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Wariant 
10)

Nazwisko / nazwa pełna (w przypadku firmy):

REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROŚLINNEJ 
na podstawie art. 72 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008

 Rejestr zbiorów (produkcji) (art. 72 lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008)

DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUCENTA EKOLOGICZNEGO

Imię / nazwa skrócona (w przypadku firmy):

Adres siedziby producenta: 

Nr identyfikacyjny producenta 
1)

: NIP:

Oznaczenie 

działki rolnej

Powierzchnia działki 

rolnej 
2)

Nr działki 

ewidencyjnej, na 

której jest położona 

działka rolna 
3)

Uprawiana roślina 
4)

Roślina 

uprawiana w 

plonie 

głównym 
5)

Nazwa produktu 
6)

Przeznaczenie 

plonu/produktu 
11)

Data zbioru 
8)

(dd-mm)

Wielkość zbioru 

(produkcji) 
9)

Status produktu 
7)

E - ekologiczny

K - z okresu konwersji

11.

Powierzchnia działki 

rolnej w granicach 

działki ewidencyjnejLp.
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X wprowadzenie na rynek

E na własny użytek

K

Objaśnienia:

4) Należy wpisać nazwę rośliny uprawianej. W przypadku, gdy na danej działce rolnej uprawiano więcej niż jedną roślinę, to nazwy tych roślin należy podać w odrębnych wierszach. 

2) Należy wpisać dla każdej działki rolnej powierzchnię upraw spełniającą wymogi produkcji w rolnictwie ekologicznym, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów

ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem  Rady (WE) nr 834/2007”.

3) Należy wpisać numer działki ewidencyjnej, na której położona jest dana działka rolna lub jej część. W przypadku, gdy działka rolna jest położona na kilku działkach ewidencyjnych, numery działek ewidencyjnych należy podać w odrębnych wierszach.

1) Należy wpisać numer identyfikacyjny producenta, nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz.

86 poz. 86 oraz z 2013 r. poz. 1537). W przypadku braku numeru identyfikacyjnego, należy podać w odpowiednim polu numer PESEL lub NIP lub REGON.

11) Należy wpisać „wprowadzenie na rynek", co oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu przeznaczenia do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw, skarmiania zwierząt lub sprzedaży lub „na własny użytek", co oznacza produkcję podstawową na 

własny użytek lub do domowego przygotowania, obróbki lub przechowywania do własnego spożycia lub wykorzystania na paszę lub zasiew. W przypadku, gdy część produktu z danej działki przeznaczona jest na wprowadzenie na rynek a reszta na własny użytek, różne 

przeznaczenie produktu należy podać w odrębnych wierszach.

5) Należy wpisać „X” w odpowiednim polu, w przypadku rośliny uprawianej w plonie głównym. 

6) Należy wpisać nazwę produktu uzyskanego z rośliny, o której mowa w kolumnie 8. W przypadku, gdy z danej działki rolnej uzyskano więcej niż jeden produkt to nazwy tych produktów należy podać w odrębnych wierszach. Należy podać nazwę produktu, który nie 

został poddany jakiejkolwiek obróbce wywołującej zasadniczą zmianę jej stanu pierwotnego, przy czym uważa się, że zasadniczej zmiany nie wywołują w szczególności czynności takie jak: dzielenie, porcjowanie, odcinanie, obcinanie, okrawanie, obieranie, 

rozdrabnianie, krojenie, czyszczenie, głębokie mrożenie, zamrażanie, schładzanie, mielenie, pakowanie lub rozpakowywanie.

7) Należy wpisać „E” w przypadku statusu ekologicznego lub ,,K" w przypadku statusu w okresie konwersji. Możliwe jest wpisanie tylko jednego ze statusów produktu. Status produktu musi być potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady

(WE) nr 834/2007.

8) W przypadku, gdy zbioru dokonywano w ciągu kilku dni, daty poszczególnych dni zbioru należy podać w odrębnych wierszach.

9) Wielkość zbioru (produkcji) produktów, o których mowa w kolumnie 10, należy wpisać w tonach z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku lub w sztukach (wraz z podaniem jednostki miary). W przypadku roślin uprawianych w ramach wariantów 2.3 i 2.4, o 

których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 , lub w przypadku roślin uprawianych w ramach pakietów lub wariantów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologizne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 370 z późn. zm.),  wielkość zbioru (produkcji) należy wpisać w tonach z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku (wraz z podaniem jednostki miary).

10) Można wpisać numer wariantu zgodnie z pakietem 2. Rolnictwo ekologiczne  określonym zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  lub zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologizne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 370 z późn. zm.) oraz zgodnie ze złożonym przez producenta do ARiMR wnioskiem o 

przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w danym roku (w przypadku złożenia przez producenta takiego wniosku).
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