WNIOSEK WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI
DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY

znak sprawy……………………………...
(nadany przez WIJHARS)

Imię i Nazwisko / Nazwa producenta ekologicznego

Adres zamieszkania lub siedziby producenta

Adres do korespondencji

Telefon

Wojewódzki Inspektor
Jakości Handlowej Artykułów

PESEL (obowiązkowy dla osób
fizycznych)

NIP (obowiązkowy dla firm)

Nazwa jednostki certyfikującej
kontrolującej producenta

Nr producenta nadany przez jednostkę
certyfikującą

Rolno-Spożywczych
w ………………………………
(właściwy ze względu na miejsce prowadzenia
przez Wnioskodawcę działalności w rolnictwie
ekologicznym)

Miejsce prowadzenia przez producenta działalności w rolnictwie
ekologicznym, której dotyczy wniosek

WNIOSEK
o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji*
Wnoszę o uznanie z mocą wsteczną uprzedniego okresu: ………………………1-………..…………...2,
(dzień, miesiąc i rok)

(dzień, miesiąc i rok)

jako części okresu konwersji, w odniesieniu do działek rolnych wymienionych w Tabeli 1.
Informuję, że działki rolne wymienione w niniejszym wniosku**:
stanowiły obszary naturalne lub rolnicze, na których nie stosowano środków niedozwolonych
w rolnictwie ekologicznym przez okres co najmniej 3 lat.
Do wniosku załączam dowód/y potwierdzający/e powyższą informację:
(Należy podać nazwę dokumentu oraz nazwę organu administracji/ strony trzeciej, która wydała dokument, np. zaświadczenie
z nadleśnictwa, oświadczenie strony trzeciej, że teren był odłogowany, itp.)

1.

………………………………………………………………………………………..

2.

………………………………………………………………………………………..

Nie posiadam dowodu/ów potwierdzającego/ych powyższą informację.
lub

(UWAGA: wypełnić tylko, gdy wystąpiła przerwa w objęciu działek rolnych wymienionych
w niniejszym wniosku systemem kontroli! Np. w przypadku: zmiany jednostki certyfikującej (JC)
przez producenta; wyłączenia producenta z systemu kontroli i ponownego zgłoszenia się do tej samej
JC; przejęcia działek od poprzedniego producenta ekologicznego)

były objęte kontrolą w rolnictwie ekologicznym w okresie: od ………….…..3 do……..…....….4
(dzień, miesiąc i rok) (dzień, miesiąc i rok)

przez jednostkę certyfikującą: ………………………………………………………..…
(podać nazwę jednostki certyfikującej, która kontrolowała producenta w ww. okresie)

Do wniosku załączam dowód/y potwierdzający/e powyższą informację:

(np. kopie pism z jednostki

certyfikujące o objęciu kontrolą i o wyłączeniu z kontroli)

1.

…………………………………………………………………………………..…………

2. ……………………………………………………………………………………………..
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znak sprawy ……………………………………..
(nadany przez WIJHARS)
Tabela 1. Wykaz działek rolnych, których dotyczy wniosek
a. Województwo5
Lp.

Oznaczenie
działki
rolnej

Nazwa obrębu
ewidencyjnego

Numer obrębu
ewidencyjnego

b. Powiat

Numer działki
ewidencyjnej,
na której
położona jest
działka rolna

Powierzchnia
całkowita
działki
ewidencyjnej
[ha]

Powierzchnia
działki rolnej
w obrębie
działki
ewidencyjnej
[ha]

6.

7.

8.

c. Gmina
1.

2.

3.

4.

5.

Data ostatniego
zastosowania na działce
rolnej niedozwolonego
w rolnictwie
ekologicznym
środka produkcji
(dzień, miesiąc i rok)

Data objęcia działki
rolnej systemem
kontroli
w rolnictwie
ekologicznym przez
jednostkę certyfikującą
opiniującą wniosek
(dzień, miesiąc i rok)

9.

10.
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znak sprawy ………………………………
(nadany przez WIJHARS)

Wyrażam zgodę, aby jednostka certyfikująca, po zaopiniowaniu niniejszego wniosku,
przesłała go do właściwego wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów
rolno-spożywczych.
...........................................................
Data wypełnienia wniosku i czytelny podpis
producenta ekologicznego
WYPEŁNIA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

