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25.  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia 2018/848 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 (w tym: nawożenie, ochrona roślin, zbiory itp.) 

 rejestr transportu produktów luzem (w tym: data przewozu, rodzaj produktu, ilość, wskazanie odbiorcy, środek 

transportu, sprawdzenie czystości środka transportu) 

 ewidencja zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej (obejmująca zwierzęta przybywające, opuszczające 
gospodarstwo, padłe; żywienie i leczenie) - jeśli dotyczy  

26.  Wnioskując zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 2017/625 zobowiązuje się do:  
 

 zapewnienia dostępu do wyposażenia, środków transportu, obiektów i innych miejsc pod kontrolą oraz ich otoczenia; 

 zapewnienia dostępu do komputerowych systemów zażądania informacjami; 

 zapewnienia dostępu do zwierząt i towarów będących pod kontrolą;  

 zapewnienia dostępu do dokumentów i innych informacji;  

 udzielenia pomocy w wypełnieniu zadań przez jednostkę certyfikującą oraz współpracy z nią;  

 udostępnienia wszelkie informacje dotyczące zwierząt i towarów wprowadzonych do obrotu. 

27. Wnioskując o certyfikację ekologicznej produkcji żywności, zgodnie z art. 39 rozporządzenia 2018/848 zobowiązuję się do: 
 

 przechowywania dokumentacji w celu wykazania jej zgodności w wymogami działalności ekologicznej;   

 udzielania informacji i składania deklaracji niezbędnych do celów kontroli urzędowych; 

 wprowadzenia stosowanych środków ostrożności i zapobiegawczych w celu zapewnienia zgodności z wymogami 

działalności ekologicznej oraz ich aktualizacji;   

 aktualizowania w razie konieczności pełnego opisu ekologicznej jednostki produkcyjnej lub w okresie konwersji oraz 

czynności, które mają zostać przeprowadzone; 

 powiadamiania na piśmie i bez zbędnej zwłoki nabywców produktów oraz wymieniania odpowiednich  

informacji z jednostką certyfikującą, w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia niezgodności, podejrzenia 

wystąpienia niezgodności, której nie można wykluczyć, lub stwierdzenia niezgodności wpływającej na integralność  

produktów;  

 zaakceptowania wymogu przekazania dokumentacji dotyczącej kontroli, nowej jednostce certyfikującej w przypadku, 

zmiany jednostki; 

 zaakceptowania wymogu przechowywania przez co najmniej 5 lat dokumentacji dotyczącej kontroli przez ostatnią jednostkę 

certyfikującą, w przypadku wycofania się z systemu kontroli; 

 bezzwłocznego poinformowania jednostki certyfikującej, w przypadku wycofania się z produkcji ekologicznej; 

 zaakceptowania wymogu wymiany informacji między jednostkami certyfikującymi, w przypadku gdy podwykonawcy 

 są kontrolowani przez różne jednostki certyfikujące; 

 spełniania zasad dobrych praktyk produkcyjnych w zakresie dodatków, substancji pomocniczych i innych substancji a także 
innych praktyk stosowanych w przetwórstwie, w przypadku przygotowywania przetworzonej paszy lub żywności. 

 
 
 

Oświadczam, że w zakresie zgłoszonej do certyfikacji kategorii produktów na żadnym etapie produkcji, działalności nie 
została zgłoszona do innej jednostki certyfikującej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  

(Rozp. 2018/848 art. 34 ust. 4) 
 

 

Po wypełnieniu i podpisaniu kopię zachować w dokumentacji gospodarstwa (Rozp. 2018/848 art. 34 ust. 5) 
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Wypełniając wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (art. 39 lit. d) (i),  
przedkładam opis jednostki produkcyjnej wraz z deklaracją producenta 

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 zbiór roślin dzikorosnących     

1-7 grzyby     

1-8 bydło     

1-9 trzoda     

1-10 drób     

1-11 owce/kozy     

1-12 konie     

1-13 inne zwierzęta: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

1-14 pasieka     

1-15 przetwórstwo własnych płodów rolnych     

1-16 inne: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

      2  -  W gospodarstwie prowadzona jest też jednostka produkcji konwencjonalnej: 

2-1 roślinna     

2-2 zwierzęca     

2-3 pasieka     

2-4 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      

4-2 jako z okresu konwersji      

4-3 jako (nieekologiczne) 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)     

       7  -  Jednostki produkcyjne (działki i obiekty) położone są w odległości: 

