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Nr producenta nadany przez Biocert Małopolska PL - 05 /  __   /  __   /  __   /__   /  __   /  __   / 

Opis składany po raz pierwszy     Zmiana danych      Data wypełnienia opisu  

Zmiana danych dotyczy sekcji   I   II   III   IV   V   VI   VII  IIIV    IX    X  XI 

  W przypadku zmiany danych zaznaczyć i wypełnić sekcję, której zmiana dotyczy i przesłać do jednostki certyfikującej wraz z wypełnioną pierwszą stroną  
  wniosku 

 

I.  DANE WNIOSKODAWCY (Właściciela certyfikatu) 
Nazwa/dane teleadresowe 

Imię i Nazwisko 

lub Nazwa 
 

Adres  

Kod  i Poczta  Gmina  

Województwo  Fax  

Telefon  E-mail  

Adres strony 

inetrnetowej 
 

Osoba 

odpowiedzialna 
 

Telefon  

E-mail  

Przedstawiciel 

wnioskodawcy 
 

Telefon  

E-mail  

 

II. DANE PODMIOTU/OBIEKTU, KTÓREGO DOTYCZY OPIS [uzupełnić w przypadku różnic z sekcją I] 

Nazwa/dane teleadresowe 

Imię i Nazwisko 

lub Nazwa 
 

Adres  

Kod i  Poczta  Gmina  

Województwo  Fax  

Telefon  E-mail  

Adres strony 

inetrnetowej 
 

REGON 

 
NIP 

--- 
KRS 

 
PESEL  w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej 

 
Osoba 

odpowiedzialna 

 Telefon  

 E-mail  

Przedstawiciel 

wnioskodawcy 

 Telefon  

 E-mail  

Kopia *
)
 odpisu KRS lub wpisu do działalności gospodarczej Załącznik**

)
  nr ___________ 

Kopia *) zaświadczenia o nadaniu numeru ident. REGON Załącznik**
)
  nr ___________ 

Kopia*
)
 dokumentu wydanego przez WIS lub SANEPID 

dopuszczającego podmiot do produkcji/obrotu środkami 

spożywczymi [jeżeli dotyczy] 

Załącznik **
)
 nr ___________ 

*)  załącznik obligatoryjny - załączyć w przypadku składania Opisu po raz pierwszy oraz w przypadku zmian w sekcji II;            **) podać nr  załącznika. 

 
 
Miejscowość, data: ________________________ Podpis osoby  odpowiedzialnej:__________________________

 

OPIS JEDNOSTKI wnioskodawcy / podwykonawcy 

[Import i wprowadzanie produktów do obrotu] 

Obligatoryjny formularz  wypełniany przy składaniu  po raz pierwszy Wniosku o certyfikację 

[wprowadzanie produktów do obrotu]  lub celem zidentyfikowania zmian opisu jednostki. 

Biocert Małopolska Sp. z o.o.  

ul.Lubicz 25A, 31-503 Kraków 
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III. Informacje dodatkowe o zakładzie: 

 

Opis/plan dojazdu ZAŁĄCZNIK NR ___________________ 

Plan obiektu ZAŁĄCZNIK NR ___________________ 

Schemat organizacyjny ZAŁĄCZNIK NR ___________________ 

 

 

IV.  Zarządzanie jakością 

 ZAŁ.NR 

Czy podmiot posiada certyfikat ISO? Jaki?     Tak     Nie      

Czy podmiot posiada certyfikat HACCP?     Tak     Nie      

Czy zakład posiada inne certyfikaty? Jakie?     Tak     Nie      

W przypadku braku certyfikatów (ISO, 

HACCP) czy firma wdrożyła lub wdraża jeden 

z tych systemów? Jaki? 

    Tak     Nie     

 

Czy w ramach stosowanych procedur lub 

instrukcji wprowadzona jest informacja 

 o produkcji ekologicznej? 

    Tak     Nie     

 

Czy personel został przeszkolony 

z wymagań produkcji ekologicznej? 
    Tak     Nie     

 

Czy w przeszłości był cofnięty lub zawieszony 

certyfikat ekologiczny?   
    Tak     Nie     

 

Czy producent posiada procedurę odwołań 

i reklamacji? 
    Tak     Nie     

 

 

 

V. Opis działań dostosowawczych i środków zapobiegawczych 

 

1. Działania podjęte celem dostosowania produkcji do zasad rolnictwa ekologicznego: 
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2. Zastosowane środki ostrożności w celu ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia niezatwierdzonymi 

substancjami lub produktami: 

3. Zastosowane środki ostrożności w celu zachowania czystości w miejscach składowania oraz podczas cyklu 

produkcyjnego: 

 

 

VI. Mycie, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja 

 

Rodzaj 

zabiegu 

Wykaz środków/podmiot 

odpowiedzialny 

Rodzaj dokumentu 

weryfikującego 

wykonanie zabiegu 

Ocenić ryzyko 

zanieczyszczenia 

produktów ekologicznych 

środkami na skutek 

przeprowadzonych zabiegów 

Mycie    duże     średnie     małe 

Dezynfekcja    duże     średnie     małe 

Dezynsekcja    duże     średnie     małe 

Deratyzacja    duże     średnie     małe 
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VII. Opis wszystkich czynności wykonywanych przez podmiot  w poszczególnych etapach  

 

Etapy obrotu 

produktami 

Opis czynności wykonywanych 

przez podmiot na danym etapie 

Opis czynności zapewniających 

oddzielenie produkcji 

ekologicznej od konwencjonalnej na 

danym etapie 

Wymienić dokumenty weryfikujące 

przepływ produktów na danym 

etapie 

Informacje widniejące na etykiecie 

produktu ekologicznego na danym 

etapie 

Zakup /przyjęcie 

produktu 
   

 

Magazynowanie    

 

Sprzedaż / 

wydanie 

produktu 

   

 

Inne etapy 
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VIII. Identyfikowalność 

 

Czy możliwe jest odtworzenie drogi produktu ? W jakim sposób zapewniona jest identyfikowalność produktu? 