Opinia jednostki certyfikującej odnośnie
kontrolowanemu przez nią producentowi**:

zasadności

udzielenia

zgody

na

odstępstwo

Jako jednostka certyfikująca kontrolująca działalność prowadzoną przez producenta wnioskującego
o powyższe odstępstwo, biorąc pod uwagę wyniki ostatnich kontroli przeprowadzonych
w gospodarstwie wnioskującego, dokumentację złożoną przez producenta (zgłoszenie podjęcia
działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego i jego zmiany, wniosek o certyfikację i opis jednostki
produkcyjnej), wyniki analizy ryzyka, prowadzoną produkcję roślinną na wnioskowanych działkach
oraz przedstawione przez producenta argumenty i dołączone dowody, uznajemy wniosek za zasadny
i kompletny oraz nie zgłaszamy zastrzeżeń, co do wydania zgody na uznanie z mocą wsteczną uprzedniego
okresu, jako części okresu konwersji, w odniesieniu do wymienionych przez producenta działek.
Jako jednostka certyfikująca kontrolująca działalność prowadzoną przez producenta wnioskującego
o powyższe odstępstwo, biorąc pod uwagę wyniki ostatnich kontroli przeprowadzonych
w gospodarstwie wnioskującego, dokumentację złożoną przez producenta (zgłoszenie podjęcia
działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego i jego zmiany, wniosek o certyfikację i opis jednostki
produkcyjnej), wyniki analizy ryzyka, prowadzoną produkcję roślinną na wnioskowanych działkach
oraz przedstawione przez producenta argumenty i dołączone dowody/brak dowodów***, uznajemy
wniosek za niezasadny lub niekompletny i zgłaszamy zastrzeżenia, co do wydania zgody na uznanie z
mocą wsteczną uprzedniego okresu, jako części okresu konwersji, w odniesieniu do wymienionych działek.

Ponadto, na podstawie posiadanej dokumentacji odnoszącej się do ww. producenta informujemy,
że****:
 data objęcia kontrolą jednostki certyfikującej wnioskowanej/ych działki/ek to:

 data ostatniego zastosowania na danej/ych działce/kach niedozwolonego środka produkcji
(wynikająca z pierwszego zgłoszenia lub zmiany zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, lub z innej
dokumentacji np.: wyników badań próbek, decyzji jednostki certyfikującej, informacji z poprzedniej JC) to:

 poprzednio wnioskowana/e działka/i były objęte kontrolą jednostki certyfikującej w okresie:

 data ostatniej przeprowadzonej kontroli przez jednostkę certyfikującą (obejmującej kontrolę
wnioskowanej/ych działki/ek) to:
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Uzasadnienie jednostki certyfikującej dotyczące wydania pozytywnej/negatywnej opinii***:

Nazwa jednostki certyfikującej:
Imię i nazwisko/ stanowisko osoby
opiniującej wniosek

Data

Podpis

Pieczątka jednostki
certyfikującej

Objaśnienia:
* złożony na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1054) oraz art. 36 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia
5 września 2008 r. ustanawiającego 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. Urz. UE. L 2008 Nr 250, poz. 1, ze zm.)
** zaznaczyć właściwe pole znakiem X
*** niepotrzebne skreślić
**** W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami podanymi przez producenta we wniosku a danymi
i informacjami posiadanymi przez jednostkę certyfikującą, do wniosku przekazywanego dalej WIJHARS, należy
dołączyć dokumenty poświadczające te różnice (np. kopie: zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie daty
ostatniego zastosowania niedozwolonego środka, protokołu/decyzji certyfikacyjnej dotyczącej prowadzonej przez
producenta działalności, wyników badań próbek pobranych z wnioskowanych działek, informacje z poprzedniej
jednostki certyfikującej o nieprawidłowościach stwierdzonych u producenta, itp.). W toku prowadzonego
postępowania administracyjnego WIJHARS może zwrócić się do JC oraz do wnioskodawcy o przekazanie
dodatkowych wyjaśnień.
1

Data rozpoczynająca okres, który ma być uznany z mocą wsteczną to np.: data ostatniego zastosowania
niedozwolonego w rolnictwie ekologicznym środka produkcji lub data wyłączenia z kontroli przez poprzednią (lub
tą samą) jednostkę certyfikującą.
2

Data kończąca okres, który ma być uznany z mocą wsteczną to data objęcia kontrolą producenta przez obecną
jednostkę certyfikującą, opiniującą niniejszy wniosek.
3

Data objęcia producenta kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o rolnictwie ekologicznym, przez
poprzednią (lub tą samą) jednostkę certyfikującą.
4
Data wyłączenia działek, wskazanych w Tabeli 1, z kontroli przez poprzednią (lub tą samą) jednostkę
certyfikującą.
5
W przypadku działek zlokalizowanych w różnych województwach należy sporządzić odrębne wnioski, które będą
rozpatrywane przez właściwe WIJHARS zgodnie z ich kompetencją miejscową.
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