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Prosimy o wypełnienie niniejszego wniosku jak najdokładniej w miarę posiadanych informacji. Wszystkie informacje będą 

traktowane jako poufne i objęte ochroną. 

Uzupełniony i podpisany wniosek prosimy odesłać na adres: Bureau Veritas ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa lub 
przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail agrocert@pl.bureauveritas.com, strona www www.bureauveritas.pl 

Rok Choose an item. 

Wniosek dotyczy: 

 Pierwsza Certyfikacja  Prosimy uzupełnić cały wniosek. 

 Kontynuacja Certyfikacji  

Czy zaistniały zmiany w stosunku do 
roku ubiegłego/ ostatniej 
przeprowadzonej kontroli (np. liczba 
jednostek produkcyjnych, produkty, 
sposób zachowania statusu produktu 
ekologicznego)? 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an 

item. 

W przypadku zaistniałych 
zmian prosimy wypełnić tylko 
te pytania/obszary, które 
obejmują zmiany. 

 
Rozszerzenie – zwiększenie 
ilości produktów objętych 
zakresem certyfikacji 

Czy rozszerzenie produktów 
zgłaszanych do certyfikacji wpływa na 
zmiany w procesie produkcji? 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an 

item. 

W przypadku zaznaczenia 
TAK, prosimy wypełnić tylko te 
pytania/obszary, które 
obejmują zmiany.  

W przypadku zaznaczenia 
NIE, prosimy wymienić 
produkty zgłaszane do 
rozszerzenia. 

 Zmiana zakresu certyfikacji  
Prosimy wypełnić tylko te pytania/obszary, które obejmują zmiany. Dotyczyć to może np. 
dodanie nowych jednostek produkcyjnych, zmiana zgłoszonych działalności w stosunku do 
zakresu objętego procesem certyfikacji.  

Zakres prowadzonej działalności 

 
Przetwórstwo produktów 
ekologicznych oraz produkcja 
pasz i drożdży 

Jako przetwórstwo produktów ekologicznych traktowane są działania, które znacznie 
zmieniają produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, solenie, dojrzewanie, suszenie, 
marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów a także rozdzielanie, 
podzielenie na części, przecięcie, pokrojenie, pozbawianie kości, rozdrobnienie, 
wygarbowanie, skruszenie, nacięcie, wyczyszczenie, pozbawienie łusek, zmielenie, 
schładzanie, zamrażanie, rozmrażanie, ubój i rozbiór produktów pochodzenia zwierzęcego. 
Operacje pakowania i etykietowania nie są uznawane za przetwórstwo.  

 
Wprowadzanie na rynek 
produktów ekologicznych, w 
tym import z krajów trzecich 

Wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie produktów ekologicznych w celu sprzedaży, z 
uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie 
oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. 

 
Przygotowanie produktów 
ekologicznych  

Przygotowanie produktów ekologicznych oznacza pakowanie, znakowanie (Etykietowanie) lub 
wprowadzanie zmian w oznakowaniu odnoszącym się do ekologicznej metody produkcji. 

Nazwa Wnioskodawcy: Click here to enter text. 

Adres (producenta): 
(województwo, gmina, powiat, kod 
pocztowy, miejscowość, ulica, numer) 

Click here to enter text. 

Adres Korespondencyjny: 
(województwo, gmina, powiat, kod 
pocztowy, miejscowość, ulica, numer) 

Click here to enter text. 

NIP: Click here to enter text. 

REGON: Click here to enter text. 

KRS:  Click here to enter text. 

Reprezentant Prawny: Click here to enter text. 

mailto:agrocert@pl.bureauveritas.com
http://www.bureauveritas.pl/
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Telefon stacjonarny:  Click here to enter text. 

Telefon komórkowy (jeśli dotyczy): Click here to enter text. 

Fax.: Click here to enter text. 

E-mail: Click here to enter text. 

Adres strony www: Click here to enter text. 

Osoba do kontaktu z jednostką 
certyfikująca 

Click here to enter text. 

 Telefon do osoby kontaktowej Click here to enter text. 

 e-mail do osoby kontaktowej Click here to enter text. 

Czy wyrażają Państwo zgodę. aby 
komunikacja z jednostką certyfikująca 
prowadzona była tylko drogą 
elektroniczną? 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. Jeśli tak, proszę podać adres  
e-mail 

Click here to enter 

text. 

Czy miała miejsce wcześniejsza 
certyfikacja poprzez inną jednostkę 
certyfikacyjną? 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. 
Jeśli tak, proszę podać nazwę 

poprzedniej jednostki certyfikującej: 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. 

Czy działalność prowadzona jest 
równocześnie pod nadzorem innej 
upoważnionej jednostki certyfikującej 
w zakresie rolnictwa ekologicznego? 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. 
Jeśli tak, proszę podać nazwę 

poprzedniej jednostki certyfikującej: 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. 

Czy wdrożony przez Państwa system zarządzania jakością w odniesieniu do wymagań rolnictwa ekologicznego jest jednakowy 
we wszystkich jednostkach produkcyjnych (lokalizacjach)?  
Dotyczy w przypadku, gdy prowadzona jest działalność w więcej niż 1 jednostce produkcyjnej i spełnione są następujące warunki:  
(W przypadku zaznaczenie Tak na wszystkie warunki, prosimy o kontakt z jednostką certyfikująca w celu uzupełnienia Analizy Ryzyka dla 
organizacji wielodziałowej)  

Posiadają Państwo centralną jednostkę zarządzającą, która odpowiedzialna jest za opracowanie 
systemu jakości w postaci opisu przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 63 Rozporządzenia Komisji 
889/2008 w odniesieniu do wymagań rolnictwa ekologicznego?  

