach sprzedaży: 

5-1 detalicznej (konsumentowi ostatecznemu)     

5-2 hurtowej      

   6  -  Przy gospodarstwie prowadzi się produkcję na potrzeby własne (nie objętą certyfikacją): 

6-1 
ogród i/ lub sad przydomowy o powierzchni....m2 
(określić w kolumnie "informacje dodatkowe") 

    

6-2 
ogród i/ lub sad przydomowy na działce ewidencyjnej 
nr......  (określić w kolumnie "informacje dodatkowe") 

    

6-3 
chów zwierząt (określić gatunki i liczbę zwierząt w 
kolumnie "informacje dodatkowe") 

    

   7  -  Działki i obiekty położone są w odległości: 
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7-1 do 50 km,     

7-2 
powyżej 50 km - pierwsza jednostka w odległości ......km 
(określić liczbę km w kolumnie "informacje dodatkowe") 

    

7-3 
powyżej 50 km - druga jednostka w odległości ......km 
(określić liczbę km w kolumnie "informacje dodatkowe") 

    

7-4 
powyżej 50 km - trzecia jednostka w odległości ......km 
(określić liczbę km w kolumnie "informacje dodatkowe") 

    

   8  -  Gospodarstwo współpracuje z innymi gospodarstwami: 

8-1 ekologicznymi     

8-2 konwencjonalnymi     

   9  -  Współpraca z innym gospodarstwem dotyczy: 

9-1 współużytkowania obiektów     

9-2 
usług maszynowych (określić w kolumnie "informacje 
dodatkowe") 

    

9-3 inne: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

   10  -  Potencjalne zagrożenia zewnętrzne występujące w otoczeniu pól gospodarstwa mogące mieć wpływ na zanieczyszczenie 
produktów niedozwolonymi środkami produkcji: 

10-1 uprawy konwencjonalne     

10-2 inne: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

10-3 
brak zagrożeń (otoczenie lasów, nieużytków, innych 
gospodarstw ekologicznych) 

    

   11  -  Środki ostrożności podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia niedozwolonymi substancjami lub 
produktami podczas całego cyklu produkcyjnego: 

11-1 informowanie sąsiadów konwencjonalnych     

11-2 miedze, zadrzewienia, zakrzaczenia, ogrodzenia     

11-3 brak upraw konwencjonalnych w sąsiedztwie     

11-4 
sprawdzanie aktualnych list środków dopuszczonych do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym (ŚOR, nawozy) 

    

11-5 własne maszyny, budynki inwentarskie, magazyny     

11-6 własne pasze     

11-7 sprawdzanie certyfikatów dostawców     

11-8 zapewnienie identyfikowalności produktów     

11-9 inne... (proszę podać w kolumnie informacje dodatkowe)     

   12  -  Własne maszyny rolnicze: 

12-2 siewnik nasion     

12-3 rozsiewacz nawozów     

12-4 opryskiwacz     

12-5 kombajn     

12-6 inne: (wskazać w kolumnie "informacje dodatkowe")     

12-7 brak maszyn     

   13  -  Nawozy naturalne (w tym organiczne) składowane w gospodarstwie: 

13-1 obornik     

13-2 gnojówka     

13-3 kompost     

13-4 inne: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

   14  -  Środki stosowane w produkcji ekologicznej: 

14-1 środki ochrony roślin     
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14-2 nawozy     

14-3 środki do czyszczenia pomieszczeń     

14-4 inne: (wskazać w kolumnie "informacje dodatkowe")     

   15  -  Sposób składowania nawozów naturalnych (w tym organicznych) w gospodarstwie:   

15-1 płyta obornikowa     

15-2 zbiornik na gnojówkę i/lub gnojowicę     

15-3 obora głęboka     

15-4 kompostownik     

15-5 inny: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

   16  -  Rejestry produkcyjne są dostępne:  

16-1 w siedzibie gospodarstwa     

16-14 
w innej lokalizacji: (określić w kolumnie "informacje 
dodatkowe") 

    

   17  -  Dokumentacja finansowa jest dostępna: 

17-1 w siedzibie gospodarstwa     

17-2 
w innej lokalizacji: (określić w kolumnie "informacje 
dodatkowe") 

    

   18  -  Praktyczne środki podejmowane w celu zapewnienia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej: 

18-1 stosowanie płodozmianu     

18-2 nawożenie organiczne     

18-3 mechaniczne zwalczanie chwastów     

18-4 powiązanie produkcji zwierzęcej z roślinną     

18-5 ograniczenie środków zewnętrznych     

18-6 prowadzenie rejestrów     

18-7 dobór odpowiednich gatunków i odmian roślin     

18-8 dobór odpowiednich ras zwierząt     

18-9 zamknięty obieg materii     

18-10 zapewnienie dobrostanu zwierząt     

18-11 inne… (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

 

