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CENTRUM JAKOŚCI AgroEko Sp. z o.o. 
 

Certyfikat Akredytacji Nr AC 148 
 
Biuro: 
03-216 Warszawa, 
ul. Modlińska 6 lok. 207 

 

 
Tel.: 22 884 00 20  
Tel.kom.: 666 338 204 
Tel/Fax 22 884 00 21 
 

              

WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ PODMIOTU  W ROKU 20…...  

W KATEGORII  DZIAŁALNOŚCI: 

 Przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych 

 Przetwórstwo pasz 

 Przetwórstwo drożdży 

 Wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych (obrót wewnątrz UE) 

 Import z krajów trzecich wymienionych na liście będącej zał. III do rozporządzenia Komisji (WE) 

Nr 1235/2008  

 Import z krajów trzecich nie wymienionych na liście będącej zał. III do rozporządzenia Komisji 

(WE) Nr 1235/2008  

 Import z krajów trzecich, w których kontrola produkcji jest prowadzona przez jednostkę lub organ 

kontrolny wymieniony w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008  

 Zlecanie stronom trzecim całości działalności lub części realizowanych działań 

 Eksport produktów ekologicznych poza  UE 

 
 

1. Dane producenta 

1.1 Imię i nazwisko/nazwa ……………………………………………………………………………………………… 

1.2 Telefon kontaktowy/fax……………………………………………………………………….................................. 

1.3 NIP …………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 PESEL (osoby fizyczne) ……………………………..REGON (osoby prawne) .…………………………………. 

 

2. Adres jednostki kontrolowanej 

 

2.1 Adres…………………………………………………………………………………………………………………. 

2.2 Gmina/ powiat/ województwo………………………………………………………………………………………. 

2.3 Kod pocztowy i poczta……………………………………………………………………………………………… 

2.4 E-mail………………………………………………………………………………………………………………… 

2.5 Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Adres do korespondencji 

 

3.1 Adres…………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2 Gmina/ powiat/ województwo………………………………………………………………………………………. 

3.3 Kod pocztowy i poczta……………………………………………………………………………………………… 

3.4 E-mail………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Załączona dokumentacja* 

 1) informacja na temat rodzaju organizacji, adresu i statusu prawnego (wypis z rejestru sądowego, 

Regon, NIP, nr konta bankowego i nazwa banku wraz z adresem jego oddziału lub siedziby dla 

transakcji wzajemnych);  

 2) podpisana umowa przez Wnioskodawcę w zakresie prowadzenia nadzoru przez Centrum Jakości 

AgroEko Sp. z o.o.; 

 3) plan sytuacyjny działek, na których znajdują się wszystkie obiekty produkcyjne i pomocnicze do 

produkcji, w tym magazyny surowców, półproduktów, produktów i wyrobów gotowych; 

 4) wyszczególnienie obiektów używanych do przyjmowania, przetwarzania, pakowania, znakowania 

i składowania produktów rolnych przed i po działaniach ich dotyczących; 

 5) opis prowadzonej działalności; 

 6) opis wszystkich praktycznych środków, które mają zostać podjęte na poziomie jednostki lub 

obiektów lub działań, w celu zapewnienia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej; 

 7) opis środków ostrożności podejmowanych w celu ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia 

niezatwierdzonymi substancjami lub produktami oraz środki podjęte w celu zachowania czystości w 

miejscach składowania oraz podczas całego cyklu produkcyjnego;  

 8) procedura dotycząca transportu produktów; 

 9) opis środków, jakie zostaną podjęte w celu zapewnienia identyfikacji produktów na każdym etapie 

prowadzonej działalności; 

 10) wykaz wyrobów wraz z ilościami, które mają być certyfikowane; 

 11) lista dostawców surowców/produktów ekologicznych wraz z kopiami aktualnych 

certyfikatów; 