Uwaga: Centralna jednostka zarządzająca nie musi oznaczać jednostkę produkcyjną, która fizycznie 

postępuje z produktami ekologicznymi, może to być odział, który odpowiada za opracowywanie opisu 
przedsięwzięcia, komunikacje z jednostką, sprawdzanie certyfikatów sowich dostawców itp. Choose an item. 

Proszę podać Informacje o lokalizacji (adres) centralnej jednostki zarządzającej:  

 

We wszystkich zgłoszonych jednostkach produkcyjnych wdrożony jest jednakowy system zarządzania 
utrzymywany i nadzorowany przez centralną jednostkę zarządzająca? 

Uwaga: Wdrożony system jakości oznacza, że we wszystkich jednostkach produkcyjnych obowiązuję te 

same procedury postępowania, które zostały opracowane i wdrożone przez Centralna jednostka zarządzająca. 

Choose an item. 

Zakup certyfikowanych produktów ekologicznych odbywa się z poziomu centralnej jednostki 
zarządzającej? 

Uwaga: Dokumentacja dotycząca zakupu certyfikowanych produktów ekologicznych (faktury, rachunki), 

w tym również certyfikaty zgodności przechowywana jest w centralnej jednostki zarządzającej.  

Choose an item. 

We wszystkich zgłoszonych jednostkach produkcyjnych prowadzony jest ten sam proces odnoszący 
się do przygotowania/przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów ekologicznych? 

Uwaga: Jako proces należy rozumieć działania podejmowane na produktach ekologicznych takie jak, 

przyjmowanie produktów, magazynowanie, przetwarzanie, przygotowanie. W przypadku, gdy w zgłoszonych 
jednostkach produkcyjnych w danej kategorii działalności prowadzone są różne procesy np. w pierwszej 
przetwarzanie owoców i warzyw, w drugiej przetwarzanie produktów pochodzenia zwierzęcego, to nie jest 
spełniony warunek.  

Choose an item. 
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Czy prowadzona działalność jest prowadzona jako podwykonawstwo na rzecz innych podmiotów 
gospodarczych prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego? 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. 

Jeśli tak, proszę uzupełnić poniższe informacje:  
* (w razie potrzeby dodać wiersze) 

Lp. Nazwa podmiotu zlecającego  
Adres podmiotu 

zlecającego  
Zakres zlecanych czynności  

(np. przygotowanie, magazynowanie) 

Nazwa jednostki 
certyfikującej, nadzorującej 

zlecającego  

1.      

2.      

3.      

4.      

     

     

Charakter produktów 
ekologicznych, które będę 
wprowadzane rynek: 

 paczkowane środki1 

1oznaczają każdą pojedynczą sztukę przeznaczoną do prezentacji, 
jako taką konsumentowi końcowemu składającą się z produktu 
ekologicznego i opakowania, w które został zapakowany przed 

oferowaniem na sprzedaż, także, jeżeli takie opakowanie obejmuje 
produkt ekologiczny całkowicie lub jedynie częściowo, a w każdym 
przypadku w taki sposób, że zawartość nie może być zmieniona 

bez otworzenia lub zmiany opakowania. 
 otwarte, luz, opakowania 

inne niż paczkowane środki 

Produkty zgłaszane do certyfikacji: 
* (w razie potrzeby dodać wiersze) 

Uwaga: Dotyczy działalności w zakresie Przetwórstwo produktów 

ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży 

Lp. Produkty podlegające certyfikacji Terminy produkcji  
Przewidywana produkcja na 

poziomie [t lub sztuk] 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

..*    

Produkty zgłaszane do certyfikacji  
*(w razie potrzeby dodać wiersze i skopiować listę rozwijaną) 
**(proszę wybrać odpowiedni kod, objaśnienie na końcu 
wniosku) 

Uwaga: Dotyczy działalności w zakresie Wprowadzanie na 

rynek produktów ekologicznych, w tym import z krajów trzecich i/lub 
Przygotowanie produktów ekologicznych. 

Żywność 

Lp. 

Kategoria 

Żywności 
(1-18)** 

(proszę wybrać 
z listy 

rozwijanej) 

Pod 

kategoria 
(1-18)** 

(proszę 
wybrać z listy 

rozwijanej) 

Nazwa produktu 
Nazwa i adres 
producenta – 

dostawcy 

Nr 

certyfikatu 
dla 

dostawcy 

produktów  

Czy 
dołączono 
certyfikaty 

dostawców? 
(proszę wybrać z 
listy rozwijanej) 

Nazwa 
jednostki 

certyfikującej

, która 
wydała 

certyfikat dla 

dostawcy 
produktów 

Rodzaj 
opakowania  
(proszę wybrać z 
listy rozwijanej) 

Przewidyw

any obrót 
na 

poziomie  

[t lub sztuk] 
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1.  
Choose 

an item. 

Choose 

an item. 
   

Choose 

an item. 
 

Choose an 

item. 
 

2.  
Choose 

an item. 

Choose 

an item. 
   

Choose 

an item. 
 

Choose an 

item. 
 

3.  
Choose 

an item. 

Choose 

an item. 
   

Choose 

an item. 
 

Choose an 

item. 
 

4.  
Choose 

an item. 

Choose 

an item. 
   

Choose 

an item. 
 

Choose an 

item. 
 

