
o ZŁOŻENIE OPISU o AKTUALIZACJA 3 4 5 6 7 8 9 10

o Nie dotyczy o

o

o

2 Wpisać rodzaj obiektu: 1Budynek gospodarczy, Budynek inwentarski, Chlewnia, Kurnik, Obora, Owczarnia, Stajnia, Stodoła, Magazyn, Spichlerz, Silos, Szklarnia, Wybieg, Wiata, Garaż, 
1Piwnica, Zakład przetwórczy, Biuro, Chłodnia, Obiekt akwakultury - staw, Obiekt akwakultury - pozostałe, Pozostałe obiekty gdzie indziej niesklasyfikowane;

1 Wprowadzić lokalizację obiektów. W przypadku większej liczby lokalizacji wypełnić  odrębny załącznik; 3 Wpisać "Zlecający" lub "Podwykonawca";
4 Zaznaczyć wybór znakiem "X";

Gnojówka

Gnojowica

Rodzaj obiektów znajdujących 

się w danej lokalizacji2
Wykorzystanie4

Nie dotyczySekcja 7. OBIEKTY, W KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ PODLEGAJĄCA KONTROLI1

Nr lokalu
Nr 

budynku
Województwo Powiat MiejscowośćGmina Ulica

o Inne:o Producent jest płatnikiem VAT

Nie dotyczySekcja 4. MAGAZYNOWANIE NAWOZÓW NATURALNYCH W GOSPODARSTWIE (wpisać dla danego nawozu powierzchnię 
i/lub pojemność magazynową oraz okres przechowywania bez konieczności opróżniania)

Okres przechowywania (w miesiącach)

Obornik

Sekcja 5. PRODUKCJA ZWIERZĘCA PROWADZONA METODAMI 
KONWENCJONALNYMI - CHARAKTER CHOWU

Sekcja 6. SYSTEM UTRZYMANIA BYDŁA Nie dotyczy

chów ekstensywny

chów intensywny

o
o

bezuwięziowyuwięziowy

PODPIS:DATA REJESTRACJI:ID PRODUCENTA:

                                              OPIS JEDNOSTKI - Certyfikacja produkcji ekologicznej:
   - nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin
   - zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (z wyłączeniem pszczelarstwa)

OPIS WYPEŁNIĆ CZYTELNIE - DRUKOWANYMI LITERAMI, SZARE POLA WYPEŁNIA BIOCERT MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.

Nazwisko/Nazwa Imię Numer nadany przez Jednostkę certyfikującą

Sekcja 1. CEL ZGŁOSZENIA

Sekcja 2. DANE PRODUCENTA

PL-05-

(Dane zawarte w sekcji 2 należy aktualizować na formularzu "Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego")

BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków

zmiana dotyczy sekcji 
(zaznaczyć "X") :

Miejsce przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej:

o Gospodarstwo rolne o

PESEL

o o

Nawóz naturalny

ekologi-
czne

nieekolo-
giczne

Kod pocztowy Poczta
Użytkownik obiektu,  w 

którym prowadzona jest 

działalność3

NIP REGON

Sekcja 3. DOKUMENTACJA

Biuro księgowe

Powierzchnia (w m2) Pojemność (w m3)
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Opis środków i działań podejmowanych celem zapewnienia, że produkty wytworzone z udziałem strony trzeciej  są w każdym przypadku identyfikowalne (w tym opis systemu dokumentacji księgowej):

Czy 
odpowiedzialność za 

produkcję 
ekologiczną została 

przekazana 
podwykonawcy? 
(wpisać Tak/Nie)

Nr umowy z 
podwykonawcą

Data umowy z 
podwykonawcą

Nazwa jednostki 
certyfikującej, pod 

nadzorem której znajduje 
się podwykonawca

Nie dotyczySekcja 8. DZIAŁANIA ZLECANE STRONIE TRZECIEJ (PODWYKONAWCY) (dotyczy czynności innych niż wynajem maszyn i sprzętu rolniczego)  
(w przypadku większej liczby wierszy sporządzić odrębny załącznik)

Nazwisko/nazwa 
podwykonawcy

Imię podwykonawcy Adres podwykonawcy

Podwykonawca w zakresie kategorii 
produktu (właściwe zaznaczyć X):

