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W ZAKRESIE KATEGORII 
PRODUKTÓW  

❑  PRZETWORZONE PRODUKTY ROLNE, W TYM PRODUKTY AKWAKULTURY,  
DO WYKORZYSTANIA JAKO ŻYWNOŚĆ  

❑  PASZA  
❑  WINO 
❑  DROŻDŻE UŻYWANE JAKO ŻYWNOŚĆ LUB PASZA 

Imiona i nazwisko (nazwa) 
Wnioskodawcy  

❑ PODMIOT 
❑ GRUPA PODMIOTÓW 
     (właściwe zaznaczyć) 

Cel złożenia wniosku* 1. ❑   Pierwsze zgłoszenie   
2. ❑    Kolejne zgłoszenie  
3. ❑    Rozszerzenie certyfikatu    
4. ❑    Aktualizacja danych 
5. ❑    Zmiana Jednostki Certyfikującej  

Imiona i nazwisko / nazwa 
Wnioskodawcy 

 

Osoba odpowiedzialna  

Osoba kontaktowa  

Adres zamieszkania / 
prowadzonej działalności  

 

Gmina   Powiat   Województwo   

Adres korespondencyjny  

NIP  
(jeśli dotyczy) 

 PESEL (dotyczy 

osoby fizycznej) 
 REGON  

KRS (jeśli dotyczy)   

Numer identyfikacyjny nadany przez KCBiC PL-EKO-13- 

Tel. kontaktowy, e-mail   

Zakres działalności Podmiotu 
lub Grupy podmiotów 
(właściwe zaznaczyć) 

❑ PRODUKCJA 
❑ PRZYGOTOWYWANIE 
❑ DYSTRYBUCJA / WPROWADZANIE DO OBROTU 
❑ PRZECHOWYWANIE 
❑ IMPORT 
❑ EKSPORT 

Wyrażam wolę przystąpienia do certyfikacji zgodności produktów rolnictwa ekologicznego, zgodnie z wnioskowanym zakresem 
przeprowadzonej przez Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 
Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie danych związanych z rejestracją, certyfikacją innej jednostce zewnętrznej lub 
osobie, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu certyfikacji.  
Oświadczam, że informacje we wniosku zostały wypełnione po uprzednim zapoznaniu z zasadami produkcji ekologicznej oraz 
deklaruję zastosowanie się do wymienionych zasad ujętych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego, w szczególności: 
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania 

produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.6.2018, s. 1); 

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1324); 

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności 

urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia  

i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  

nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 

2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 

2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, 
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dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG 

(rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. L 95 z 7.4.2017, s. 1); 

4. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/464 z dnia 26 marca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, w odniesieniu do dokumentów niezbędnych w celu uznania z mocą 

wsteczną okresów do celów konwersji, produkcji produktów ekologicznych oraz informacji, które mają być dostarczane przez państwa 

członkowskie (Dz. Urz. L98 z 31.3.2020, s.2); 

5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/279 z dnia 22 lutego 2021 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie kontroli i innych środków zapewniających identyfikowalność i zgodność  

w produkcji ekologicznej oraz znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. L 62 z 23.2.2021, s.6); 

6. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/771 z dnia 21 stycznia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2018/848 przez ustanowienie szczegółowych kryteriów i warunków dotyczących sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej  

w ramach kontroli urzędowych w zakresie produkcji ekologicznej oraz kontroli urzędowych grup podmiotów (Dz. U. L 165 z 11.5.2021,  

s. 25, z późn. zm); 

7. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalające na stosowanie niektórych produktów i substancji 

w produkcji ekologicznej oraz ustanawiające ich wykazy (Dz. U. L 253 z 16.7.2021, s. 13); 

8. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2305 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 przepisami określającymi, w jakich przypadkach i na jakich warunkach produkty ekologiczne i produkty 

w okresie konwersji są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, i dotyczącymi miejsca kontroli urzędowych takich 

produktów oraz w sprawie zmiany rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) 2019/2123 i (UE) 2019/2124 (Dz. U. L 461 z 27.12.2021, s. 5); 

9. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2021/2306 z dnia 21 października 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/848  o przepisy dotyczące kontroli urzędowych w odniesieniu do przesyłek produktów ekologicznych  

i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii oraz o przepisy dotyczące świadectwa kontroli (Dz. U. L 461  

z 27.12.2021, s. 13); 

10. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/2307 z dnia 21 października 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące dokumentów  

i powiadomień wymaganych w przypadku produktów ekologicznych i produktów w okresie konwersji przeznaczonych do przywozu do Unii 

(Dz. U. L 461 z 27.12.2021, s. 30). 

  
oraz innymi przepisami obowiązującymi aktualnie, zawartymi na stronach ministerstwa właściwego do spraw rolnictwa. 