5.  
Choose 

an item. 

Choose 

an item. 
   

Choose 

an item. 
 

Choose an 

item. 
 

6.  
Choose 

an item. 

Choose 

an item. 
   

Choose 

an item. 
 

Choose an 

item. 
 

7.  
Choose 

an item. 

Choose 

an item. 
   

Choose 

an item. 
 

Choose an 

item. 
 

8.  
Choose 

an item. 

Choose 

an item. 
   

Choose 

an item. 
 

Choose an 

item. 
 

9.  
Choose 

an item. 

Choose 

an item. 
   

Choose 

an item. 
 

Choose an 

item. 
 

..* 
Choose 

an item. 

Choose 

an item. 
   

Choose 

an item. 
 

Choose an 

item. 
 

Pozostałe produkty np. pasze, wegetatywny materiał 

Lp. Nazwa produktu  

Nazwa i adres 

producenta – 
dostawcy  

Nr certyfikatu dla 

dostawcy 
produktów  

Czy dołączono 
certyfikaty 

dostawców? 
(proszę wybrać z listy 

rozwijanej) 

Nazwa jednostki 
certyfikującej, 

która wydała 
certyfikat dla 

dostawcy 

produktów 

Rodzaj 
opakowania 
(proszę wybrać z 
listy rozwijanej)  

Przewidyw
any obrót 

na 
poziomie  

[t lub sztuk] 

1.     
Choose an 

item. 
 

Choose an 

item. 
 

2.     
Choose an 

item. 
 

Choose an 

item. 
 

3.     
Choose an 

item. 
 

Choose an 

item. 
 

4.     
Choose an 

item. 
 

Choose an 

item. 
 

5.     
Choose an 

item. 
 

Choose an 

item. 
 

..*    
Choose an 

item. 
 

Choose an 

item. 
 

Wymień wszystkie miejsca prowadzenia działalności: 
* *(w razie potrzeby dodać wiersze i skopiować listę rozwijaną) 

Lp. 
Nazwa jednostki 

produkcyjnej 
Adres jednostki 

produkcyjnej 

Charakter prowadzonej 

działalności  
(np. przygotowanie, 

magazynowanie, przyjmowanie 

produktów z spoza UE) 

Dane kontaktowe, osoba do 
kontaktu  

Czy prowadzi się 
działania na 
produktach 

ekologicznych? 
(proszę wybrać z listy 

rozwijanej) 

1.      
Choose an 

item. 

2.      
Choose an 

item. 

3.      
Choose an 

item. 
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4.      
Choose an 

item. 

5.      
Choose an 

item. 

..*     
Choose an 

item. 

Dane podstawowe jednostki produkcyjnej/jednostek produkcyjnych: 

1.   
Czy jednostka/jednostki posiada wdrożone 
Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne? 

 

2.  
Czy w jednostce/jednostkach jest wdrożony 
HACCP? 

 

3.  

Czy w jednostce produkcyjnej /jednostkach 
produkcyjnych identyfikuje się zagrożenia dla 
zasad produkcji ekologicznej? 
Czy określono punkty krytyczne dla zachowania 
zgodności z kryteriami rolnictwa ekologicznego 
w stosunku do wszystkich etapów mających 
miejsce w jednostce produkcyjnej/ jednostkach 
produkcyjnych?  

 

4.  
Czy w jednostce/jednostkach jest wdrożony 
certyfikowany system zarządzania jakością lub 
bezpieczeństwem żywności? 

 

5.  

Czy w jednostce/jednostkach zostały 
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe/inne 
w odniesieniu do produktu ekologicznego? 
Czy takie szkolenia będą przeprowadzane, jako 
minimum, co najmniej raz w roku?  

 

6.  
Liczba zatrudnionych?  
Liczba osób, która będzie się zajmowała 
produkcją ekologiczna?  

 

7.  

Czy w jednostce/jednostkach prowadzona jest 
produkcja wyłącznie ekologiczna czy też 
równoległa? 
Opisz sposób rozdzielenia produkcji ekologicznej 
od nie-ekologicznej  
(jeśli dotyczy): 

 

8.  

Czy w jednostce/jednostkach produkcyjnych 
prowadzi się działania na otwartych, luzem 
surowcach/ produktach ekologicznych 
takich/samych jak surowce/ produkty 
konwencjonalne? 

 

9.  
Opisz postępowanie w przypadku wystąpienia 
niezgodności z zakresu rolnictwa 
ekologicznego:  

 

10.  

Opis procedury i częstotliwości czyszczenia 
mycia i/lub dezynfekcji. Czy skuteczność 
mycia/czyszczenia jest sprawdzana i 
ewidencjonowana, w jaki sposób? 

 

11.  
Środki stosowane do mycia i/lub dezynfekcji 
powierzchni mających kontakt z produktem 
ekologicznym: 

 

12.  
Wykaz badań laboratoryjnych: rodzaj badań, 
częstotliwość badań, nazwy laboratoriów: 

 

Informacja o podwykonawcach  

Uwaga. Jako podwykonawstwo należy rozumieć zlecenie stronie trzeciej działań w odniesieniu do wszystkich etapów 
produkcji przygotowania i dystrybucji, zgodnie z definicją art. 2 litera b Rozporządzenia Rady 834/2007.  
„etapy produkcji, przygotowania i dystrybucji” oznaczają każdy etap, począwszy od produkcji wstępnej produktu ekologicznego aż do przechowywania, 
przetwarzania, transportu, sprzedaży lub zaopatrzenia ostatecznego konsumenta, jak również – w stosownych przypadkach – znakowanie, reklamę, import, 
eksport oraz działania podwykonawcze; 

1.  
Czy jest dostępna lista podwykonawców?   
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2.  
Czy dostępne są umowy z podwykonawcami?  
Prosimy załączyć.  

