
Rok:

Imię/nazwa skrócona (w przypadku firmy):

PESEL:

NIP: REGON:

data
(dd-mm)

ilość 
5) data

(dd-mm)
ilość 

5)

1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10.

EWIDENCJA TOWAROWA
(na podstawie art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008)

Cz.1. Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji (art. 66 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008)

Miejsce składowania (rodzaj i adres obiektów do składowania) 
2)

: 

Nr identyfikacyjny producenta 
1)

:

DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUCENTA EKOLOGICZNEGO

Nazwisko / nazwa pełna (w przypadku firmy):

5.

Adres siedziby producenta:

Lp.

Przyjęcie produktu 
4)

Dane identyfikacyjne 

przyjętego produktu 
6)

Nazwa produktu
 2,3)

: 

Wydanie produktu
 4)

Stan magazynowy
 8) 

Status produktu 
7)

E - ekologiczny

K - z okresu konwersji

Przeznaczenie 
9)

Uwagi 
10)
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9) Należy wpisać „wprowadzenie na rynek", co oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy 

dysponowania 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 

przyjętego produktu, o którym mowa w kolumnie 4, przeznaczona jest na wprowadzenie na rynek, a reszta na własny użytek, różne przeznaczenie produktu należy podać w odrębnych wierszach.

2) Dla każdego rodzaju produktu oraz dla każdego miejsca jego składowania, należy prowadzić odrębny Rejestr składowania produktów ekologicznych / z okresu konwersji (np. producent składujący ziemniaki w dwóch miejscach, prowadzi dwa

odrębne rejestry dla ziemniaków).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Objaśnienia:

10) W przypadku produktu przetworzonego można podać informację, czy surowce, z których wytworzono produkt pochodziły od producenta, który wypełnia przedmiotową ewidencję. W tym celu należy wpisać odpowiednio „z gospodarstwa" lub 

„spoza gospodarstwa" lub „z gospodarstwa/spoza gospodarstwa" 

3) Należy wpisać nazwę produktu, którego będzie dotyczyć Rejestr składowania  produktów ekologicznych / z okresu konwersji .

4) Każda operacja przyjęcia lub wydania produktu jest odnotowywana w oddzielnym wierszu. W przypadku przyjęcia produktu wypełnia się kolumny numer: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 i ewentualnie 10. W przypadku wydania produktu wypełnia się kolumny

numer: 1, 5, 6, 7, 8, 9 i ewentualnie 10. 

5) Należy wpisać wielkość w tonach z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, w litrach lub w sztukach, oraz podać jednostkę miary przyjętych lub wydanych produktów.

6) W przypadku produkcji roślinnej należy wpisać oznaczenie działki rolnej oraz numer działki ewidencyjnej (zgodnie z kolumną 5 Rejestru zbioru (produkcji) ), z której pochodzi produkt lub w przypadku dostarczenia produktu spoza 

gospodarstwa, informację o dostawcy produktu ekologicznego (należy podać dane dostawcy: imię, nazwisko/nazwę i adres). W przypadku produkcji zwierzęcej, należy podać numerr identyfikacyjny zwierzęcia, z którego pochodzi składowany 

produkt.

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) Należy podać ilość produktu (w tonach z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, w litrach lub w sztukach, oraz podać jednostkę miary) składowanego w obiekcie. Pole powinno być aktualizowane, przy każdym przyjęciu lub wydaniu

produktu i wskazywać aktualną ilość produktu na stanie magazynowym po przyjęciu lub po wydaniu produktu.

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