
 

Rejestr ekologicznej produkcji zwierzęcej 
Cz. 3. Rejestr zwierząt padłych  

DP-01-F03-Z11 

Wydanie 04 

Z dnia: 05.01.2022 r.  

Strona 1 / 2 

 

 
 
 

       REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ    
 

       na podstawie art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848    
 

           
 

       Cz. 3. Rejestr zwierząt padłych    
 

               Rok:  
 

                 
 

DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUCENTA EKOLOGICZNEGO (PODMIOTU LUB GRUPY PODMIOTÓW) 
 

Imię i nazwisko / nazwa pełna (w przypadku firmy):        Imię i nazwisko / nazwa skrócona  

(w przypadku firmy): 
 

 

        
 

Adres siedziby producenta:  

(Podmiotu lub Grupy podmiotów)           PESEL:  
 

Nr identyfikacyjny producenta 
1)

: 

(Podmiotu lub Grupy podmiotów)          NIP:  REGON:  
 

Lp. Gatunek zwierzęcia 
2) 

 

Rasa zwierzęcia Typ użytkowy 
3) 

Numer identyfikacyjny 
zwierzęcia 4) 

Wiek 5) 
(dzień/m-c/rok) Płeć 

6
) Liczba 

Status zwierzęcia 7): 
Data padnięcia 

(dd-mm) Przyczyna padnięcia 
Dokumentacja 

weterynaryjna 8) Uwagi 

 

E - ekologiczny 
 

K - z okresu konwersji 
 

 

N - nieekologiczny 
 

1 2   3 4  5 6 7  8 9 10 11 12 13 
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Objaśnienia: 
 
Uwaga ogólna: REJESTR EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ nie dotyczy pszczelarstwa oraz zwierząt akwakultury. 
 
1) Należy wpisać numer identyfikacyjny producenta (Podmiotu lub Grupy podmiotów), nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków  

o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 699 oraz poz. 904). W przypadku braku numeru identyfikacyjnego, należy podać w odpowiednim polu numer PESEL lub NIP lub REGON. 

2) Należy wpisać gatunek zwierzęcia (np. bydło, koniowate, trzoda chlewna, owce, kozy, drób), zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848. 

3) Należy wpisać typ użytkowy np.: mięsny, mleczny, kombinowany, nieśny - w przypadku drobiu, lub w przypadku gdy typ użytkowy jest inny niż wymieniony - należy wpisać jaki to typ użytkowy. 

4) Należy wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia (numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego lub w przypadku koni - numer w rejestrze koniowatych, nadane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt), które jest utrzymywane  

 w danym gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym. Numer identyfikacyjny należy wpisać dla każdego zwierzęcia w odrębnym wierszu. W przypadku drobiu należy podać ewentualny nr nadany przez Powiatowego  
     Lekarza Weterynarii. 

5) Należy wpisać wiek zwierzęcia w sposób następujący:  
    w dniach - w przypadku gdy zwierzę ma mniej niż 1 miesiąc,  
    w miesiącach - w przypadku gdy zwierzę ma od 1 miesiąca do 2 lat,  
    w latach - w przypadku gdy zwierzę ma powyżej 2 lat.  
    Określając wiek należy odpowiednio wpisać dzień/miesiąc/rok. 
 
6) Należy wpisać płeć zwierzęcia ,,samiec" lub ,,samica". 
 
7) Należy wpisać „E” w przypadku statusu ekologicznego lub ,,K" w przypadku statusu w okresie konwersji lub ,,N" w przypadku statusu nieekologicznego. Możliwe jest wpisanie tylko jednego ze statusów zwierzęcia. Status zwierzęcia musi zostać 

 potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848. 
 
8) Należy wpisać informację o ewentualnie posiadanej dokumentacji weterynaryjnej. 

 
samiec  
samica  

E Opracowano na podstawie wzoru Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych wersji z dnia 06.10.2014 r.   
K  
N 

 
 