7-1 do 50 km,     

7-2 powyżej 50 km - pierwsza jednostka w odległości ......km      

7-3 powyżej 50 km - druga jednostka w odległości ......km      

7-4 powyżej 50 km - trzecia jednostka w odległości ......km      
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      8  -  Liczba jednostek produkcyjnych (oddalonych od siebie o co najmniej 50 km): 

8-1 1     

8-2 2     

8-3 3 i więcej     

      9  -  Wielkość jednostek produkcyjnych (oddalonych od siebie o co najmniej 50 km): 

9-1 0 - 5 ha     

9-2 5 - 10 ha     

9-3 11 - 20 ha     

9-4 powyżej 20 ha     

     10  -  Wnioskujący zleca podwykonawstwo w zakresie produkcji: 

10-1 roślinnej (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

10-2 zwierzęcej (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

10-3 innym zakresie: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

     11  -  Gospodarstwo współpracuje z innymi gospodarstwami: 

11-1 ekologicznymi     

11-2 konwencjonalnymi     

     12 -  Współpraca z innym gospodarstwem dotyczy: 

12-1 współużytkowania obiektów     

12-2 usług maszynowych (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

12-3 inne: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

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

13-1 uprawy konwencjonalne     

13-2 inne: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

13-3 brak zagrożeń (otoczenie lasów, nieużytków, użytków eko)     

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

14-1 informowanie sąsiadów konwencjonalnych     

14-2 miedze, zadrzewienia, zakrzaczenia, ogrodzenia     

14-3 brak upraw konwencjonalnych w sąsiedztwie     

14-4 
sprawdzanie aktualnych list środków dopuszczonych do 
stosowania w rolnictwie ekologicznym (ŚOR, nawozy) 

    

14-5 własne maszyny, budynki inwentarskie, magazyny     

14-6 czyszczenie maszyn, urządzeń w produkcji ekologicznej     

14-7 własne pasze     

14-8 sprawdzanie certyfikatów dostawców     

14-9 zapewnienie identyfikowalności produktów     

14-10 inne... (proszę podać w kolumnie informacje dodatkowe)     

     15  -  Własne maszyny rolnicze: 

15-1 siewnik nasion     

15-2 rozsiewacz nawozów     

15-3 opryskiwacz     

15-4 kombajn     

15-5 inne: (wskazać w kolumnie "informacje dodatkowe")     

15-6 brak maszyn     

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

16-1 obornik     

16-2 gnojówka     

16-3 kompost     

16-4 inne: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     
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     17  -  Środki stosowane w produkcji ekologicznej: 

17-1 środki ochrony roślin     

17-2 nawozy     

17-3 środki do czyszczenia pomieszczeń     

17-4 inne: (wskazać w kolumnie "informacje dodatkowe")     

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

18-1 płyta obornikowa     

18-2 zbiornik na gnojówkę i/lub gnojowicę     

18-3 obora głęboka     

18-4 kompostownik     

18-5 inny: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

     19  -  Rejestry produkcyjne są dostępne:  

19-1 w siedzibie gospodarstwa     

19-2 w innej lokalizacji: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

     20  -  Dokumentacja finansowa jest dostępna: 

20-1 w siedzibie gospodarstwa     

20-2 w innej lokalizacji:  (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

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

21-1 stosowanie płodozmianu     

21-2 nawożenie organiczne     

21-3 mechaniczne zwalczanie chwastów     

21-4 powiązanie produkcji zwierzęcej z roślinną     

21-5 ograniczenie środków zewnętrznych     

21-6 prowadzenie rejestrów     

21-7 dobór odpowiednich gatunków i odmian roślin     

21-8 dobór odpowiednich ras zwierząt     

21-9 zamknięty obieg materii     

21-10 zapewnienie dobrostanu zwierząt     

21-11 inne… (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

     22  -  W gospodarstwie wdrożone są systemy zapewnienia jakości: 

22-1 nadzór właścicielski     

22-2 inne: (określić w kolumnie "informacje dodatkowe")     

    23 – Zmiana Jednostki Certyfikującej 

23-1 
Gospodarstwo było pod kontrolą innej jednostki certyfikującej 
(nazwę poprzedniej jednostki certyfikującej oraz datę zakończenia 
współpracy określić w kolumnie "informacje dodatkowe") 

    

 
 
 

    24. Obiekty gospodarskie                                                                                   □ nie dotyczy, brak obiektów gospodarskich 

Rodzaj obiektu  

 
 

adres obiektu 
m2 

Wykorzystanie 
budynku  

E (eko) lub K 
(konwencjonalne) 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
 