 

3.  

Opis środków praktycznych w odniesieniu do 
działań prowadzonych przez podwykonawcę, 
celem zapewnienia spełniania wymagań 
rolnictwa ekologicznego?  

 

Wymień Podwykonawców: 
* (w razie potrzeby dodać wiersze)  

Lp. Nazwa podwykonawcy Adres podwykonawcy 
Przedstawiciel 
podwykonawcy 

Dane kontaktowe  
(telefon, e-mail) 

Zakres zlecanych usług  

(np. transport, 
magazynowanie) 

1.       

2.       

..*      

Pochodzenie i przyjęcie surowców/produktów ekologicznych 

1.  

Opis procedury przyjęcia surowców/produktów 
(włączając identyfikację dostawcy, produktu, 
sprawdzenie deklarowanego produktu, 
sprawdzenie zamknięcia i etykiet): 

 

2.  
W jaki sposób sprawdza się certyfikaty 
zgodności swoich dostawców?  

 

3.  
Wykaz dokumentów i zapisów na etapie 
przyjęcia surowców/produktów ekologicznych: 

 

4.  

Czy na etapie przyjęcia produktów 
ekologicznych podejmowane są środki 
zapobiegające zanieczyszczeniu 
surowca/produktu ekologicznego przez inne 
substancje i produkty, jakie są to działania? 

 

5.  

Czy opracowana jest lista surowców/ produktów 
ekologicznych, które będą przedmiotem działań 
w zakresie prowadzonych działalności wraz ze 
wskazaniem ich dostawców? 

 

Magazynowanie surowca/ produktu gotowego/ pólproduktu 
ekologicznego 

1.  
Opis procedury magazynowania 
surowca/produktu ekologicznego, włączając 
sposób monitoringu stanów magazynowych: 

 

2.  
Wykaz dokumentów i zapisów na etapie 
magazynowania: 

 

3.  

Czy na etapie magazynowania surowca 
produktu ekologicznego podejmowane są środki 
zabezpieczające przed możliwością 
zamieszania/zanieczyszczenia innymi 
produktami lub substancjami, produktem 
niezgodnym? 

 

4.  
Czy miejsca związane z ekologicznym 
surowcem, są wyznaczone i oznakowane, jako 
eko? 

 

5.  
Opis magazynowania produktów gotowych 
(lokalizacja, oznakowanie miejsca, sposób 
monitorowania stanów magazynowych): 

 

Sticerowanie - Etykietowanie Produktów ekologicznych  

Uwaga: Dotyczy działalności w zakresie Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym import z krajów trzecich 

i/lub Przygotowanie produktów ekologicznych. 
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1.  

Opisz, w jaki sposób będzie prowadzony proces 
sticerowania (etykietowania) produktów 
ekologicznych: 
Czy proces ten będzie rozdzielony od produkcji 
nieekologicznej (jeśli dotyczy)? 

 

2.  
Wykaz dokumentów i zapisów na etapie 
sticerowania: 

 

3.  

Czy na etapie sticerowania produktu 
ekologicznego podejmowane są stosowne 
działania, celem zapewnienia jednoznacznej 
identyfikacji produktów podanych temu 
procesowi? 

 

4.  

Czy treść sticerów(etykiet), które są nanoszone 
w języku polskim na produkty ekologiczne, nie 
wprowadzają w błąd konsumenta co do natury 
produktu? 

 

5.  

Czy treść sticerów (etykiet), które są nanoszone 
w języku polskim na produkty ekologiczne 
spełnia wymagania Rozporządzenia Rady 
834/2007? 

 

Identyfikowalność i Identyfikacja 

1.  
Czy dostępna jest procedura identyfikowalności 
dla produktów ekologicznych? 

 

2.  
Czy dostępna jest procedura postępowania z 
produktem nie zgodnym? 

 

3.  
W jaki sposób nadaje się numer partii? 
(dotyczy tylko działalności w zakresie 
przetwórstwa) 

 

4.  
Czy dostępna jest procedura identyfikowalności 
dla opakowań? 

 

5.  
Czy na każdym etapie produkt ekologiczny i 
miejsce, w którym się znajdują są oznaczone, 
jako ekologiczne? 

 

Przetwórstwo, Receptura, Znakowanie produktów 
Uwaga: Dotyczy działalności w zakresie Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży 

1.  
Opis procesu produkcyjnego z diagramem 
przedstawiającym drogę produktu od przyjęcia 
surowca: 

 

2.  
Wydajność procesu produkcji (X kg/l surowców 
=>X kg/l produktu końcowego): 

 

3.  

Opis procedury i częstotliwości czyszczenia 
mycia i/lub dezynfekcji linii produkcyjnej i 
powierzchni mających kontakt z 
surowcem/produktem ekologicznym: 

 

4.  
Opis mycia / przeczyszczania narzędzi / 
urządzeń:  

 

5.  
Środki stosowane do mycia i/lub dezynfekcji linii 
produkcyjnej i powierzchni mających kontakt z 
produktem ekologicznym: 

 

6.  
Czy skuteczność mycia/czyszczenia jest 
sprawdzana i ewidencjonowana, w jaki sposób? 

 

7.  
W przypadku produkcji równoległej podjęto 
działania zapobiegawcze przed zmieszaniem 
się produktów ekologicznych z innymi? 

