
                                                                                          
                                                         

Etapy Procesu Certyfikacji  

INTEGROWANA PRODUKCJA 

ROŚLIN 

 

 

1. Wnioskowanie o certyfikację 

Producenci, zamierzający prowadzić działalność w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin muszą złożyć 

stosowny komplet dokumentów: wniosek o certyfikację, umowa z załącznikami, kopię zaświadczenia 

o ukończeniu szkolenia w zakresie Integrowanej Produkcji Roślin. Producenci powinni  przesłać 

wymienione dokumenty na  adres: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, 

z dopiskiem Integrowana Produkcja Roślin. 

 

 

2. Przyjęcie i zarejestrowanie wniosku o certyfikację 

Jednostka certyfikująca przyjmuje komplet dokumentów. Jeżeli wszystkie niezbędne dokumenty 

zostały dostarczone do jednostki certyfikujące następuje objęcie zgłaszającego systemem kontroli. 

Informacja ta jest przekazywana wnioskującemu 

 

 

3. Inspekcja kontrola (ocena) 

Jednostka Certyfikująca przeprowadza kontrole u wszystkich producentów przynajmniej raz w roku, 

którzy zgłosili się do certyfikacji w ramach IPR zgodnie z planem kontroli (PF13). Kontrole przeprowadza 

się w obecności producenta lub osoby przez niego upoważnionej. W ramach kontroli weryfikuje się 

również, czy w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, nie stwierdzono 

przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów 

azotanów, azotynów i metali ciężkich. Badaniom laboratoryjnym poddaje się rośliny lub produkty 

roślinne u nie mniej niż 20% producentów roślin wpisanych do rejestru, przy czym w pierwszej 

kolejności badania przeprowadza się u producentów roślin, w przypadku których istnieje podejrzenie 

niestosowania wymagań integrowanej produkcji roślin. Badania, przeprowadza się w laboratoriach 

posiadających akredytację w odpowiednim zakresie udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 13 

kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku lub przepisów rozporządzenia nr 

765/2008. 

 

 

4. Przegląd i podjęcie decyzji o certyfikacji 

Raport sporządzony przez inspektora podlega przeglądowi, w ramach, którego dokonuje się oceny, czy 

prowadzona działalność spełnia wymogi Integrowanej Produkcji Roślin. Na podstawie przeglądu 

podejmowana jest decyzja o udzieleniu lub odmowie certyfikacji. Informacja o decyzji przekazywana 

jest producentowi. 



                                                                                          
                                                         

 

 

5. Nadzór 

W ramach nadzoru nad wydanymi certyfikatami oraz klientami Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. 

przeprowadza dodatkowe inspekcje (w tym inspekcje niezapowiedziane) w ilości min. 2 % w stosunku 

do liczby producentów roślin, którym wydano certyfikat integrowanej produkcji roślin w oparciu o 

przeprowadzona analizę ryzyka

 

 

6. Odwołania, skargi, sprawy sporne 

Każdy Klient ma prawo złożyć odwołanie lub skargę dotyczącą postępowania i decyzji certyfikacyjnej 

BV Polska Sp. z o.o.  Każda inna zainteresowana strona ma prawo złożyć skargę dotyczącą 

postępowania BV Polska Sp. z o.o., organizacji certyfikowanej przez BV Polska Sp. z o.o. czy też 

wyrobów lub procesów certyfikowanych przez BV Polska Sp. z o.o.  Szczegółowe informacje zawarte są 

w procedurze GP06-PL ,,Skargi i odwołania dotyczących certyfikacji,, dostępnej na stronie internetowej 

pod linkiem http://www.bureauveritas.pl/home/clients/reklamacje 

 

 

7. Opłaty 

W ramach prowadzonego procesu certyfikacji Jednostka Certyfikująca wystawi fakturę końcową 

zgodnie z cennikiem. 

 

 

8. Poufność 

Bureau Veritas zapewnia na każdym poziomie organizacji zachowanie poufności w zakresie uzyskanych 

informacji oraz informacji wytworzonych/pozyskanych podczas działań certyfikacyjnych (za wyjątkiem 

informacji publicznie udostępnianej przez Klienta lub gdy uzgodniono to pomiędzy Bureau Veritas 

Polska Sp. z o.o. a Klientem.  

 

 

 

Skontaktuj się z Bureau Veritas już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze usługi        

z zakresu certyfikacji  Integrowana Produkcja Roślin pozwalają spełnić wymogi prawne        

i zadowolić Klientów Twojej firmy na całym świecie. 

http://www.bureauveritas.pl/home/clients/reklamacje

