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Formularze wnioskowe do kontroli 2022 są dostępne na stronie www.agrobiotest.pl w zakładce  

ROLNICTWO EKOLOGICZNE → PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA → FORMULARZE DO POBRANIA 

 

WNIOSEK  O  CERTYFIKACJĘ   PLAN  PRODUKCJI  ROŚLINNEJ  

• Formularz jest wydrukowany dwustronnie, aby Wnioskujący użytkujący wiele działek, nie musieli od razu go powielać. 
Dopiero gdy działek jest więcej niż wierszy na obu stronach formularza – formularz należy skserować przed wypełnieniem 
lub wydrukować ze strony internetowej www.agrobiotest.pl.  

• W przypadku gruntów oddalonych od siebie o ponad 50 km, poszczególne lokalizacje traktowane są jako odrębne 
podjednostki gospodarstwa. Do ich kontroli może być przydzielony inny inspektor, więc kontrole mogą odbywać 
 się w różnych terminach. Zasady naliczania opłaty za kontrolę kilku podjednostek gospodarstwa znajdują się w Aneksie  
do umowy w sprawie certyfikacji i nadzoru.  

Plan produkcji roślinnej dla każdej z podjednostek gospodarstwa wypełnia się na oddzielnych formularzach. 

• Kolumna 2: „OZNACZENIE DZIAŁKI ROLNEJ” – zgodnie z wnioskiem ARiMR. Należy wpisać wszystkie użytkowane działki rolne: 
ekologiczne i konwencjonalne – również te, które nie zostały zgłoszone do dopłat ARiMR. 

• Kolumna 3: „ROŚLINA UPRAWIANA PLON GŁÓWNY” – należy podać roślinę uprawianą na danej działce rolnej, wpisując jej pełną 
nazwę, np. pszenica zwyczajna ozima, rzepak ozimy, groch cukrowy, burak pastewny, mieszanka wieloletnia traw, łąka 
trwała. Jeśli działka zgłoszona jest do płatności rolnośrodowiskowych/ekologicznych, nazwa rośliny musi być zgodna  
z zadeklarowaną we Wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok. 

• Kolumna 4: „PRZEWIDYWANY ZBIÓR Z DANEJ DZIAŁKI. PLON GŁÓWNY” – należy podać szacowany zbiór osobno dla każdej 
działki rolnej.  

• Kolumna 5: „JEDNOSTKA MIARY (t, kg)” – należy określić jednostkę miary ilości szacowanego zbioru (np.: tony, kilogramy). 

• Kolumna 6: „ROŚLINA UPRAWIANA WSPÓŁRZĘDNIE i/lub MIĘDZYPLON” – prosimy wpisać w osobnych wierszach rośliny uprawiane 
współrzędnie z rośliną wymienioną w kolumnie 3 (dot. głównie roślin sadowniczych i warzywniczych) lub uprawiane 
międzyplony, np. na działce rolnej A znajduje się sad mieszany. Do dopłat ekologicznych w ARiMR zgłoszono jabłoń 
domową – należy ją wpisać w kolumnie 3, ale oprócz niej na działce „A” znajdują się również wiśnie i czereśnie 
 – te wpisujemy w kolumnie 6 (patrz przykład w tabeli). Wpisana w kolumnie 6 roślina uprawiana współrzędnie 
przypisana jest do działki rolnej (kol. 2), a nie do działki ewidencyjnej (kol. 10). 

• Kolumna 7: „PRZEWIDYWANY ZBIÓR Z DANEJ DZIAŁKI ROŚLIN WSPÓŁRZĘDNYCH” – analogicznie do kolumny 4, wpisać 
szacowane plony każdej z roślin uprawianych współrzędnie (kol. 6) na danej działce. 

• Kolumna 8: „JEDNOSTKA MIARY (t, kg)” – należy określić jednostkę miary ilości szacowanego zbioru rośliny współrzędnej 
(np.: tony, kilogramy). 

• Kolumny 9, 10, 11 odnoszą się do powierzchni i numerów działek ewidencyjnych, składających się na daną działkę rolną 
wymienioną w kolumnie 2. Powierzchnie i numery działek muszą się zgadzać z Wnioskiem o płatność.  

• Kolumna 12: „ROK ZAŁOŻENIA SADU / PLANTACJI JAGODOWEJ” – w przypadku działek rolnych z uprawą sadowniczą  
lub jagodową prosimy podać tylko rok założenia sadu / plantacji (rok pierwszego nasadzenia). Prosimy nie podawać dat 
uzupełniania obsady. 

• Kolumny 13–18: „AKTUALNY STATUS DZIAŁKI” – prosimy zaznaczyć x w polu z aktualnym na dzień wypełniania Wniosku 
o certyfikację statusem działki rolnej. W Planie produkcji roślinnej należy wpisać również wszystkie użytkowane działki 
konwencjonalne, w przypadku których zaznacza się x w kolumnie 13. 