 

8.  
Czy w przetwarzaniu surowców ekologicznych 
ma miejsce promieniowanie jonizujące? 

 

9.  
Czy produkcja ekologiczna jest 
udokumentowana pod względem ilościowym 
surowiec-produkt, ilości i nazw dodatków do 
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produkcji w tym oświadczenia GMO, dat i czasu 
trwania produkcji? 

10.  

Czy na etapie przetwarzania surowca są 
podejmowane środki zapobiegające 
zanieczyszczeniu lub pomieszaniu produktu 
ekologicznego z innym produktem, jakie? 

 

11.  
Procentowy udział poszczególnych składników 
w produkcie gotowym: 

 

12.  
Czy skład produktów jest zgodny z 
Rozporządzeniem Rady 834/2007?  

 

13.  
Wymień dodatki wchodzące w skład 
recepturowy produktu.  

 

14.  

Jeśli procentowy skład produktu jest objęty 
tajnością, jaki jest procentowy udział 
ekologicznych i nieekologicznych składników 
pochodzenia rolniczego? 

 

15.  
Stosowane substancje pomocnicze w 
przetwórstwie: 

 

16.  
Czy receptura na formę pisemną?  

17.  
Czy etykieta spełnia wymagania 
Rozporządzenia Rady 834/2007? 

 

18.  
Czy uzyskano pozytywną decyzję na 
zastosowanie odstępstwa od zasad rolnictwa 
ekologicznego?  

 

Pakowanie i Transport produktów ekologicznych 

1.  
Opisz w jaki sposób będzie prowadzone 
pakowanie i transport produktów 
ekologicznych?  

 

2.  
Opis procedur transportowych:  

 

3.  
Wykaz dokumentów i zapisów związanych z 
transportem:  

4.  

Jakie działania podjęto na etapie transportu 
zewnętrznego i wewnętrznego, zabezpieczające 
ekologiczny surowiec lub produkt przed 
zanieczyszczeniem innymi produktami lub 
niedozwolonymi substancjami? 

 

5.  
Czy etykieta / dokumenty towarzyszące 
dostawie zawiera(ją) informacje wymagane art 
31 Rozporządzenia Komisji 889/2008?  

 

Sprzedaż 

1.  
Opis procedury zwolnienia ekologicznego 
produktu do sprzedaży:   

2.  
Czy jest prowadzona ewidencja sprzedaży 
produktów ekologicznych?  

3.  
Dokumenty towarzyszące sprzedaży: 

 

4.  
Opisz postepowanie w przypadku sprzedaży 
produktów ekologicznych przez Internet.    

Powoływanie się na certyfikacje 

1.  
Opisz w jaki sposób będzie prowadzone 
powoływanie się na certyfikacje ekologiczna? 
- materiały reklamowe, katalogi 
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- dokumenty transakcyjne 
- znakowanie   

Zarządzanie reklamacjami 

1.  
Opisz w jaki sposób prowadzone będzie 
zarządzanie reklamacjami w stosunku do 
produktów ekologicznych?  

 

Prowadzenie działań jako podwykonawca 

1.  

Czy w przypadku prowadzenia działań jako 
podwykonawca na rzecz innych podmiotów 
gospodarczych, informacje w tym zakresie 
zostały ujęte w procedurach?  

 

2.  

Czy prowadzony jest wykaz podmiotów 
gospodarczych dla których prowadzone są 
działania w ramach rolnictwa ekologicznego? 
Czy wykaz wskazuje co najmniej nazwę, adres 
podmiotu oraz charakter prowadzonych 
działań? 

 

3.  

Czy prowadzona ewidencja będzie wyraźnie 
wskazywała prowadzenie działań jako 
podwykonawca na rzecz innych podmiotów? 
Wykaz dokumentów i zapisów związanych z 
prowadzonymi działaniami: 

 

Eksport produktów Ekologicznych poza UE 

1.  
Opisz w jaki sposób będzie prowadzony eksport 
produktów ekologicznych?  

 

2.  
Opisz jakie działania będą podejmowane w 
przypadku, gdy kraje eksportowe będą 
wymagała dodatkowych poświadczeń? 

 

Informacja o eksportowanych produktach ekologicznych 
* (w razie potrzeby dodać wiersze)   

Lp. Nazwa produktu Kraj Eksportu 
Przewidywany eksport na 

poziomie [t lub sztuk] 

1.     

2.     

3.     

4.     

..*    

Import z Krajów trzecich  

1.  

Czy są procedury opisujące postępowanie w 
zakresie informowania jednostki certyfikującej o 
przewidzianym terminie przywozu 
importowanych produktów rolnictwa 
ekologicznego na terytorium Wspólnoty UE?  
Czy procedury uwzględniają wykorzystanie 
systemu TRACES?  

 

2.  

Opisz w jaki sposób prowadzone będzie 
sprawdzenie, podczas przyjmowania 
importowanych produktów ekologicznych, 
zamknięcia opakowań oraz oznakowania, 
porównanie informacji na etykietach z 
informacjami w dokumentach towarzyszących, 
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sprawdzenie zgodności rodzaju produktu 
zawartego w przesyłce ze świadectwem 
kontroli. Czy jest odpowiednia procedura?  

3.  

Czy jest procedura opisująca, że każdorazowo 
przed dokonaniem przywozu przesyłki 
importowanych produktów rolnictwa 
ekologicznego na terytorium Polski, importer 
powinien poinformować o tym fakcie 
właściwego Wojewódzkiego Inspektora Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w 
terminie nie krótszym niż 14 dni przed 
przewidywaną datą przywozu przesyłki?  