 
Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Naramowicka 144,  
61-619 Poznań w celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz. Urz. L 119 z 4.5.2016, s. 1) oraz   
w związku z planowanym przekazaniem lub otrzymaniem od Wnioskodawcy informacji stanowiących dane osobowe uprzejmie 
informuje, że: 
1. Administratorem Danych Osobowych jest Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu; 
2. Dane osobowe zbierane są w celu wykonania zleceń w ramach realizowanych usług certyfikujących; 
3. Zbierane są tylko te dane, które są niezbędne do realizacji opisanego wyżej celu i należą do nich m.in.: imiona i nazwisko, 

adres zamieszkania lub/i prowadzonej działalności, nr telefonu, adres e-mail, NIP, PESEL, REGON, KRS, NIG oraz inne  
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania usług certyfikacyjnych;     

4. Przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy jest niezbędne do przygotowania i wykonania zleconych Krajowemu 
Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu usług certyfikacyjnych; 

5.  W określonych sytuacjach odbiorcą danych osobowych Wnioskodawcy mogą być sądy, urzędy, organy administracji, jak 
również współpracujące z Krajowym Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o., podmioty 
zapewniające świadczenie usług kurierskich, pocztowych, księgowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, wyłącznie  
w zakresie niezbędnym do wykonania pomierzonych zadań;  

6.  Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane z zachowaniem należytej staranności nie dłużej niż wynika  
to z obowiązujących terminów ustawowych dotyczących przechowywania dokumentów;  

7.  W dowolnym momencie przysługuje Wnioskodawcy prawo do dostępu do danych, sprostowania danych, żądania ich 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
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8.  Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych (PUODO); 

9.   W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@kcbic.pl  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Poznaniu przekazanych danych osobowych na potrzeby procesu certyfikującego podjętego na podstawie Umowy  
o certyfikację. 

Miejscowość  Data  Podpis Wnioskodawcy 
 
 
 

 

Wypełnia Krajowe Centrum Badań i Certyfikacji „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. 

DATA PRZYJĘCIA   PRZYJĄŁ 
 

 

 

*   Załączniki do wniosku o certyfikację zgodności produktów ekologicznych w zależności od celu złożenia wniosku: 

I. W przypadku pierwszego zgłoszenia (pkt 1), kolejnego zgłoszenia przy zastosowanych zmianach (pkt 2), 

rozszerzenia certyfikatu (pkt 3), aktualizacji danych (pkt 4): 

1. Opis jednostki produkcyjnej – formularz DP-02-F02. 

2. Opis produktu – formularz DP-02-F03.  

3. Opis przetwarzania produktów wraz z recepturą i schematem procesu dla każdego z produktów – 

dotyczy przetwórstwa. 

4. Lista produktów do umieszczenia na certyfikacie – formularz DP-02-F04. 

5. Procedury zawierające tryb postępowania związane z wnioskowanym obszarem, który będzie objęty 

certyfikacją. 

6. Kopie umów z podwykonawcami, na podstawie których podwykonawcy będą podlegać systemowi 

kontroli.  

7. Umowa o certyfikację. 

8. Inne niezbędne załączniki nie określone przez KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. 

 

II. W przypadku kolejnego zgłoszenia, jeśli nie zastosowano żadnych zmian (pkt 2)  

1. Oświadczenie o kontynuacji działalności ekologicznej na dotychczasowych zasadach i bez zmiany 

produktu ekologicznego.  

2. Inne niezbędne załączniki nie określone przez KCBiC „Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. 

 

III. W przypadku zmiany Jednostki certyfikującej (wybór pkt. 5) 

1. Dokumenty wymienione w pkt. I. 

2. Kserokopia certyfikatu zgodności. 

3. Protokół z ostatniej kontroli gospodarstwa. 

4. Wyniki przeprowadzonych badań w okresie ostatnich trzech lat (jeśli dotyczy). 

5. Ostatnie pismo pokontrolne (decyzja). 

6. Oświadczenie o zmianie Jednostki certyfikującej. 

mailto:biuro@kcbic.pl