Proszę wymienić sposoby kodowania produktów pozwalające na identyfikację numeru partii, dostawcy, daty i 

miejsca dostawy, miejsca magazynowania. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

IX.  Etykietowanie Nie dotyczy      

 

Czy są wprowadzane zmiany w oryginalnych etykietach np.: 

zmiana etykiety oryginalnej lub doklejanie dodatkowych etykiet?                    Tak            Nie            

       

Jeżeli  NIE  proszę nie wypełniać pozostałych punktów sekcji i zaznaczyć pole  „Nie dotyczy” w  tytule sekcji.  

Jeżeli TAK proszę opisać stosowany proces etykietowania i załączyć wzory etykiet – ZAŁ. NR ________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

X.  Magazynowanie 

 

W jaki sposób jest dokumentowane magazynowanie od wejścia do wyjścia? 

 ręcznie   

komputerowo   

ręcznie i komputerowo   

 

W jaki sposób będą dostarczane produkty do magazynu ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

W jaki sposób odbywa się przyjęcie produktów w magazynie ?  

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

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

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

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

 

Jakie czynności kontrolne, analizy będą wykonywane ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………...…….. 
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W jaki sposób będą oddzielane produkty ekologiczne od konwencjonalnych ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

Proszę  opisać dokumentację przyjęcia i załączyć przykładowe druki Zał. nr ______________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

XI.  Transport 

 

Proszę opisać strukturę transportu przychodzącego i wychodzącego z uwzględnieniem podmiotów 

odpowiedzialnych (transport własny / wynajęty) oraz dokumentów identyfikujących produkty ekologiczne na 

każdym z etapów.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

Czy istnieje ryzyko zanieczyszczenia produktów ekologicznych substancjami niedozwolonymi w czasie 

transportu?. Jeżeli tak proszę opisać sposób zapobiegania. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

XII.  Próbki / Analizy Nie dotyczy      

 

Czy są pobierane próbki  do badań?              Tak            Nie            

Jeżeli  NIE proszę nie wypełniać pozostałych punktów sekcji i zaznaczyć pole  „Nie dotyczy” w tytule sekcji. 

 

Czy jest zatwierdzony plan pobierania próbek?             Tak            Nie 

 

Proszę podać częstotliwość pobierania próbek. ……………………………………………………………..   

 

Czy istnieje plan wykonywania analiz ?          Tak            Nie  

      

Produkty są podawane badaniom na GMO?              Tak            Nie 
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Czy inspektor będzie miał dostęp do wszystkich pomieszczeń?      Tak            Nie 

 

Proszę opisać organizację służb kontroli w laboratorium. 

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

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

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

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

 Proszę opisać sposoby prowadzenia badań i kontroli. 

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

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

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

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

Czy są prowadzone zapisy z badań i kontroli? 

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

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

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

Czy są zlecane badania innym niezależnym laboratoriom? Jeżeli tak to jakim i w jakim celu? Czy są to laboratoria 

akredytowane? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….... 
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Deklaracja 

 

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 

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

975) 

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

2. W przypadku wprowadzenia do obrotu produktu niezgodnego, zobowiązuję się do pisemnego 

powiadomienia kupujących produkt w celu zapewnienia usunięcia oznakowania odnoszącego się 

do ekologicznej metody produkcji. 

3. Akceptuję, że w przypadkach gdy zgłoszona działalność lub podwykonawcy są certyfikowani 

przez różne jednostki certyfikujące, prowadzona jest wymiana informacji między tymi 

jednostkami. 

4. Akceptuję, że w przypadku zmiany jednostki certyfikującej (w tym przez podwykonawcę) 

jednostka certyfikująca przekazuje dokumentację dotyczącą certyfikacji do nowej jednostki 

certyfikującej. 

5. Zobowiązuję się, w przypadku rezygnacji z systemu kontroli, do bezzwłocznego poinformowania 

o tym jednostki certyfikującej. 

6. Akceptuję, że w przypadku rezygnacji z systemu kontroli dokumentację dotyczącą certyfikacji 

przechowuje się przez okres co najmniej pięciu lat. 

7. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania jednostki certyfikującej o wszelkich 

nieprawidłowościach lub naruszeniach mających wpływ na ekologiczny status produktu lub 

produktów ekologicznych otrzymanych od innych podmiotów gospodarczych lub 

podwykonawców. 

 

Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w opisie są prawdziwe oraz zobowiązuję się do 

niezwłocznego informowania jednostki certyfikującej o wszelkich zaistniałych zmianach mających 

wpływ na proces certyfikacji. 

 
 

 

 

 

 

Miejscowość, data: _____________________        Podpis osoby odpowiedzialnej:____________________ 


