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SZARE POLA WYPEŁNIA BIURO CERTYFIKACJI 
 

 
 

WWNNIIOOSSEEKK    
O CERTYFIKACJĘ ZGODNOŚCI 

AKWAKULTURA I PRODUKCJA WODOROSTÓW MORSKICH 

PROWADZONYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI  

 

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. 
Lubicz 25A, 31-503 Kraków 

( WNIOSEK WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI, SZARE POLA WYPEŁNIA BIURO CERTYFIKACJI) 

   rozpoczęcie konwersji   kontynuacja certyfikacji   Zmiana jednostki certyfikującej 

  wniosek na rok ………….   zmiana do wniosku Zmiana dot. sekcji:      A     B      C     D   

 (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU ZMIANY JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ) 
 

……………………………………………………… 
Nazwa poprzedniej jednostki certyfikującej 

 
………………………………………………………………………… 
Nr producenta nadany przez poprzednią jednostkę certyfikującą 

  
Rok rozpoczęcia przestawiania ……………………………. 
 
Rok przyznania pierwszego certyfikatu ……………………. 

Okres pomocowy przyznany przez ARiMR w ramach programu 
„Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”  
 
od dnia …………..…….……r. do dnia……………….……..r.  

DANE WNIOSKODAWCY 

 Nazwisko/Nazwa firmy 

 
Imię 

 

Telefon 

 
Fax 

 
E-mail 

 

PESEL/NIP:  

           
 

Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR: 

         
 

ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY 

 Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

ADRES GOSPODARSTWA (miejsce kontroli) 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Miejscowość 
 

Ulica 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

ZAKRES PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE Ekologiczna Konwencjonalna 

 Akwakultura słodkowodna  
 

 
 

Akwakultura morska  
 

 
 

Wodorosty morskie  
 

 
 

POWIERZCHNIA GOSPODARSTWA 

  
Całkowita: 

    ha   ar 
        

 
Powierzchnia użytkowa stawów ogółem: 

    ha   ar 
 

Powierzchnia użytkowa stawów przeznaczona na 
produkcję ekologiczną: 

    ha   ar 
 

LICZBA JEDNOSTEK PRODUKCYJNYCH 

 Produkcja akwakultury ( tym wodorosty morskie)prowadzona jest  w: 

       w jednej jednostce produkcyjnej     w kilku jednostkach produkcyjnych* 

*Jeśli produkcja zachodzi w wielu jednostkach produkcyjnych jednostki produkujące nieekologiczne zwierzęta akwakultury 
również podlegają systemowi kontroli (art. 25c i art. 79c Roz. Komisji (WE) nr 710/2009) 

DANE DORADCY ROLNOŚRODOWISKOWEGO  

 Imię i nazwisko Doradcy Rolnośrodowiskowego:  
 

…………………………… ……………………………………………. 

Nr telefonu  
 

…………………………. 

Adres e-mail   
 

……………………………………………..…. 

 

NR PRODUCENTA: DATA REJESTRACJI WNIOSKU: PODPIS: 
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Sekcja A 

 ODPOWIEDNIE ŚRODOWISKO WODNE I PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ZARZĄDZANIA 

 
Lp. OPIS 

PODSTAWA 
PRAWNA 

TAK NIE NIE DOTYCZY 

1. 

Czy produkcja zachodzi w miejscu, które nie jest skażone produktami lub 
substancjami niedozwolonymi w produkcji ekologicznej bądź 
zanieczyszczeniami, które zagrażają ekologicznemu charakterowi 
produktów? 

Art. 6b ust. 1 
Rozp.  Kom. (WE) 

nr 710/2009 

   

2. Czy produkcja wynosi ponad 20 ton? Art. 6b ust. 3 
Rozp.  Kom. (WE) 

nr 710/2009 

   

3. 
Jeśli tak, to czy jest ocena środowiskowa (na podstawie załącznika IV 
do dyrektywy Rady 85/337/EWG lub inna) 

   

4. 
Czy jest plan zrównoważonego zarządzania zbiorami akwakultury i 
wodorostów morskich? 

Art. 6b ust. 4 Rozp.  
Kom. (WE) 
nr 710/2009 

   

5. Czy w gospodarstwie są wykorzystywane odnawialne źródła energii? 
Art. 6b ust. 5 Rozp.  

Kom. (WE) 
nr 710/2009 

   

6. 
Czy w gospodarstwie jest wprowadzona polityka ograniczania odpadów 
i są wtórnie wykorzystywane materiały? 

Art. 6b ust. 5 Rozp.  
Kom. (WE) 
nr 710/2009 

   

7. 
Czy w planie zrównoważonego zarządzania są odnotowane środki obronne 
i zapobiegawcze przeciwko drapieżnikom? 

Art. 25b ust. 1 Rozp.  
Kom. (WE) 
nr 710/2009 

   

8. 

Obecność filtrów bądź podłoża stanowiące naturalny filtr? (stawy 
osadowe, filtry biologiczne bądź filtry mechaniczne) 

Art. 25b ust. 4 Rozp.  
Kom. (WE) 
nr 710/2009 

   

Jeśli tak, wymienić jakie?  

 

Sekcja B 

URZĄDZENIA DO PRODUKCJI 
(opis obiektów- wymienić wszystkie stawy, wylęgarnie, podchowalnie i pozostałe) 

 

Rodzaj obiektu  
[staw, wylęgarnia itp.] 

