
WNIOSEK

ZMIANA DANYCH
B C D E F G H I J

Rok pierwszej i ostatniej  kontroli / audytu: r.

r

.

Tak Nie 

Telefon Fax

NIP
Nr 

VAT

Gmina

Miejscowość

Powiat

Powiat

Rodzaj obróbki 

produktu 

V

Równoległa 

 PP - Produkcja  

PO- Własność 

VI

Okres zbioru 

VII

Kraj 

przeznaczenia 

produktu

Odbiorca 

produktu 

posiada 

certyfikat 

Korzystam z więcej niż jedna JC 

Objaśnienia- w kolumnie wpisać: IV -  PZ-  pierwszy zbiór lub KZ- drugi/kolejny zbiór, uprawa ma miejsce na tym samym polu. V - cyfrę:  1) Sprzedaż przed zbiorem, nie uczestniczenie w zbiorach  2) 

Sprzedaż bezpośrednio po zbiorze; nie prowadzone są czynności z produktem po zbiorze 3) obróbka ma miejsce we własnych miejscach obróbki 4 ) Obróbkę wykonuje podwykonawca, produkt jest 

własnością producenta  VI - PP lub PO gdzie PP- produkcja równoczesna - producenci  wytwarzają  ten sam  produkt częściowo jako certyfikowany oraz częsciowo niecert.; PO-  własność 

równoczesna, producenci itp zakupują niecertyfikowane produkty takie same , które sami certyfikują. VIII - wpisać czy odbiorca produktu jest certyfikowany zgodnie z GLOBALG.A.P. (Tak lub Nie)

II III IV

Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna
Uwagi 

F. ADRES MIEJSCA OBRÓBKI PRODUKTU (jeśli inny niż miejsca produkcji) 

G. PRODUKTY ZGŁASZANE DO CERTYFIKACJI 

Produkt 

Powierzchnia (ha)

 Bez osłon

Otwarte pole

Powierzchnia (ha)

z osłonami 

obszar zakryty

Rotacja produktów 

(pierwszy/ kolejny 

zbiór) w sezonie 

Poczta
Miejscowość

Ulica
Nr domu Nr lokalu

I VII VIII

Powiat

Poczta

Uwagi 

Gmina Kod pocztowy

Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna

Nr lokaluNr domuUlica

E. ADRES MIEJSCA PRODUKCJI (gospodarstwa )

Województwo

Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna
Uwagi 

Nr domu Nr lokalu

Województwo Gmina
Kod pocztowy

A. CEL ZGŁOSZENIA

C. DANE WNIOSKODAWCY

Opcja  1 – producent indywidualny z wieloma lokalizacjami bez 

wdrożonego SZJ*

* Uwaga: W przypadku wielu lokalizacji należy wypełnić Załącznik P-22/1-1 Lista lokalizacji u producenta w Opcji 1" i załączyć do nn. wniosku.

E-mail

REGON

Województwo

Nazwisko

/Nazwa firmy
Imię

zmiana dot. sekcji (zaznaczyć "X")

B. RODZAJ I OPCJE ZGŁOSZENIA    (Wypełnić w przypadku pierwszego zgłoszenia do jednostki certyfikującej oraz zmiany danych w tej sekcji).

Opcja 1- producent indywidualny 

Kod 

pocztowy

PESEL

Wypełnić w przypadku zmiany jednostki certyfikującej (jeśli dotyczy)lub korzystania z różnych JC:Zakres / Podzakres certyfikacji:  Rośliny uprawne / Owoce i warzywa v. 5

NUMER PRODUCENTA PODPIS:DATA REJESTRACJI WNIOSKU:

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

WNIOSEK
O CERTYFIKACJĘ  ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI SYSTEMU GLOBALG.A.P. 

/Formularz rejestracyjny GLOBALG.A.P/

WNIOSEK WYPEŁNIĆ CZYTELNIE - DRUKOWANYMI LITERAMI, ZIELONE POLA WYPEŁNIA BIOCERT MAŁOPOLSKA  

Nazwa poprzedniej JC:

13 cyfrowy numer GGN (lub GLN)

D. ADRES ZAMELDOWANIA (dotyczy osób fizycznych) / SIEDZIBY (dotyczy osób prawnych)

Poczta Miejscowość Ulica
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J. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU Proszę zaznaczyć przesłane załączniki oraz wpisać liczbę stron (jeśli dotyczy) 

K

Inne uwagi 

- -

Zapisy ze stosowania ś.o.r.  oraz nawozów 

Procedury wymagane w Pkt. Kontroli i Kryteriach Zgodności 

(wpisać jakie): ….. . 

Liczba stron

Inne

Deklaracja bezpieczeństwa żywności 

Ocena ryzyka 

Program badań i raporty z badań

Pozwolenia / Licencje 

Lista stosowanych srodków ochrony roslin (ś.o.r) 

posiadam inne certyfikaty (jeśli tak wymienić jakie…) 

Inne (wymienić jakie?)…. 

Pełnomocnictwo ( jeśli dotyczy) 

Liczba stronZałączniki wymagane module oceny poza miejscem produkcji 

Samocena

Załącznik P-22/1-1 -Lista lokalizacji u producenta w Opcji 1"

Certyfikat lub raporty z inspekcji podwykonawców 

I . Program korzyści, moduł oceny  i inne certyfikacje 

wnioskuję o uczestnictwo w programie korzyści (inspekcje niezapowiedziane)

wnioskuję o podzielenie inspekcji zapowiedzianej na Moduł poza miejscem produkcji i na miejscu produkcji (jeśli tak, załaczyć dokumenty w sekcji K )

zezwalam na udostępnienie dodatkowych danych w bazie GLOBALG.A.P. - adres, nr domu własciciela certyfikatu 

H.  Podwykonawstwo 

Producent działa jako 

podwykonawca  

Czy zlecane są prace 

podwykonawcom?  

