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SANKCJE                                                 

Produkt tradycyjny i regionalny 
 

Lista sankcji nie jest listą zamknięta, może ona ulec zmianie. 

Symbol Poziom Sankcje*) Przykład 

1P 1 poziom 

Pisemne ostrzeżenie (zwykły list) 

z podaniem terminu przeprowadzenia czynności 

naprawczych 

Opóźnienie: 

a) w dostarczeniu wymaganych dokumentów np. zmiany struktury podmiotu, właściciela, lub zmiany 

produkcji. 

2P 2 poziom 

Pisemne ostrzeżenie (listem poleconym) 

z podaniem terminu przeprowadzenia czynności 

naprawczych 

Nie poinformowanie Biocert Małopolska Sp. z o.o.  o: 

a) zmianie struktury podmiotu, 

b) zmianie właściciela podmiotu, 

c) zmianie produkcji bez powiadomienia jednostki certyfikującej, 

d) niewykonanie działań korygujących. 

3P 3 poziom Dodatkowa kontrola (odpłatna) 

Dotyczy konkretnego przewinienia np.: 

a) zmiana struktury podmiotu bez powiadomienia jednostki certyfikującej, 

b) zmiana właściciela podmiotu bez powiadomienia jednostki certyfikującej, 

c) zmiana produkcji bez powiadomienia jednostki certyfikującej, 

d) braki w dokumentacji uniemożliwiające przeprowadzenie rocznej kontroli, 

e) brak środków prewencyjnych dla rozdziału produkcji certyfikowanej i niecertyfikowanej, 

f) przechowywanie substancji niedozwolonych na terenie kontrolowanego podmiotu 

4P 4 poziom Formalne ostrzeżenie 

Dotyczy konkretnego przewinienia np.: 

a) zmiana struktury podmiotu bez powiadomienia jednostki certyfikującej, 

b) zmiana właściciela podmiotu bez powiadomienia jednostki certyfikującej, 

c) zmiana produkcji bez powiadomienia jednostki certyfikującej, 

d) braki w dokumentacji uniemożliwiające przeprowadzenie rocznej kontroli, 

e) brak środków prewencyjnych dla rozdziału produkcji certyfikowanej i niecertyfikowanej, 

f) przechowywanie substancji niedozwolonych na terenie kontrolowanego podmiotu 

5P 5 poziom 
Pobranie próbek (odpłatne) 

Badanie próbek (odpłatne) 

Dotyczy konkretnego przewinienia np.: 

a) brak środków prewencyjnych dla rozdziału produkcji certyfikowanej i niecertyfikowanej, 

b) stosowanie surowców i/lub procesu technologicznego niezgodnego ze specyfikacją. 

c) przechowywanie substancji niedozwolonych na terenie kontrolowanego podmiotu 

6P 6 poziom 

Ograniczenie lub odmowa wydania certyfikatu 

i powiadomienie Głównego Inspektora Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inne 

upoważnione jednostki certyfikujące.  

Działania niezamierzone: 

a) stosowanie surowców i/lub procesu technologicznego niezgodnego ze specyfikacją. 

b) stosowanie niedozwolonych substancji, 

7P 7 poziom 

Cofnięcie certyfikatu, wypowiedzenie umowy i 

powiadomienie Głównego Inspektora Jakości 

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz inne 

upoważnione jednostki certyfikujące. 

Działania zamierzone: 

a) odmowa dostępu inspektorom do kontrolowanego podmiotu, dokumentów, pobrania próbek, 

b) stosowanie surowców i/lub procesu technologicznego niezgodnego ze specyfikacją 

c) stosowanie niedozwolonych substancji, 

d) nie uiszczenie opłaty za odpłatna kontrolę. 

*)  W przypadku powtórzenia sankcji niższej przejść do sankcji o poziom wyższy. 