 

4.  
W jaki sposób przechowywane będą oryginały 
świadectw kontroli?  

 

5.  

Czy sporządzono informację o wszystkich 
punktach wejścia produktów na terytorium 
wspólnoty oraz wszelkich innych obiektach, 
które zamierza się użyć do składowania 
przywożonych produktów do czasu ich dostawy 
do pierwszego odbiorcy? 

 

6.  
Opisz w jaki sposób zorganizowany będzie 
transport produktów ekologicznych od 
eksportera w kraju trzecim: 

 

7.  

Opisz w jaki sposób prowadzona będzie 
komunikacją pomiędzy zainteresowanym 
stronami dotycząca produktów importowanych 
w krajów trzecich w wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego TRACES? 

 

Informacja o importowanych produktach ekologicznych 
* (w razie potrzeby dodać wiersze)   

Lp. Nazwa produktu 
Eksporter  

(nazwa, adres) 
Importer 

(nazwa, adres) 
Pierwszy odbiorca: 

(nazwa adres) 

1.      

2.      

3.      

4.      

..*     

Załączniki do wniosku  

Czy dołączono do wniosku: Powód dlaczego nie dołączono: 

1.  
Umowa certyfikacyjna, po 2 podpisane 
egzemplarze 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. Click here to enter text. 

2.  
Aneks do umowy. po 2 podpisane 
egzemplarze 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. Click here to enter text. 

3.  
Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa 
ekologicznego 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. Click here to enter text. 

4.  
KRS Zakładu 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) Choose an item. Click here to enter text. 

5.  
Opis przedsięwzięcia w postaci procedur, 
instrukcji 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. Click here to enter text. 
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6.  
Certyfikaty dostawców produktów 
ekologicznych 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. Click here to enter text. 

7.  
Umowy z podwykonawcami 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) Choose an item. Click here to enter text. 

8.  
Deklaracja, o której mowa w art. 63 
Rozporządzenia Komisji 889/2008 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. Click here to enter text. 

9.  
Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej 
zakład. 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. Click here to enter text. 

10.  
Wzory dokumentów / umów 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) Choose an item. Click here to enter text. 

11.  
Wzór etykiet produktu gotowego 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) Choose an item. Click here to enter text. 

12.  
Plan zakładu 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) Choose an item. Click here to enter text. 

13.  
Diagram produkcyjny / schemat blokowy 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) Choose an item. Click here to enter text. 

14.  
Specyfikacje surowca i produktu końcowego  
(proszę wybrać z listy rozwijanej) Choose an item. Click here to enter text. 

15.  
Zaświadczenia o nie występowaniu GMO w 
środkach do produkcji 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. Click here to enter text. 

16.  
W przypadku zastosowania odstępstw od 
zasad produkcji ekologicznej – kopia decyzja 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. Click here to enter text. 

17.  
Świadectwo Kontroli 
(proszę wybrać z listy rozwijanej) Choose an item. Click here to enter text. 

18.  
Analiza Ryzyka dla organizacji 
wielodziałowych – jeżeli dotyczy  
(proszę wybrać z listy rozwijanej) 

Choose an item. Click here to enter text. 

Potwierdzam, iż powyższe dane są prawdziwe według mojej najlepszej wiedzy.  

Podpis Stanowisko:  Click here to enter text. Data i miejsce: [Publish Date] 

 

WYPEŁNIA Bureau Veritas 

Data wpłynięcia:   

Numer wpisu do rejestru 
 

Podpis przyjmującego: 
 



 WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ 
Przetwórstwo produktów ekologicznych 

Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym import 
Przygotowanie Produktów Ekologicznych – Stickerowanie (Etykietowanie) 

 

PF02_EKO Strona 12/15 Data zatwierdzenia: 31.01.2019 

 

Uwagi:  

Informacje udzielane Jednostce Certyfikującej w czasie procesu certyfikacji i po jej zakończeniu są traktowane poufnie. 
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**1-18 WSZYSTKIE KATEGORIE ŻYWNOŚCI: 

1.  Produkty mleczne i pochodne mleka 

1.1.  Mleka pasteryzowane i sterylizowane (włączając sterylizację UHT), bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących  

1.2.  

Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, włączając maślankę naturalną bez 
dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyjątkiem maślanki sterylizowanej), niepoddane obróbce cieplnej po 
fermentacji 

1.3.  
Fermentowane przetwory mleczne bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, poddane obróbce cieplnej po 
fermentacji 

1.4.  
Fermentowane przetwory mleczne z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi, włącznie z produktami poddanymi 
obróbce cieplnej  

1.5.  Mleko odwodnione w rozumieniu dyrektywy 2001/114/WE 
1.6.  Śmietanka oraz śmietanka w proszku 

1.6.1.  
Śmietanka pasteryzowana bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących (z wyłączeniem śmietanki o obniżonej 
zawartości tłuszczu) 

1.6.2.  
Fermentowane produkty śmietanowe i ich substytuty zawierające żywe kultury bakterii, bez dodatków smakowych i środków 
aromatyzujących, o zawartości tłuszczu poniżej 20%  

