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OPIS JEDNOSTKI – Zbiór ze stanu naturalnego 
 

Wypełniany tylko w czasie wizyty wstępnej lub celem zidentyfikowania zmian opisu jednostki 
 

 

Nazwy i adresy uczestników przedsięwzięcia 

 

 
INFORMACJE OGÓLNE  

 

 WŁAŚCICIEL CERTYFIKATU   

 nazwa     

 ulica, miasto   

 kod pocztowy, poczta:   

 tel.:  fax:  e-mail:   

 osoba odpowiedzialna:   

   

 

 PRZETWÓRCA   

 nazwa     

 ulica, miasto   

 kod pocztowy, poczta:   

 tel.:  fax:  e-mail:   

 osoba odpowiedzialna:   

   

 

 ORGANIZUJĄCY POZYSKIWANIE ROŚLIN DZIKO ROSNĄCYCH   

 nazwa     

 ulica, miasto   

 kod pocztowy, poczta:   

 tel.:  fax:  e-mail:   

 osoba odpowiedzialna:   
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Informacje ogólne (krótki opis struktury): 

Obszar pozyskiwania 

Lp. Nazwa 
Powierzchnia 

[km2] 
Opis*) Własność**) Załączona 

mapa ***) 

1 
     

2 
     

3 
     

4 
     

*)  np. Park narodowy, krajobrazowy, las, obszar chronionego krajobrazu, użytek rolniczy 

**)  np. Państwowy, współwłasność, prywatny. 

***)  mapa powinna mieć podziałkę najlepiej 1:100.000  ale nie mniej jak 1:250.000.  

Na mapie muszą być wyraźnie zaznaczone obszary zbioru, punkty skupu i zakłady w których będzie odbywało 

się przetwarzanie. 

 

Pozyskiwanie dziko rosnących roślin na użytkach rolnych  w tym drzewa                                    Nie dotyczy    
 

Rodzaj rośliny Rodzaj obszaru 
Użytkowanie 

nawożenie płodozmian inne informacje 

     

     

     

     

W przypadku drzew należy pisać system pielęgnacji stosowany w  międzyrzędziach 

 
 

Źródła zanieczyszczeń  występujące na obszarach pozyskiwania 

 

Rodzaj Ruch drogowy Przemysł 
Pestycydy stosowane 

w rolnictwie 

Pestycydy stosowane 

w lasach 
Inne 
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Struktura systemu  

 

Struktura systemu zbioru 

1 zbieracze: 
Liczba:  Czy są właścicielami terenu ? tak  nie  Lista zbieraczy Załącznik  nr  

 

2 struktura przepływu produktów 
Proszę w postaci diagramu opisać całą drogę od zbioru do momentu sprzedaży. Załącznik nr  

 
Lokalne punkty skupu znajdują się w: gospodarstwach  chatach leśnych  samochodach  

Inne (jakie)     

Pełna lista punktów skupu, lokalnych i głównych znajduje się : Załącznik nr   

 

Proszę opisać transport z lokalnych punktów skupu do głównych: 

 

Proszę opisać centralne punkty skupu lub inne nadrzędne jednostki: 

Pełna lista centralnych punktów skupu: Załącznik nr   
 

Rodzaje zależności pomiędzy wszystkimi strukturami? 

 

Dokumentacja 

Rodzaje stosowanych dokumentów  Lista dokumentów Załącznik nr  

Proszę opisać system dokumentacji  

 

 

 
 

Identyfikacja 

Opisać system identyfikacji  

 

 

Dalsze postępowanie z pozyskanymi produktami w tym przetwórstwo  

Nie występuje żadna dalsza obróbka   

Przerób odbywa się w innym certyfikowanym zakładzie   

Występuje obróbka zebranych produktów  

( jeżeli dotyczy należy wypełnić poniższą tabelę) 
  

 

 

Proszę opisać całą drogę przetwarzania produktu: 

Lp. Etapy produkcji Metody oddzielenia od produkcji konwencjonalnej 

1    

2    

3    

4    
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5    

6    

7    

Szczegółowy schemat Załącznik nr  

 

Proszę wymienić wszystkie dodatki i środki używane w czasie przetwarzania: 

 

 
Oświadczam, że informacje podane przeze mnie są prawdziwe. 

 

Deklaracja 
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 ich naruszenia – do podporządkowania się nałożonym sankcjom. 

2. 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. 

3. Akceptuję, że w przypadkach gdy zgłoszona działalność  lub podwykonawcy są kontrolowani przez różne jednostki certyfikujące, prowadzona jest 
wymiany informacji między tymi jednostkami. 

4. Akceptuję, że w przypadku zmiany jednostki certyfikującej (w tym przez podwykonawcę) jednostka certyfikująca przekazuje dokumentację 
dotyczącą kontroli do nowej jednostki certyfikującej. 

5. Zobowiązuję się, w przypadku wycofania się z systemu kontroli, do bezzwłocznego poinformowania o tym jednostki certyfikującej. 
6. Akceptuję, że w przypadku wycofania się z systemu kontroli  dokumentację dotyczącą kontroli przechowuje się przez okres co najmniej pięciu lat. 
7. Zobowiązuję się 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. 
 

 
Data wypełnienia opisu 

  -   -   

Dzień  Miesiąc  Rok 
 

Czytelny podpis producenta/osoby upoważnionej 

 
 

 

 