19. Obiekty gospodarskie                                                                                   □ nie dotyczy, brak obiektów gospodarskich 

Rodzaj obiektu  
jak w Załączniku 1 do „Zgłoszenia podjęcia działalności (…)”  

na formularzu GIJHAR-S 
m2 

Wykorzystanie 
budynku  

E (eko) lub K 
(konwencjonalne) 

Rodzaje obiektów: 
 
• budynek gospodarczy 
• budynek inwentarski 
• stodoła • chlewnia • kurnik 
• obora • owczarnia • stajnia 
• magazyn • chłodnia 
• szklarnia / tunel foliowy 
• zakład przetwórczy (w   
  gospodarstwie) 
• paszarnia 
• płyta gnojowa • zbiornik na   
  gnojówkę • inne. 

1.    

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   
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20.  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia 889/2008 zobowiązuję się do prowadzenia następującej dokumentacji: 
 

▪ rejestr zakupów środków do produkcji ekologicznej (m.in. nasiona, nawozy, środki ochrony roślin, środki użyźniające, 
pasze, dodatki paszowe, leki weterynaryjne, itp.) 

▪ rejestr / dokumentacja sprzedaży produktów (obejmująca rodzaj produktów, ilość, dane odbiorców)  

▪ rejestr zabiegów agrotechnicznych, zgodnie z art. 72 rozp. 889/2008 (w tym: nawożenie, ochrona roślin, zbiory itp.) 

▪ rejestr transportu produktów luzem, zgodnie z art. 31 ust.2 rozp. 889/2008 (w tym: data przewozu, rodzaj produktu, ilość, 

wskazanie odbiorcy, środek transportu, sprawdzenie czystości środka transportu) 

▪ ewidencja zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej zgodnie z art. 76 rozp. 889/2008 (obejmująca zwierzęta 
przybywające, opuszczające gospodarstwo, padłe; żywienie i leczenie) - jeśli dotyczy  

21.  Wnioskując o certyfikację ekologicznej produkcji żywności, zgodnie z art. 63.2 (889/2008), zobowiązuję się: 
 

▪ wykonywać działania zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej; 

▪ zaakceptować nałożone sankcje – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i naruszeń w trakcie procesu certyfikacji;  

▪ powiadomić nabywców produktów ekologicznych o konieczności wycofania produktu z rynku (zablokowania obrotu 

produktem) lub usunięcia eko-rolniczego oznakowania – w przypadku zakwestionowania jego ekologicznego statusu;  

▪ zaakceptować – w przypadku, gdy podwykonawcy Wnioskującego (o ile dotyczy) są kontrolowani przez inne jednostki 

certyfikujące – wymianę informacji z tymi jednostkami przez AGRO BIO TEST; 

▪ zaakceptować wymóg przekazania dokumentacji dotyczącej kontroli, nowej jednostce certyfikującej w przypadku, zmiany 

jednostki (dotyczy także podwykonawców);  

▪ bezzwłocznie poinformować AGRO BIO TEST o wycofaniu się z systemu kontroli; jednostka przekaże tę informację 

właściwemu organowi (GIJHAR-S);  

▪ przechowywać przez co najmniej 5 lat dokumentację dotyczącą kontroli, także w przypadku wycofania się z systemu 

kontroli; 

▪ niezwłocznie poinformować AGRO BIO TEST o wszelkich nieprawidłowościach lub naruszeniach mających wpływ na 
ekologiczny status tych produktów, a także produktów ekologicznych otrzymanych od innych podmiotów lub 
podwykonawców.  

▪ przesyłać zaktualizowane Zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego wraz z załącznikami 1 i 2 – 
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w przedsięwzięciu eko-rolniczym (aktualnie obowiązujący formularz 
publikowany jest na stronie GIJHAR-S). 

  22.  Załączniki:  

□ Mapki geodezyjne lub satelitarne wszystkich działek użytkowanych rolniczo przez Wnioskującego wraz z informacjami o ich 

lokalizacji (miejscowość), z zaznaczonymi konturami działek rolnych na działkach ewidencyjnych oraz oznakowaniem działek 
ewidencyjnych i rolnych. Prosimy o umieszczenie na mapkach informacji o gatunkach upraw na działkach konwencjonalnych 
bezpośrednio sąsiadujących z działkami ekologicznymi Wnioskującego. 

 
 

Po wypełnieniu i podpisaniu kopię zachować w dokumentacji gospodarstwa (Rozp. 889/2008 art. 63 ust. 2 lit. g) 

 

 

 

 

 

…………………………….………………………… 

data i podpis Wnioskującego / osoby upoważnionej 

Zweryfikowano podczas kontroli 

 

 

 

…………………………….………………………… 

data i podpis inspektora  
 

 