1.6.3.  Pozostałe śmietanki  
1.7.  Sery i produkty serowe 

1.7.1.  Sery niedojrzewające, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16 

1.7.2.  Sery dojrzewające 

1.7.3.  Jadalne skórki serów 
1.7.4.  Ser serwatkowy 
1.7.5.  Sery topione 

1.7.6.  Produkty serowe, z wyłączeniem produktów należących do kategorii 16 

1.8.  Analogi produktów mlecznych, włączając zabielacze do napojów  

1.9.  Kazeiniany spożywcze  

2.  Tłuszcze i oleje, emulsje tłuszczowe i olejowe 

2.1.  Tłuszcze i oleje zasadniczo bezwodne, wyłączając bezwodny tłuszcz mleczny 
2.2.  Emulsje tłuszczowe i olejowe, głównie typu W/O („woda w oleju”) 
2.2.1.  Masło i koncentrat masła oraz olej maślany i bezwodny tłuszcz mleczny 

2.2.2.  
Pozostałe emulsje tłuszczowe i olejowe, włączając tłuszcze do smarowania w rozumieniu rozporządzania (WE) nr 1234/2007, i 
emulsje ciekłe 

2.3.  Olej roślinny do natłuszczania form do pieczenia, w areozolu 

3. Lody spożywcze 

4. Warzywa i owoce 

4.1 Owoce i warzywa nieprzetworzone 

4.1.1 Całe świeże owoce i warzywa 

4.1.2 Owoce i warzywa obrane, krojone i rozdrobnione 

4.1.3 Owoce i warzywa mrożone 

4.2 Owoce i warzywa przetworzone 

4.2.1 Owoce i warzywa suszone 

4.2.2 Owoce i warzywa w occie, oleju lub solance 

4.2.3 Owoce i warzywa w puszkach lub w słoikach 

4.2.4 Przetwory owocowe i warzywne, wyłączając produkty objęte pkt 5.4 

4.2.4.1 Przetwory owocowe i warzywne, z wyłączeniem owoców w wodnym roztworze cukru, poddanych obróbce cieplnej  

4.2.4.2 Owoce w wodnym roztworze cukru, poddane obróbce cieplnej, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 16 

4.2.5 Dżemy, galaretki, marmolady i produkty podobne 

4.2.5.1 Dżemy ekstra i galaretki ekstra w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE 

4.2.5.2 Dżemy, galaretki i marmolady oraz słodzony przecier z kasztanów w rozumieniu dyrektywy 2001/113/WE 

4.2.5.3 Inne podobne owocowe lub warzywne produkty do smarowania 

4.2.5.4 Masła orzechowe i produkty do smarowania z orzechów 

4.2.6 Przetworzone produkty z ziemniaków 

5. Wyroby cukiernicze 

5.1 Wyroby kakaowe i czekoladowe objęte dyrektywą 2000/36/WE 

5.2 Pozostałe wyroby cukiernicze, w tym pastylki i drażetki odświeżające oddech 

5.3 Guma do żucia 

5.4 Dekoracje, powłoki i nadzienia, z wyjątkiem nadzień owocowych objętych kategorią 4.2.4 

6. Zboża i produkty zbożowe 

6.1 Ziarna całe, łamane lub płatkowane 

6.2 Mąki i inne produkty przemiału zbóż oraz skrobie 

6.2.1 Mąka 

6.2.2 Skrobie 

6.3 Śniadaniowe przetwory zbożowe 
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6.4 Makarony 

6.4.1 Świeży makaron 

6.4.2 Suchy makaron 

6.4.3 Świeże makarony wstępnie obgotowane 

6.4.4 Gnocchi ziemniaczane 

6.4.5 Nadzienia do makaronów nadziewanych (pierożków ravioli i produktów podobnych) 

6.5 Makarony typu noodle 

6.6 Ciasto o luźnej konsystencji 

6.7 Produkty zbożowe wstępnie obgotowane lub przetworzone 

7. Wyroby piekarskie 

7.1 Chleb i bułki 

7.1.1 Chleb wyprodukowany wyłącznie z następujących składników: mąka pszenna, woda, drożdże lub zakwas, sól 

7.1.2 Pain courant francais, Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek 

7.2 Pieczywo cukiernicze i wyroby ciastkarskie 

8. Mięso 

8.1 Mięso świeże, z wyjątkiem surowych wyrobów mięsnych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004 

8.2 Surowe wyroby mięsne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 853/2004 

8.3 Produkty mięsne 

8.3.1 Produkty mięsne niepoddane obróbce cieplnej 

8.3.2 Produkty mięsne poddane obróbce cieplnej 

8.3.3 Osłonki i powłoki oraz dekoracje mięsa 

8.3.4 Tradycyjnie peklowane produkty mięsne, objęte przepisami szczególnymi dotyczącymi azotynów i azotanów 

8.3.4.1 
Tradycyjne produkty mięsne peklowane zalewowo (produkty mięsne zanurzane w roztworze peklującym zawierającym azotyny 
lub azotany, sól i inne składniki) 

8.3.4.2 
Tradycyjne produkty mięsne peklowane na sucho (peklowanie na sucho polega na nałożeniu na sucho mieszanki peklującej, 
zawierającej azotyny lub azotany, sól i inne składniki, na powierzchnię mięsa, po czym mięso poddaje się stabilizacji/ 
dojrzewaniu) 

8.3.4.3 
Inne tradycyjne produkty mięsne peklowane (peklowanie w zalewie i na sucho stosowane łącznie lub gdy azotyn lub azotan jest 
zawarty w produkcie złożonym, lub gdy produkt jest nastrzykiwany roztworem peklującym przed gotowaniem) 

