DEKLARACJA
Zgodnie z art. 63 ust.2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 niniejszym zobowiązuję się do:
a) wykonywania czynności zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej;
b) do zaakceptowania sankcji nałożonych przez jednostkę certyfikującą w przypadku naruszeń lub nieprawidłowości i podjęcia wskazanych działań korygujących;
c) do podjęcia obowiązku pisemnego powiadomienia kupujących produkt w celu zapewnienia usunięcia oznakowania odnoszącego się do metody produkcji
ekologicznej.
d) do zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy lub jego podwykonawcy są kontrolowani przez różne organy kontrolne lub jednostki certyfikujące
zgodnie z systemem kontroli utworzonym przez zainteresowane państwo członkowskie, wymiany informacji między tymi organami lub jednostkami;
e) do zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy lub jego podwykonawcy zmieniają organ kontrolny lub jednostkę certyfikującą, faktu przekazania
dokumentacji dotyczącej kontroli do nowego organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej;
f) do zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy wycofuje się z systemu kontroli, obowiązku bezzwłocznego poinformowania o tym odpowiedniego
organu i organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej;
g) do zaakceptowania, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy wycofuje się z systemu kontroli, iż dokumentację dotyczącą kontroli przechowuje się przez okres co
najmniej pięciu lat;
h) do zaakceptowania zobowiązania do niezwłocznego poinformowania odpowiedniego organu kontroli/odpowiednich organów kontroli lub jednostki
certyfikującej/jednostek certyfikujących o wszelkich nieprawidłowościach lub naruszeniach mających wpływ na ekologiczny status ich produktu lub produktów
ekologicznych otrzymanych od innych podmiotów gospodarczych lub podwykonawców.
Stwierdzam prawdziwość poniższych danych

Miejscowość, data

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do
udzielania informacji

Podpis

Opis podmiotu gospodarczego
Do użytku Bioekspert Sp. z o.o.

Cel

Rozporządzenie dotyczące rolnictwa ekologicznego wymaga od składającego wniosek o certyfikację (np. przetwórnia, podmiot wprowadzający produkty do obrotu,
przywożący produkty z krajów trzecich), by złożył do jednostki certyfikującej PEŁNY OPIS podmiotu (obiekty i działania) oraz pisemny opis WSZYSTKICH praktycznych środków,
które podmiot zobowiązuje się podjąć w celu zapewnienia zgodności z zasadami produkcji ekologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca
2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008
z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym 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 (z późn. zm.) oraz ustawą o rolnictwie ekologicznym z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 497).

Poufność
Bioekspert Sp. z o.o. zapewnia, że wszystkie podane informacje są traktowane jako ściśle poufne (patrz: umowa).

Zawiadomienie o zmianach
Producent jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Jednostkę Certyfikującą BIOEKSPERT Sp. z o.o. o:
- wszelkich zmianach prowadzonej działalności,
- zmianie adresu / danych kontaktowych.

Nazwa firmy / Nazwisko i Imię producenta

Osoba upoważniona do udzielania informacji
Miejsce prowadzenia działalności:
adres przedsiębiorstwa / oddziału / zakładu
(wpisać, jeśli jest inny niż adres siedziby firmy)

Adres przedsiębiorstwa

Miejscowość, ulica, nr domu

Miejscowość, ulica, nr domu

-

Kod

Poczta

Kod

Poczta

Gmina

Powiat

Gmina

Powiat

Województwo
Nr tel.

Województwo
Tel. Kom.

Przedsiębiorstwo jest prowadzone metodą ekologiczną
w całości
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w części

e-mail

www

Rodzaj przedsięwzięcia:
przetwórnia
wprowadzanie do obrotu

import z krajów trzecich
..............................................................
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I. Opis przedsiębiorstwa
1. Forma prawna
osoba fizyczna

osoba prawna

jednostka org. nieposiadająca osobowości prawnej

2. Przedsiębiorstwo posiada oddziały / zakłady. Lista wszystkich oddziałów / zakładów jest załączona
tak, załącznik nr …

tylko jedno miejsce prowadzenia działalności

3. Plan zakładu z zaznaczeniem drogi przejścia surowców i produktów rolnictwa ekologicznego oraz magazynów surowców i
wyrobów gotowych
załącznik nr …

nie dotyczy

4. Lista personelu odpowiedzialnego za działalność metodą ekologiczną wraz z pełnionymi funkcjami
załącznik nr …

nie dotyczy (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej)

