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Dokument obligatoryjny stanowiący integralną część Wniosku o certyfikację zgodności produktów rolnictwa ekologicznego. Sporządzenie i przechowywanie 

Opisu produktu oraz jego aktualizowanie w przypadku zaistnienia zmian jest obowiązkowe dla każdego producenta ekologicznego.   

II. PRZETWÓRSTWO – WYKAZ PRODUKTÓW ZGŁOSZONYCH DO CERTYFIKACJI 

❑ dotyczy ❑ nie dotyczy 

Lp. 
Nazwa zakładu, który wytwarza  

/ przygotowuje produkt 
Nazwa produktu 

Nieekologiczna 

produkcja 

równoległa 

Kolejny numer 

załącznika  

DP-02-F03-Z01  

dla danego 

produktu* Tak Nie 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

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

❑  PASZA 
❑  WINO 
❑  DROŻDŻE UŻYWANE JAKO ŻYWNOŚĆ LUB PASZA 

Numer producenta 
ekologicznego nadany przez 
KCBiC 

PL-EKO-13- 
❑ PODMIOT 
❑ GRUPA PODMIOTÓW 

Cel złożenia dokumentu 1. ❑   Pierwsze zgłoszenie   
2. ❑    Aktualizacja danych 

  
I. WNIOSKODAWCA 

Imiona i nazwisko / nazwa 
Wnioskodawcy 

 

Forma prawna  ❑ osoba fizyczna ❑ osoba prawna  ❑ jednostka organizacyjna nieposiadająca     
osobowości prawnej  

Adres zamieszkania / 
prowadzonej działalności  
(miejscowość, ulica, nr domu, 
kod pocztowy i poczta) 

 

Zakres działalności Podmiotu 
lub Grupy podmiotów 

❑  PRODUKCJA 
❑  PRZYGOTOWYWANIE 
❑  DYSTRYBUCJA / WPROWADZANIE DO OBROTU 
❑  PRZECHOWYWANIE 
❑  IMPORT 
❑  EKSPORT 
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 W przypadku większej liczby produktów dołączyć wykaz według wzoru powyższej tabeli, ustanawiając 

Załącznik nr … 

* formularz DP-02-F03-Z01 stanowi załącznika do niniejszego formularza, winien być wypełniony dla 
każdego nowego produktu, którego opis nie został wcześniej złożony w Jednostce lub produktu,  
co do którego formularz uległ zmianie; dla produktów podlegających jedynie konfekcjonowaniu można 
sporządzić zbiorczy formularz opisu dla kilku produktów.   

 III. IMPORT – PUNKTY WEJŚCIA PRODUKTÓW IMPORTOWANYCH NA TEREN WSPÓLNOTY 
Wymienić przejścia graniczne (drogowe, kolejowe, morskie, lotnicze), urzędy celne, w których odbywa się odprawa graniczna na terytorium UE 

❑ dotyczy ❑ nie dotyczy 

Kraj, z którego importowany jest 

produkt 
Nazwa i adres przejścia granicznego lub urzędu celnego Kraj odprawy granicznej 

   

   

   

   

   

   

   

   

W przypadku większej liczby produktów dołączyć wykaz według wzoru powyższej tabeli, ustanawiając 

Załącznik nr … 

IV. EKSPORT – WYKAZ PRODUKTÓW ZGŁOSZONYCH DO CERTYFIKACJI 

❑ dotyczy ❑ nie dotyczy 

Lp. 
Nazwa zakładu, który wytwarza  

/ przygotowuje produkt 
Nazwa produktu 

Nieekologiczna 

produkcja 

równoległa 

Kolejny numer 

załącznika  

DP-02-F03-Z01  

dla danego 

produktu* Tak Nie 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

W przypadku większej liczby produktów dołączyć wykaz według wzoru powyższej tabeli, ustanawiając 

Załącznik nr … 
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Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe oraz zobowiązuję się niezwłocznie  

do poinformowania Jednostki certyfikującej o wszelkich zaistniałych zmianach mających wpływ na proces certyfikacji. 

 

 

 

  

Miejscowość, data:  

Podpis osoby odpowiedzialnej:  


