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UMOWA  

zawarta w dniu …………. pomiędzy : 

 

……………………………………… zamieszkałym / z siedzibą w …………………………………….. 
  
przy ul. ………………………………..… PESEL / KRS ………………………..………………………,   

zwaną/ym dalej PRODUCENTEM  

 a  

………………………………………………….. z siedzibą w …………….……….…………………… 
 
przy ul. …………………………… …………………………………………………………………..……,   

zwaną/ym dalej BIUREM RACHUNKOWYM  

 

o następującej treści :  

Mając na uwadze fakt, iż :  

1) strony zawarły umowę, na podstawie której Biuro Rachunkowe świadczy usługi księgowe na rzecz Producenta 
oraz przechowuje jego dokumentację finansową,  

2) Producent prowadzi działalność w rolnictwie ekologicznym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, 
która podlega nadzorowi i certyfikacji prowadzonej przez jednostkę certyfikującą AGRO BIO TEST sp. z o.o. 
oraz właściwy organ administracji państwowej (IJHARS) w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym, 
o którym mowa w art. 34 ust. 1 oraz art. 37 i art. 38 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych  
i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 oraz związanych z nim unijnych i krajowych aktów 
prawnych, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625,  
z uwzględnieniem ich nowelizacji; 

3) zgodnie z art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, producent 
ekologiczny zachowuje dokumentację w celu wykazania zgodności z niniejszym rozporządzeniem  
oraz wymienia informacje, które są niezbędne do celów kontroli urzędowych prowadzonych przez jednostkę 
certyfikującą; 

4) zgodnie z art. 1 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 
2021 r. kontrola bezpośrednia na miejscu obejmuje kontrolę identyfikowalności oraz bilansowania masy  
za pomocą sprawdzenia dokumentacji rozliczeniowej, w tym dokumentacji finansowej; 

5) zgodnie z art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. 
w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia 
stosowania prawa żywnościowego i paszowego (….) podmioty umożliwiają m.in. dostęp do obiektów i innych 
miejsc pod ich kontrolą, swoich komputerowych systemów zarządzania informacjami, swoich dokumentów  
i wszelkich innych odpowiednich informacji, udzielają pracownikom właściwych organów i organów 
kontrolnych produkcji ekologicznej pomocy w wypełnianiu ich zadań oraz współpracują z nimi;   

6) zgodnie ze stanowiskiem organu nadzoru w rolnictwie ekologicznym, odstępstwo od przechowywania 
ewidencji towarowej i dokumentacji finansowej Producenta poza jednostką produkcyjną jest dopuszczalne,  
o ile  zostanie wprowadzone uregulowanie nie ograniczające w żaden sposób możliwości sprawowania 
skutecznego nadzoru nad producentem ekologicznym w ramach obowiązującego systemu kontroli;  

 

 

 



strony zawierają niniejszą umowę : 

§ 1 

1. Producent niniejszym upoważnia i zobowiązuje Biuro Rachunkowe do udostępnienia, bez jakichkolwiek 
ograniczeń, dokumentacji finansowej związanej z jego działalnością podlegającą kontroli w ramach systemu 
kontroli w rolnictwie ekologicznym, o którym mowa w preambule niniejszej umowy, przez inspektorów 
działających w imieniu i na rzecz AGRO BIO TEST sp. z o.o. lub kontrolerów działających w imieniu i na rzecz 
Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (po okazaniu upoważnienia  
do prowadzenia kontroli) w dowolnym czasie, w ramach kontroli okresowych lub doraźnych, w tym 
niezapowiedzianych. 

2. Biuro Rachunkowe oświadcza, iż zobowiązuje się do udostępnienia inspektorom działającym w imieniu  
i na rzecz AGRO BIO TEST sp. z o.o. lub kontrolerom działającym w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego 
Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych dokumentacji finansowej Producenta 
podlegającej kontroli w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym oraz oświadcza,  
iż ma świadomość tego, że nie udostępnienie w/wym. dokumentów podczas kontroli może skutkować utratą 
przez Producenta certyfikatu potwierdzającego spełniania przez niego norm i przepisów obowiązujących  
w rolnictwie ekologicznym.  

§ 2 

1. Niniejsza umowa została zawarta na okres obowiązywania zawartej pomiędzy stronami umowy, o której mowa 
w pkt 1 preambuły niniejszej umowy lub na okres obowiązywania umowy zawartej przez Producenta  
z AGRO BIO TEST sp. z o.o. w przedmiocie certyfikacji i nadzoru, w zależności od tego, która z tych umów 
ulegnie rozwiązaniu / wygaśnięciu wcześniej. Rozwiązanie lub wygaśnięcie którejkolwiek z umów 
wymienionych w zdaniu poprzedzającym, powoduje automatyczne wygaśnięcie niniejszej umowy.   

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron  
oraz jednym dla AGRO BIO TEST sp. z o.o.   

 

 

 

PRODUCENT                 BIURO RACHUNKOWE  