Etapy produkcji zlecane 
podwykonawcy (właściwe zaznaczyć 

X):
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on
zapobieganie erozji gleby

ochrona naturalnych wrogów szkodników

dobór odpowiednich ras i linii zwierząt dostosowanych do lokalnych warunków

zapewnienie dobrostanu zwierząt

wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

inne (w polu poniżej wpisać, jakie?):

o
o
o
o
o
o

dobór odpowiednich gatunków i odmian roślin

stosowanie płodozmianu z uwzględnieniem roślin poprawiających żyzność i aktywność biologiczną gleby

o
o

Sekcja 9. OPIS ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH
(środki, które są podejmowane przez podmioty na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji w celu zapewnienia ochrony różnorodności biologicznej oraz jakości gleby, środki zapobiegające szkodnikom i chorobom oraz kontroli nad nimi oraz środki, które mają 
być podejmowane w celu uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska oraz zdrowia zwierząt i roślin)
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18. Stosuje się praktyki hodowlane, które wzmacniają układ odpornościowy i naturalny system obrony przed chorobami, w tym zwłaszcza zapewnienie regularnego ruchu oraz – w miarę możliwości dostępu do terenów na wolnym powietrzu i pastwisk;

23. Zwierzęta są żywione paszą ekologiczną złożoną ze składników rolniczych uzyskanych w produkcji ekologicznej oraz z naturalnych substancji nierolniczych;
24. Personel zajmujący się utrzymywaniem zwierząt posiada niezbędną podstawową wiedzę na temat zdrowia i potrzeb związanych z dobrostanem zwierząt oraz umiejętności w tych dziedzinach;
25. Metoda chowu, w tym obsada i warunki w pomieszczeniach, zapewniają zaspokojenie potrzeb rozwojowych, fizjologicznych i etologicznych zwierząt;
26. Zwierzęta mają stały dostęp do terenów na wolnym powietrzu, w miarę możliwości do pastwisk, kiedy tylko pozwalają na to warunki pogodowe i stan gruntu, chyba że na podstawie prawodawstwa wspólnotowego narzucono ograniczenia i zobowiązania związane z ochroną 
zdrowia ludzi i zwierząt;
27. Trzymanie zwierząt na uwięzi i ich izolowanie jest zabronione z wyjątkiem przypadków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007;

10. Wszelkie stosowane techniki produkcji roślinnej zapobiegają zanieczyszczaniu środowiska lub ograniczają je do minimum;
11. Produkty czyszczenia i odkażania w produkcji roślinnej stosuje się tylko wtedy, gdy zostały dopuszczone do użytku w produkcji ekologicznej zgodnie z Załącznikiem II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji 
ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007;
12. Stosuje się materiał siewny/rozmnożeniowy/nasadzeniowy ekologiczny własny lub zakupiony. W przypadku braku materiału ekologicznego materiał konwencjonalny stosuje się tylko i wyłącznie za zgoda Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
13. Uprawa roślin ekologicznych i konwencjonalnych jest prowadzona oddzielnie i z zachowaniem ograniczeń określonych z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów 
ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007;
14. Produkcję zwierzęcą prowadzi się w powiązaniu z powierzchnią gruntów rolnych;
15. Zdrowie zwierząt utrzymuje się poprzez wspomaganie naturalnej obrony immunologicznej zwierząt, dobór odpowiednich ras oraz praktyki hodowlane;

17. Przestrzega się wysokiego poziomu dobrostanu zwierząt z uwzględnieniem specyficznych potrzeb danych gatunków;
16. Doboru ras dokonuje się z uwzględnieniem zdolności zwierząt do przystosowania się do warunków lokalnych, ich żywotności oraz odporności na choroby lub problemy zdrowotne;

1. Utrzymuje się naturalną żyzność, stabilność i różnorodność biologiczną gleby oraz poprawę życia w glebie poprzez stosowanie wieloletniego płodozmianu z wykorzystaniem roślin strączkowych i innych roślin na nawóz zielony, a także obornika lub materiału organicznego, 
najlepiej przekompostowanego, pochodzącego z produkcji ekologicznej;

Produkcja ekologiczna jest prowadzona z zachowaniem zasad:

Zasady produkcji

o
o
o

20. Zwierzęta utrzymywane ekologicznie są urodzone i chowane w gospodarstwach ekologicznych;
21. Zwierzęta, które nie były chowane w gospodarstwach ekologicznych, wprowadza się do gospodarstwa ekologicznego w celach hodowli na szczególnych warunkach określonych w Zał. II Część II ust 1.3.4.3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 
30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007;
22. Zwierzęta w gospodarstwie będącym w początkowej fazie okresu konwersji, a także produkty wytworzone z tych zwierząt mogą być uznane za ekologiczne po spełnieniu wymogów okresu konwersji, o którym mowa w Zał. II Część II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007;