Adres, lokalizacja [miejscowość, ulica, nr 
budynku/lokalu] 

Powierzchnia / Liczba / Pojemność 
ha / szt. / m

3
 

PRODUKCJA 
 EKOLOGICZNA 

PRODUKCJA 
 KONWENCJONALNA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Dołączono szkic sytuacyjny (rozmieszczenie stawów i obiektów) – liczba stron ……………... 

W przypadku zbiorów wodorostów dziko rosnących należy sporządzić pełny opis i mapę przybrzeżnych i morskich obszarów zbierania oraz 
obszarów lądowych gdzie prowadzi się czynności po zebraniu wodorostów (art. 73a Roz. Komisji (WE) nr 710/2009) 

W przypadku mięczaków należy dołączy streszczenie specjalnego rozdziału planu zrównoważonego zarządzania zgodnie z wymogiem art. 
25q ust 2 Rozp,. Kom. (WE) 710/2009 
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Sekcja C 

ROCZNY PLAN PRODUKCJI na rok …………………………….. 
GATUNKI AKWAKULTURY UTRZYMYWANE W GOSPODARSTWIE, dotyczy również wodorostów 

 

Gatunek 

Data wylęgu / Data 
zakupu* 

(w tym planowane daty 
zakupu i wylęgu) 

Ilość 
(szt./ kg / t) 

Sposób utrzymania / Typ zbiornika Produkt wyjściowy 

status ekologiczny w okresie konwersji konwencjonalny 
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Sekcja D 

ZAPOBIEGANIE CHOROBOM I  OPIEKA WETERYNARYJNA 

 OPIS PODSTAWA PRAWNA TAK NIE 

Czy podpisana jest pisemna umowa na doradztwo zdrowotne z 
wykwalifikowanymi służbami zajmującymi się zdrowiem zwierząt 
akwakultury ? Art. 25s ust. 1 Rozp.  Kom. 

(WE) nr 710/2009 

  

Data umowy 
 

…………………………………….. 
dzień, miesiąc, rok 

Wymienić stosowane w gospodarstwie sposoby zapobiegania chorobom oraz formy opieki weterynaryjnej 

 

ZAKAZ STOSOWANIA HORMONÓW 

 OPIS PODSTAWA PRAWNA TAK NIE 

Czy stosowane są hormony lub ich pochodne ? 
Art. 25i Rozp.  Kom. (WE) 

nr 710/2009 

  

PASZE STOSOWANE W ŻYWIENIU ZWIERZĄT AKWAKULTURY 

  

 

UWAGI I  INNE INFORMACJE 
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Opłata 
Wysokość opłaty za certyfikację (w tym kontrolę) gospodarstwa określa cennik opłat BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. 
Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacić w terminie 7 dni od złożenia wniosku a pozostałą część opłaty do 30 maja 
2012 r. 

W przypadku rezygnacji z certyfikacji zaliczka nie podlega zwrotowi. 
 

Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864 

Prawa i obowiązki 

 

1. Zobowiązuję się do przestrzegania wymagań rolnictwa ekologicznego określonych w: 

 Rozporządzeniu Rady (WE)  nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r. s.1) z późniejszymi zmianami, 

 Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, 
znakowania i kontroli (Dz.U.L. 250 z 18.09.2008 r. s.1) z późniejszymi zmianami oraz 

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające 
szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad 
dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich (Dz. U. L 204 , 
06/08/2009 P. 0015 – 0034) z późniejszymi zmianami; 

 Ustawie o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 116, poz. 975) z późniejszymi zmianami 

a w razie udokumentowanego ich naruszenia – do podporządkowania się nałożonym sankcjom. 

2. Jestem poinformowany, że w okresie przestawiania (konwersji) produkty z gospodarstwa nie mogą być sprzedawane i znakowane jako 
produkty ekologiczne. 

3. W trakcie kontroli zobowiązuję się do udostępnienia inspektorom BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. wszystkich części gospodarstwa oraz 
prowadzonej dokumentacji, w tym zapisów dotyczących zakupu środków produkcji i rejestru zbycia, jak również do udzielenia wszelkiej pomocy 
 w przeprowadzeniu inspekcji. 

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. odpłatnej kontroli w moim gospodarstwie rolnym na zgodność 
prowadzonej produkcji z ekologicznymi metodami produkcji rolnej. 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z  o.o. doraźnych, niezapowiedzianych kontroli oraz pobór próbek 
do badań w moim gospodarstwie rolnym na zgodność prowadzonej produkcji z ekologicznymi metodami produkcji rolnej  

6. Zobowiązuje się:  
 powiadomić każdego roku w terminie określonym przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. o rocznym planie produkcji w gospodarstwie 
 dopełnić zobowiązań finansowych i administracyjnych związanych z kontrolą pod rygorem przerwania procesu certyfikacji 
 niezwłocznie powiadomić o zmianach w ramach przedmiotu kontroli 
 przekazać wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli.  

7. Biuro Certyfikacji jest odpowiedzialne za zachowanie poufności przez osoby działające w jego imieniu odnośnie informacji, z jakimi zapoznały 
się w związku z realizacją procesu certyfikacji. 

8. Oświadczam, iż poza zgłoszoną do BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. działalnością, nie prowadzę innej produkcji rolnej (roślinnej lub 
zwierzęcej). 

Data wypełnienia wniosku 

  -   -   

Dzień  Miesiąc  Rok 
 

Czytelny podpis wnioskodawcy/osoby upoważnionej*) 

 
 

*)   w przypadku podpisu osoby upoważnionej należy dołączyć upoważnienie/pełnomocnictwo 

 

UWAGI BIURA CERTYFIKACJI  
 

 

 