 12) w przypadku importu: wskazanie punktów wejścia produktów na terytorium Wspólnoty oraz opis 

obiektów, których importer zamierza użyć do składowania przywożonych produktów do czasu ich 

dostawy do pierwszego odbiorcy. W przypadku pierwszego odbiorcy pełny opis jednostki 

produkcyjnej wskazujący obiekty używane do przyjmowania i składowania; 

 13) wykaz podwykonawców z opisem ich działalności oraz wskazaniem jednostek certyfikujących lub 

organów kontrolnych, którym podlegają; 

 14) w przypadku działań zleconych stronom trzecim: pisemną umowę z podwykonawcą, na podstawie 

której ich przedsiębiorstwo będzie podlegało systemowi kontroli określonemu w tytule V 

rozporządzenia (WE) nr 834/2007; 

 15) w przypadku działań zleconych stronom trzecim: pełny opis wszystkich środków praktycznych, 

włączając między innymi odpowiedni system dokumentacji księgowej, podejmowanych na poziomie 

jednostki celem zapewnienia, aby produkty, które podmiot gospodarczy wprowadza do obrotu, były w 

każdym przypadku identyfikowalne stosownie do sytuacji, do ich dostawców, sprzedawców, 

odbiorców i nabywców; 

 16) w przypadku zmiany jednostki certyfikującej: kserokopia certyfikatu oraz zalecenia wydane przez 

poprzednią jednostkę, jeśli takie wystąpiły; 

 17) inna dokumentacja w postaci: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Zobowiązuję się do poinformowania Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. o wszelkich zmianach 

dotyczących informacji zawartych w ww. dokumentach w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. 

 

…………………………………………                         ……………………………………….. 
        
               (miejscowość, data)                                                                       (pieczątka oraz podpis Wnioskodawcy)  

 

* proszę zaznaczyć X w odpowiednie kwadraty obligatoryjnie:  dla przetwórstwa  pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dla importu pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, dla obrotu pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
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Ja niżej podpisany(a) zobowiązuję się zgodnie z art. 63 ust. 2 RK (WE) 889/2008 do: 

1. Wykonywania czynności zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej. 

2. Zaakceptowania, w przypadku naruszenia lub nieprawidłowości, wprowadzenia środków 

przewidzianych na podstawie zasad produkcji ekologicznej. 

3. Podjęcia obowiązku pisemnego powiadomienia kupujących produkt w celu zapewnienia usunięcia 

oznakowania odnoszącego się do ekologicznej metody produkcji. 

4. Zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy lub jego podwykonawcy są 

kontrolowani przez różne jednostki certyfikujące, wymiany informacji między tymi jednostkami. 

5. Zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy lub jego podwykonawcy zmieniają 

jednostkę certyfikującą, faktu przekazania dokumentacji dotyczącej kontroli do nowej jednostki 

certyfikującej. 

6. Zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy wycofuje się z systemu kontroli, 

obowiązku bezzwłocznego poinformowania o tym odpowiedniego organu kontrolnego i jednostki 

certyfikującej. 

7. Zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy wycofuje się z systemu kontroli, iż 

dokumentację dotyczącą kontroli przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. 

8. Zaakceptowania zobowiązania do niezwłocznego poinformowania jednostki certyfikującej o 

wszelkich nieprawidłowościach lub naruszeniach mających wpływ na ekologiczny status ich 

produktu lub produktów otrzymanych od innych podmiotów gospodarczych. 

9. Zapewnienia, aby wszelkie obiekty, których importer zamierza użyć do składowania produktów, 

zostały poddane kontroli jednostki certyfikującej lub organu kontrolnego albo, w przypadku gdy te 

obiekty składowania znajdują się w innym państwie członkowskim lub w innym regionie, przez 

jednostkę certyfikującą lub organ kontrolny zatwierdzony do przeprowadzenia kontroli w tym 

państwie członkowskim lub regionie*. 

 

 

 

   

 ………………………………………  

Data i podpis producenta  

 

 

 

 

 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

*dotyczy importerów. 