19. Produkty ekologiczne pochodzenia zwierzęcego wytwarza są od zwierząt chowanych w gospodarstwach ekologicznych przez całe życie od momentu urodzenia lub wylęgu;

2. Zapobiega się i zwalcza zagęszczanie i erozję gleby;
3. Rośliny odżywia się głównie poprzez ekosystem gleby;
4. Ogranicza się do minimum stosowania zasobów nieodnawialnych oraz środków zewnętrznych;
5. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących produkcji uwzględnia się lokalną lub regionalną równowagę ekologiczną;
6. Zdrowie roślin (zapobieganie szkodom wyrządzanym przez szkodniki, choroby i chwasty) utrzymuje się poprzez stosowanie środków zapobiegawczych, takich jak dobór odpowiednich gatunków i odmian odpornych na szkodniki i choroby, odpowiedni płodozmian, metody 
mechaniczne i fizyczne oraz ochronę naturalnych wrogów szkodników;
7. W przypadku stwierdzonego zagrożenia uprawy dozwolone stosowanie środków ochrony roślin pod warunkiem, że zostały one dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy art. 1 rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 
r. zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji i ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy;
8. Nie stosuje się mineralnych nawozów azotowych;
9. Nawozy mineralne (z wyłączeniem azotowych) i środki poprawiające glebę stosuje się tylko wówczas, jeżeli zostały dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy art. 2 rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalające 
na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji i ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy;

systematyczne czyszczenie miejsc składowania/magazynowania

informowanie sąsiadujących rolników o prowadzeniu produkcji metodą ekologiczną

prowadzenie niezbędnych rejestrów

inne (w polu poniżej wpisać, jakie?):o

o
o
o

Sekcja 10. OPIS ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI
(środki, które są podejmowane przez podmioty na każdym etapie produkcji, przygotowania i dystrybucji w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu produktami lub substancjami, które nie są dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem oraz w celu zapobieżenia pomieszaniu produktów ekologicznych z nieekologicznymi)

czytelne oznakowywanie produktów w trakcie składowania/magazynowania

w przypadku składowania/magazynowania produktów o różnych statusach - odpowiedni ich rozdział

każdorazowe sprawdzanie wykazów środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
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8. Oświadczam, że nie podlegam certyfikacji w odniesieniu do tej samej działalności w stosunku do danego produktu przez inną jednostkę certyfikujacą.

- -

 -  niezwłocznie powiadomić o zmianach w ramach przedmiotu certyfikacji,

Data wypełnienia opisu

dzień miesiąc rok

9. Oświadczam, że zgłosiłem do BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. wszystkie grunty i jednostki produkcji zwierzęcej wchodzące w skład gospodarstwa (w tym grunty ekologiczne nie zgłoszone do programów pomocowych oraz produkcję roślinną i zwierzęcą
      konwencjonalną).

13. Biocert Małopolska Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zachowanie poufności przez osoby działające w jej imieniu odnośnie informacji, z jakimi zapoznały się w związku z realizacją procesu certyfikacji.

 Czytelny podpis wnioskodawcy/osoby upoważnionej (w przypadku podpisu osoby upoważnionej należy dołączyć upoważnienie/pełnomocnictwo)

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

 - do zaakceptowania egzekwowania środków naprawczych ustanowionych przez jednostkę certyfikującą w przypadku niezgodności,
 -  przekazać wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia certyfikacji,

 -  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.

 -  przypadku rezygnacji z systemu kontroli, do bezzwłocznego poinformowania o tym jednostki certyfikującej,

10. Akceptuję, że w przypadkach gdy zgłoszona działalność  lub podwykonawcy są certyfikowani przez różne jednostki certyfikujące, prowadzona jest wymiana informacji między tymi jednostkami.

12. Akceptuję, że w przypadku rezygnacji z systemu kontroli, dokumentację dotyczącą certyfikacji Biocert Małopolska Sp. z o.o. przechowuje przez okres co najmniej pięciu lat.
11. Akceptuję, że w przypadku zmiany jednostki certyfikującej (w tym przez podwykonawcę) jednostka certyfikująca przekazuje dokumentację dotyczącą certyfikacji do nowej jednostki certyfikującej.