9. Ryby i produkty rybołówstwa 

9.1 Nieprzetworzone ryby i produkty rybołówstwa 

9.1.1 Nieprzetworzone ryby 

9.1.2 Nieprzetworzone mięczaki i skorupiaki 

9.2 Przetworzone ryby i produkty rybołówstwa, w tym mięczaki i skorupiaki  

9.3 Ikra rybia 

10. Jaja produkty jajeczne 

10.1 Nieprzetworzone jaja 

10.2 Przetworzone jaja i produkty jajeczne 

11. Cukry, syropy, miód i słodziki stołowe  

11.1 Cukry i syropy w rozumieniu dyrektywy 2001/111/WE 

11.2 Inne cukry i syropy 

11.3 Miód w rozumieniu dyrektywy 2001/110/WE 

11.4 Słodziki stołowe 

11.4.1 Słodziki stołowe w postaci płynnej 

11.4.2 Słodziki stołowe w postaci proszku 

11.4.3 Słodziki stołowe w tabletkach 

12. Sole, przyprawy, zupy, sosy, sałatki i produkty białkowe 

12.1 Sól i substytuty soli 

12.1.1 Sól 

12.1.2 Substytuty soli 

12.2 Zioła, przyprawy, przyprawy kulinarne 

12.2.1 Zioła i przyprawy 

12.2.2 Przyprawy kulinarne i dodatki do potraw 

12.3 Octy i rozcieńczony kwas octowy (rozcieńczony wodą do 4–30 % obj.) 

12.4 Musztarda 

12.5 Zupy i buliony 

12.6 Sosy 

12.7 Sałatki i produkty smakowe do smarowania pieczywa 

12.8 Drożdże i produkty z drożdży 

12.9 Produkty białkowe, z wyłączeniem produktów objętych kategorią 1.8 

13. Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu dyrektywy 2009/39/WE 

13.1 Żywność dla niemowląt i małych dzieci 

13.1.1 Preparaty do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu dyrektywy  Komisji 2006/141/WE 
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13.1.2 Preparaty do dalszego żywienia niemowląt w rozumieniu dyrektywy 2006/141/WE 

13.1.3 
Przetworzona żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci, w rozumieniu dyrektywy Komisji 
2006/125/WE 

13.1.4 Inna żywność dla małych dzieci 

13.1.5 
Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i małych dzieci, w rozumieniu dyrektywy 
Komisji 1999/21/WE i specjalne preparaty dla niemowląt  

13.1.5.1 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt i specjalne preparaty dla niemowląt 

13.1.5.2 Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE 

13.2 
Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego w rozumieniu dyrektywy 1999/21/WE ( z wyłączeniem 
produktów objętych kategorią 13.1.5) 

13.3 
Dietetyczne środki spożywcze stosowane w dietach przeznaczonych do kontrolowania masy ciała, całkowicie zastępujące 
dzienne posiłki lub poszczególne posiłki ( całość lub części całkowitej dziennej diety) 

13.4 Żywność przeznaczona dla osób z nietolerancją glutenu, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) 41/2009 

14. Napoje 

14.1 Napoje bezalkoholowe 

14.1.1 
Woda, w tym naturalna woda mineralna w rozumieniu dyrektywy 2009/54/WE oraz źródlana i wszystkie inne wody w butelkach 
lub innych opakowaniach 

14.1.2 Soki owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz soki warzywne 

14.1.3 Nektary owocowe w rozumieniu dyrektywy 2001/112/WE oraz nektary warzywne i produkty podobne 

14.1.4 Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi  

14.1.5 
Kawa, herbata, napary ziołowe i owocowe, cykoria; ekstrakt herbaty, naparów ziołowych i owocowych oraz cykorii; preparaty z 
herbaty, roślin, owoców i zbóż do przygotowywania naparów oraz mieszanki i mieszanki rozpuszczalne (instant) tych produktów 

14.1.5.1 Kawa, ekstrakt kawy 

14.1.5.2 Inne 

14.2 Napoje alkoholowe, w tym odpowiedniki bezalkoholowe i o niskiej zawartości alkoholu 

14.2.1 Piwo i napoje słodowe 

14.2.2 Wina i inne produkty zdefiniowane w rozporządzeniu (EWG) nr 1234/2007 oraz ich odpowiedniki bezalkoholowe 

14.2.3 Cydr i perry  

14.2.4 Wino owocowe i made wine 

14.2.5 Miód pitny 

14.2.6 Napoje spirytusowe w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 110/2008 

14.2.7 Aromatyzowane produkty na bazie wina w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 1601/91 

14.2.7.1 Wina aromatyzowane  

14.2.7.2 Aromatyzowane napoje na bazie wina 

14.2.7.3 Aromatyzowane koktajle na bazie wina 

14.2.8 
Inne napoje alkoholowe, w tym mieszanki napojów alkoholowych z bezalkoholowymi i napoje alkoholowe o zawartości alkoholu 
poniżej 15% 

15. Przekąski gotowe do spożycia 

15.1 Przekąski na bazie ziemniaków, zbóż, mąki lub skrobi 

15.2 Przetworzone orzechy 

16. Desery z wyłączeniem produktów objętych kategoriami 1, 3 i 4 

17. 
Suplementy żywnościowe w rozumieniu dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z wyłączeniem 
suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci 

17.1 Suplementy diety w postaci stałej, z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci 

17.2 Suplementy diety w postaci płynnej, z wyłączeniem suplementów diety dla niemowląt i małych dzieci 

18. Przetworzona żywność nieobjęta kategoriami 1 do 17, z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci 

 