Jeśli tak proszę 

opisać i podać nr 

GGN 

podwykonawców

UWAGI  BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. 

Czytelny podpis wnioskodawcy/osoby upoważnionej (uwaga: w przypadku podpisu osoby upoważnionej należy dołączyć upoważnienie / 

pełnomocnictwo)

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

Data wypełnienia wniosku

dzień miesiąc rok

2) Dostarczenia wszelkich niezbędnych dokumentów / informacji niezbędnych do oceny spełnienia wymagań systemu GLOBALG.A.P. 

Biocert Małopolska Sp. z o.o. na rachunek bankowy:    Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 34 1750 1048 5555 5555 0019 9864 

Zobowiązuję się do uiszczania opłaty za proces certyfikacji  ( w tym opłaty na rzecz administratora programu GLOBALG.A.P.) w wysokości i terminach określonych w aktualnym cenniku 

5)  Umożliwienia przeprowadzenia zapowiedzianych; niezapowiedzianych kontroli oraz (jeśli dotyczy) pobrania próbek do badań

6) Zapłacenia opłat określonych przez Biocert Małopolska sp. z o.o oraz  opłat określonych przez GLOBALG.A.P. 

7) Niezwłocznego powiadamiania Biocert Małopolska Sp. z o.o. o wszelkich stwierdzonych niezgodnościach, dotyczących art. rolno- spożywczych wprowadzonych do obrotu handlowego z 

oznaczeniem przedmiotowym logo GLOBALG.A.P. 

8) Składania corocznych aktualizacji niniejszego Wniosku w przypadku kontynuacji certyfikacji oraz każdorazowo w przypadku zmiany danych do Biocert Małopolska Sp. z.o. o.

OPŁATY 

2) Akceptuję, że w przypadku rezygnacji ze współpracy, dokumentację dotyczącą certyfikacji Biocert Małopolska Sp. z o.o. przechowuje przez okres co najmniej 5-ciu lat 

4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych;  Dz. U. 2018 r. poz. 1000).na potrzeby procesu certyfikacji 

systemu GLOBALG.A.P. przez Biocert Małopolska Sp. z. o. o. 

Oświadczam że:

9) niezwłocznie powiadomić Biocert Małopolska  Sp. z o.o. o zmianach w ramach przedmiotu certyfikacji oraz w przypadku rezygnacji z usług jednostki

 3).Akceptuję, że wniesienie opłaty za certyfikację nie gwarantuje uzyskanie certyfikatu. Certyfikat wydany jest w przypadku spełnienia wymagań certyfikacyjnych i  pozytywnej 

decyzji o certyfikacji wydaną przez Biocert Małopolska Sp. z .o.o

3) Zaakceptowania sankcji - w przypadku stwierdzenia niezgodności lub niespełnienia wymagań   

4) Dopełnienia zobowiązań finansowych i administracyjnych związanych z certyfikacją pod rygorem usunięcia z systemu kontroli 

1) Informacje podane przeze mnie są prawdziwe.. 

Załączniki wymagane module oceny poza miejscem produkcji 

Liczba stron

DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA 
Zobowiązuję się do: 

1) Przestrzegania wymagań zawartych w standardzie GLOBALG.A.P. (aktualne wydanie) 
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SKRÓCONE DANE WNIOSKODAWCY - WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU OPCJI 1- PRODUCENT Z WIELOMA LOKALIZACJAMI BEZ WDROŻONEGO SZJ

GGN
Numer 

rejestracyjny
Nazwa firmy

Aktualna 

liczba 

lokalizacji

Równoczesna 

produkcja

Równocze

sna 

Własność

Liczba 

centralnych 

miejsc 

obróbki

LISTA LOKALIZACJI 

Imię Nazwisko
Pod 

osłonami
Bez osłon

*Dla każdego producenta i dla każdego produktu proszę wpisać dane w oddzielnej linii. W razie potrzeby utworzyć dodatkowe linie.

E Mail Produkt

Rotacja 

produktów 

(Pierwszy / 

kolejny zbiór)

Okres zbioru 

(wskazać 

miesiące 

zbioru)

Status 

GG

Czy zbiór jest 

włączony? 

(Tak/Nie)

Własne miejsca 

obróbki       

(Tak/Nie)

Jeśli dotyczy: Proszę 

podać Adres 

miejsca obróbki

Własność 

równoległa 

(Tak/Nie)

Data inspekcji 

wewnętrznej

Szacowana 

wydajność 

(tony/ha)

Produkt
Powierzchnia 

(ha)

Kraj 

przeznaczenia 

produktu

Produkcja 

równoległa 

(Tak/Nie)

Lp. GGN
Numer 

rejestracyjny 

Nazwa 

gospodarstwa

Osoba odpowiedzialna

Adres rejestracyjny

Numer 

NIP lub 

VAT

Nr 

telefon

u

Kod 

pocztowy
Miasto

Adres miejsca 

produkcji (jeśli inny 

niż adres rejestracyjny)

ulica, nr 

domu


