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SZARE POLA WYPEŁNIA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA 

 
 
 WNIOSEK  

O CERTYFIKACJĘ ZGODNOŚCI ZBIORU ZE STANU NATURALNEGO I 

PSZCZELARSTWA PROWADZONYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI  
BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.   

ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI 

A. 
 

   Wniosek na …….. rok   Zmiana do wniosku zmiana dot. sekcji:    B    C    D    E    F     Zał. 1      Zał. 2      Zał. 3  

B. 
 

Status produkcji:   w trakcie konwersji  - po zakończeniu okresu konwersji (status ekologiczny) 

  B1. – wypełnić w przypadku zmiany jednostki certyfikującej 
   

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

 
………………………………………………………………………… 

Nr producenta nadany przez poprzednią jednostkę certyfikującą 

  
 
Data rozpoczęcia przestawiania …………..………….. 

  
Data przyznania pierwszego certyfikatu …………………..….……. 

  Okres pomocowy przyznany przez ARiMR w ramach programu „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”  
 

od dnia …………..………..……r. do dnia………………….……..r. 

C. 
 

ZAKRES PRODUKCJI WNIOSKODAWCY Produkcja ekologiczna Produkcja konwencjonalna Produkcja zlecana 

 zbiór ze stanu naturalnego    

 pszczelarstwo    

D. DANE WNIOSKODAWCY 

 

Imię i nazwisko / nazwa  

Telefon  Fax  E-mail  

PESEL / 
REGON:  

 Numer nadany przez ARiMR:  

 NIP:    
Producent rozlicza podatek VAT 

 TAK       NIE 

E. ADRES ZAMELDOWANIA/SIEDZIBY: 

 Ulica  Nr domu  Nr lokalu  

Miejscowość    Poczta  Kod  

Gmina  Powiat  Województwo  

F. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………..      liczba stron ………….. 
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………..      liczba stron ………….. 
 
3. ……………………………………………………………………………………………………………..      liczba stron ………….. 
 
4. ……………………………………………………………………………………………………………..      liczba stron ………….. 

 
 
 
 
 

NR  PRODUCENTA : DATA REJESTRACJI WNIOSKU : PODPIS : 
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Opłata 

Zobowiązuje się do uiszczania opłaty za certyfikację w wysokości i terminach określonych w aktualnym 
cenniku 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 

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 

 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 zbioru ze stanu naturalnego i/lub pszczelarstwa nie mogą być 
sprzedawane jako produkty rolnictwa ekologicznego. 

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

4. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie odpłatnej kontroli w zakresie zbioru ze stanu naturalnego i/lub pszczelarstwa na zgodność 
prowadzonej produkcji z ekologicznymi metodami produkcji przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wyrywkowych, niezapowiedzianych kontroli oraz pobór próbek do badań na zgodność prowadzonej 
produkcji z ekologicznymi metodami produkcji przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. 

6. Zobowiązuje się:  
- powiadomić każdego roku w terminie określonym przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. o rocznym planie produkcji,  
- 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. Jednostka Certyfikująca 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). 

9. 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. 

Data wypełnienia wniosku 

  -   -   

Dzień  Miesiąc  Rok 
 

Czytelny podpis wnioskodawcy/osoby upoważnionej*) 

 
 

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

 

 

UWAGI JEDNOSTKI CERTYFIKUJ ĄCEJ  

 

 