• Kolumny 19,20: „NAWOZY I ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN (zastosowane jesienią i wiosną)” – w wierszu dotyczącym działki rolnej, 
na której zastosowano, jesienią lub wiosną, nawozy lub środki ochrony roślin, należy podać ich nazwę i ilość np. obornik 
(kolumna 19), 2 t (kolumna 20). Dotyczy to również działek konwencjonalnych! 

 

 

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ   PLAN  PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ  

 

• Należy wpisać zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie w dniu wypełniania Planu produkcji zwierzęcej. Dotyczy 
 to zwierząt utrzymywanych ekologicznie i zgłoszonych do certyfikacji oraz zwierząt konwencjonalnych niezgłoszonych 
do certyfikacji, a nie przeznaczonych na potrzeby własne Wnioskującego. Informacje dotyczące zwierząt na potrzeby własne 
prosimy umieścić na formularzu Opis gospodarstwa w punkcie 6. 

• Kolumny 2–4: „STADO UTRZYMYWANE EKOLOGICZNIE” – dotyczą liczby sztuk zwierząt w stadzie ekologicznym, które zgodnie 
ze Zgłoszeniem działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego zostało zgłoszone do kontroli. W kolumnie 2 należy podać 
zwierzęta, które urodziły się w gospodarstwie ekologicznym Wnioskującego. Natomiast w kolumnie 3 i 4 należy podać 
zwierzęta pochodzące z zakupu z innych gospodarstw ekologicznych (kol. 3) lub z gospodarstw konwencjonalnych (kol. 4).  

• Kolumna 5: dotyczy „STADA KONWENCJONALNEGO”, nie objętego certyfikacją ekologiczną. Należy pamiętać, że nie można 
utrzymywać tych samych gatunków zwierząt w stadzie ekologicznym i konwencjonalnym! 

• Kolumna 6: „STAN ŚREDNIOROCZNY wg rejestru obsady zwierząt – prosimy wypełnić zarówno dla stada ekologicznego  
jak i konwencjonalnego. Należy podać średnioroczny stan stada liczony od dnia ostatniej pełnorocznej kontroli 
gospodarstwa w roku 2021 do dnia wypełniania dokumentów wnioskowych. Rolnicy, którzy przystąpili do systemu rolnictwa 
ekologicznego w bieżącym roku i jest to ich pierwsza kontrola w rolnictwie ekologicznym, proszeni są o podane stanu 
średniorocznego zwierząt liczonego od dnia złożenia do jednostki Zgłoszenia działalności (...) (np. 15.03.2022) do dnia 
wypełniania dokumentów wnioskowych. 
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• Kolumny 7-11: „WARUNKI BYTOWE ZWIERZĄT” – prosimy uzupełnić dla stada ekologicznego. Prosimy zwrócić uwagę na 
kolumnę 8, w której należy wpisać powierzchnię budynku faktycznie dostępną dla zwierząt przypadającą na jedną sztukę, 
czyli po odliczeniu miejsc, z których zwierzęta nie mogą korzystać (korytarze gnojowe  
i paszowe). W kolumnie 10: „POWIERZCHNIA WYBIEGÓW” – należy podać powierzchnię, wyrażoną w m2, dostępną 
dla poszczególnych grup zwierząt. 

• Kolumny 12-17: „STOSOWANE PASZE (nazwy)” – prosimy uzupełnić zbiorczo dla poszczególnych grup zwierząt. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na ilości pasz z zakupu w jakości konwencjonalnej oraz w okresie konwersji. Jest to niezbędne  
do wyliczenia bilansu paszowego oraz weryfikacji ilości pasz pochodzących spoza gospodarstwa ekologicznego 
jakie wykorzystywane są w żywieniu zwierząt oraz ich zgodności z odpowiednimi przepisami. 

• Kolumny 18-20: „PROGNOZA PRODUKCJI” – należy podać produkt jaki zamierzają Państwo otrzymać z danych zwierząt 
(np.: mleko krowie, jaja), a także wskazać przewidywaną ilość z uwzględnieniem jednostki miary (szt., l, t, itp.). 

• Na stronie drugiej Planu produkcji zwierzęcej prosimy wpisać szczegółowe dane dotyczące utrzymywanego stada 
ekologicznego (aktualne na dzień wypełniania dokumentów). Prosimy wpisać numery identyfikacyjne zwierząt 
przebywających w gospodarstwie. 

 

 

Przykład poprawnie wypełnionego formularza Planu produkcji roślinnej 2022  

 

 

Przykład poprawnie wypełnionego formularza Planu produkcji zwierzęcej 2022 

 

 

 

 

 