II. Podwykonawcy (jeśli dotyczy)
1. Opis działań wykonywanych przez podwykonawców
załącznik nr …
2. Umowy z podwykonawcami
załącznik nr …
3. Certyfikaty podwykonawców
tak, załącznik nr …

nie dotyczy

III. Opis asortymentu
1. Asortyment produktów ekologicznych jest wymieniony na liście
załącznik nr …
2. Asortyment produktów konwencjonalnych jest wymieniony na liście
załącznik nr …
3. Receptury produktów rolnictwa ekologicznego (dotyczy tylko przetwórstwa)
załącznik nr …
4. Opis procesu przetwarzania, w tym pakowania, etykietowania, wprowadzania do obrotu, importu
załącznik nr …
5. Opis działań podejmowanych w celu zapewnienia oddzielenia produkcji ekologicznej od konwencjonalnej (przestrzennie i/lub
czasowo) (dotyczy przedsiębiorstw prowadzących równolegle produkcję ekologiczną i konwencjonalną)
załącznik nr …

IV. Opis procesu importu z krajów trzecich (dotyczy tylko importu produktów z państw spoza UE i EFTA)
1. Państwa, z których będą sprowadzane produkty
wymienić jakie:

2. Lista magazynów produktów importowanych
tak, załącznik nr …

przechowywanie tylko we własnych magazynach

3. Rejestracja w systemie TRACES
tak

nie

V. Opis procesu eksportu (dotyczy tylko eksporterów produktów do państw spoza UE i EFTA)
1. Państwa, do których będą sprzedawane produkty
wymienić jakie:
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2. Opis szczególnych cech metody produkcji, jeżeli podmiot zamierza wnioskować o wydanie certyfikatu zgodnie z art. 68 ust. 2
(do USA)

VI. Obiekty
Proszę wymienić wszystkie budynki (własne i dzierżawione), w których przetwarzane / przechowywane są produkty rolnictwa
ekologicznego. Proszę dołączyć szkic lub mapę z naniesionymi wszystkimi budynkami (załącznik nr …)
Lp.
Nazwa
Adres
Powierzchnia [m2]

VII. Dokumentacja przedsiębiorstwa
W przedsiębiorstwie należy przechowywać ewidencję towarową i finansową, w tym oryginalne rachunki (faktury), etykiety z
opakowań zakupionych surowców / produktów rolnictwa ekologicznego. Dokumenty te będą sprawdzane podczas kontroli.
1. Rodzaje prowadzonych rejestrów
rejestr sprzedaży i zakupu
rejestr rodzaju i ilości dostarczonych produktów ekologicznych (art. 66 ust. 1 lit. b rozp. 889/2008)
rejestr odbiorców/nabywców produktów wprowadzonych na rynek (art. 66 lit. d rozp. 889/2008)
rejestr składowania produktów ekologicznych (art. 66 lit. c rozp. 889/2008)
rejestr wszystkich działań i przetworzonych ilości (art. 26 ust.3 lit. c rozp. 889/2008)
ewidencja czyszczenia i monitorowania jego skuteczności (art. 26 ust. 2 lit. b rozp. 889/2008)
rejestr czyszczenia magazynów i sprawdzania jego skuteczności (art. 35 ust. 4 lit. c rozp. 889/2008)
ewidencja działań transportowych (art. 31 ust. 2 lit. c rozp. 889/2008)
inne: …
2. System zapewnienia jakości

Proszę podać rodzaj prowadzonego systemu zapewnienia jakości (HACCP, GMP, GHP, inne (podać jakie))

3. Środki ostrożności podejmowane w celu ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia niezatwierdzonymi substancjami lub
produktami
Proszę opisać te środki lub systemy (załącznik nr …)
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4. Środki podjęte w celu zachowania czystości w magazynach oraz pomieszczeniach produkcyjnych
Proszę opisać te środki lub systemy (załącznik nr …)
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