14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych o prowadzonej przeze mnie produkcji ekologicznej w rozumieniu art. Art. 3 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/848, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a
        rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 RODO przez Biocert małopolska Sp. z o.o. na potrzeby kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych ustanowionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
        i Rady (UE) 2017/625 oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 oraz procesu certyfikacji.

1. Zobowiązuję się do przestrzegania wymagań rolnictwa ekologicznego określonych w:
     -  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) NR 834/2007 (Dz.U.L. 150 Z 14.6.2018, s. 1)
     -  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. W przypadku wprowadzenia do obrotu produktu, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia niezgodności, podejrzenie wystąpienia niezgodności, której nie można wykluczyć, lub stwierdzenie niezgodności wpływającej na
     integralność produktu -  zobowiązuję się do pisemnego i bez zbędnej zwłoki powiadomienia nabywców produktu oraz do wymiany właściwych informacji z jednostka certyfikującą.

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

6. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. dodatkowych, niezapowiedzianych kontroli oraz pobór próbek do badań w moim gospodarstwie rolnym na zgodność prowadzonej produkcji z ekologicznymi metodami
      produkcji rolnej. 

5. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. kontroli w moim gospodarstwie rolnym na zgodność prowadzonej produkcji z ekologicznymi metodami produkcji rolnej.

3. Przyjmuję do wiadomości, że w okresie przestawiania (konwersji) produkty z gospodarstwa nie mogą być sprzedawane i znakowane jako produkty ekologiczne.

7. Zobowiązuje się: 
 -  powiadomić każdego roku w terminie określonym przez BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o. o o prognozie produkcji w gospodarstwie,
 -  dopełnić zobowiązań finansowych i administracyjnych związanych z kontrolą pod rygorem usunięcia z systemu kontroli,

28. Ogranicza się liczbę zwierząt, aby zminimalizować nadmierny wypas, zrycie gleby, erozję i zanieczyszczenia powodowane przez zwierzęta lub przez rozrzucanie obornika;
29. Zwierzęta utrzymywane ekologicznie są oddzielone od innych zwierząt. Wypas zwierząt utrzymywanych ekologicznie na wspólnych gruntach oraz zwierząt utrzymywanych nieekologicznie na gruntach ekologicznych jest prowadzony z zachowaniem ograniczeń określonych w 
Zał. II Część II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007;
30. Czas trwania transportu zwierząt ogranicza się do minimum;
31. Wszelkiego rodzaju cierpienie, w tym okaleczanie, ogranicza się do minimum w trakcie całego życia zwierzęcia, w tym podczas uboju;
32. Stosuje się naturalne metody reprodukcji. Sztuczne zapłodnienie jest jednak dozwolone. Rozród nie jest wywoływany poprzez podawanie hormonów lub podobnych substancji, chyba że jest to forma leczenia weterynaryjnego stosowana indywidualnie w odniesieniu do 
danego zwierzęcia;
33. Nie stosuje się innych form sztucznego rozrodu, takich jak klonowanie i przenoszenie zarodków;
34. Dokonuje się wyboru właściwych ras. Wybór ras przyczynia się również do zapobiegania cierpieniom zwierząt i unikania konieczności ich okaleczania;
35. Pasze dla zwierząt pozyskuje się przede wszystkim z gospodarstwa, w którym zwierzęta są utrzymywane, lub z innych gospodarstw ekologicznych w tym samym regionie;
36. Zwierzęta są żywione paszami ekologicznymi zaspokajającymi potrzeby pokarmowe zwierząt w różnych okresach ich rozwoju. Część racji żywnościowej może zawierać paszę z gospodarstw w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne - z zachowaniem ograniczeń 
określonych w Zał. II Część II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007;
37. Recykling odpadów i produktów ubocznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jako środka do produkcji roślinnej i zwierzęcej;
38. W trakcie przechowywania produkty ekologiczną są fizycznie oddzielone od produktów konwencjonalnych i będących w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne;
39. Prowadzi się stały monitoring czystości maszyn, urządzeń i pomieszczeń wykorzystywanych w produkcji metodami ekologicznymi oraz przeprowadza się stosowne zabiegi czyszczące;
40. Prowadzi się i przechowuje ewidencję produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z art. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przez ustanowienie 
szczegółowych kryteriów i warunków dotyczących sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej w ramach kontroli urzędowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz kontroli urzędowych grup podmiotów;

Opłata
Zobowiązuje się do uiszczania opłaty za proces certyfikacji w wysokości i terminach określonych w aktualnym cenniku 
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