
Sposób podawania informacji w Sekcji I. Dane Indentyfikacyjne Zgłaszającego w zakresie imienia 
nazwiska/nazwy.

Zgodnie z definicją określoną w art. 3 pkt 13 rozporządzenia PEiR 2018/848 podmiot (czyli producent 
ekologiczny)   oznacza   osobę   fizyczną   lub   prawną   odpowiedzialną   za   zapewnienie   zgodności 
z niniejszym rozporządzeniem na każdym znajdującym się pod jej kontrolą etapie produkcji, 
przygotowania i dystrybucji.

W przypadku osób prawnych podawana jest nazwa firmy, zgodnie z dokumentem nadającym
podmiotowi osobowość prawną.

W przypadku osób fizycznych podawane jest imię / imiona i nazwisko jednej osoby dokonującej 
zgłoszenia, zgodnie z imieniem / imionami i nazwiskiem z dokumentu potwierdzającego tożsamość 
osoby.

W Zgłoszeniu nie należy podawać:

- nazw fantazyjnych lub przyjętych w celach reklamowych typu „Gospodarstwo „Tajemniczy Ogród” 
Jan Kowalski itp.,

- danych więcej niż jednej osoby, np. małżeństwa, rodzeństwa.

Nieprawidłowe wskazanie w Zgłoszeniu danych osoby fizycznej lub oznaczenia podmiotu 
gospodarczego, może spowodować, że proces obejmowania kontrolą znacznie się przedłuży, z uwagi 
na konieczność sprostowania nieprawidłowo wskazanych danych zgłaszającego.

Informacja dotycząca terminu zgłoszenia

Zgłoszenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego można dokonywać cały rok.

Należy mieć na uwadze, że data zgłoszenia do systemu liczy się nie wcześniej niż data wpływu 
zgłoszenia do organu właściwego, tj. właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości 
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Objaśnienia dotyczące kategorii działalności określonych w sekcjach od VI do XI formularza
Zgłoszenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Działalność producentów lub grupy podmiotów - sytuacje, w których należy zaznaczyć jedną lub
więcej z niżej wymienionych kategorii :

Kategoria działalności
Definicje Sytuacje, w 

których należy 
zaznaczyć 
czynność

Produkcja Produkcja w „gospodarstwie”, o którym 
mowa w art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) 
2018/848, w tym produkcja grzybów oraz 
zbieranie dziko rosnących roślin i grzybów.

Producent 
ekologiczny 
prowadzi 
działalność
„produkcja”.

„gospodarstwo” oznacza wszystkie jednostki
produkcyjne funkcjonujące pod jednolitym 
zarządem w celu wytwarzania żywych lub 
nieprzetworzonych produktów rolnych – w 
tym produktów pochodzących z akwakultury i 
pszczelarstwa – o których mowa w art. 2 ust. 
1 lit. a), lub produktów wymienionych we



załączniku I, innych niż olejki eteryczne i
drożdże
W przypadku paszy produktach dotyczy pasz 
nieprzetworzonych pochodzących z produkcji 
roślinnej, którą producent zamierza 
produkować i następnie wprowadzać na 
rynek z przeznaczeniem do karmienia 
zwierząt.

Przygotowanie Przygotowanie, o którym mowa w art. 3 pkt 
44 rozporządzenia (UE) 2018/848 oznacza 
działania polegające na konserwowaniu lub 
przetwarzaniu produktów ekologicznych lub 
produktów w okresie konwersji lub każde inne 
działanie, któremu poddawany jest 
nieprzetworzony produkt, niezmieniające 
produktu wyjściowego, takie jak ubój, rozbiór, 
czyszczenie lub mielenie jak również 
pakowanie, znakowanie lub wprowadzanie 
zmian w znakowaniu odnoszących się do 
produkcji ekologicznej.

Dotyczy to również produkcji olejków 
eterycznych i drożdży.

Producent 
ekologiczny 
wykonuje czynność
„przygotowanie”.

Dystrybucja/Wprowadzanie 
do obrotu

Dystrybucja produktów ekologicznych lub 
produktów w okresie konwersji, w tym odbiór 
i transport takich produktów lub 
wprowadzanie do obrotu zgodnie z definicją 
w art. 3 pkt (48) rozporządzenia (UE) 
2018/848.

„wprowadzanie do obrotu” oznacza 
wprowadzanie na rynek zgodnie z definicją w 
art. 3 pkt 8. rozporządzenia (WE) nr 178/2002

Uwaga! Działalność „wprowadzanie do 
obrotu” produktów ekologicznych lub 
produktów w okresie konwersji obejmuje 
sprzedaż hurtową, detaliczną i sprzedaż przez 
Internet.

Producent 
ekologiczny 
dystrybuuje i/lub 
wprowadza do 
obrotu produkty 
ekologiczne lub 
produkty 
przetworzone, 
które nie są przez 
niego 
produkowane lub 
przygotowywane.

Przechowywanie Przechowywanie produktów organicznych lub 
produktów w okresie konwersji.

Producent 
ekologiczny 
przechowuje 
produkty 
ekologiczne lub 
produkty w 
okresie 
konwersji, które 
nie są przez niego 
produkowane lub 
przygotowywane.

Import Przywóz produktów ekologicznych lub Producent



produktów w okresie konwersji z państwa
trzeciego do Unii.

ekologiczny 
wykonuje czynność
„import”.

Eksport Wywóz produktów ekologicznych lub Producent
produktów w okresie konwersji z Unii do ekologiczny
państwa trzeciego. prowadzi

działalność
„eksport”.

Odpowiednie kategorie działalności, wymienione powyżej należy zaznaczyć także w sytuacjach gdy:

 Producent wykonuje daną działalność jako podwykonawca dla innego podmiotu i przyjmuje 
odpowiedzialność w zakresie produkcji ekologicznej zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia 
(UE) 2018/848.

 Producent zlecił wykonanie określonej działalności lub jej części stronie trzeciej, ale pozostaje 
odpowiedzialny w odniesieniu do produkcji ekologicznej i nie przekazał tej odpowiedzialności 
stronie trzeciej zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848.
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