
Wzory rejestrów obowiązujące producentów ekologicznych 

 

W celu usprawnienia funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego  

w obszarze prowadzenia dokumentacji przez rolników ekologicznych,  

w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przygotowane 

zostały wzory formularzy rejestrów dotyczących produkcji roślinnej  

i zwierzęcej, których stosowanie wynika z art. 66, 72 lit. d i 76 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.  

 

Producenci ekologiczni zobowiązani są prowadzić zapisy, które  

w kompletny sposób ilustrują przebieg produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz 

czynności w zakresie składowania, a także wprowadzania produktów na 

rynek. Dotychczas rolników obowiązywała dokumentacja przygotowana 

przez Jednostkę Certyfikującą kontrolującą gospodarstwo i Rejestr działań 

rolnośrodowiskowych w przypadku korzystania ze wsparcia w ramach 

programów rolnośrodowiskowych objętych PROW 2007-2013. 

 

Stosowanie jednolitych wzorów ww. formularzy ułatwi producentom 

ekologicznym prowadzenie zapisów w zakresie odpowiadającym 

wymaganiom rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008, natomiast 

jednostkom certyfikującym – sprawniejszą weryfikację dokumentacji  

w gospodarstwie rolnym. Jednocześnie z uwagi na to, że wspomniane 

formularze zostały przygotowane w porozumieniu z ARiMR, prawidłowe 

ich prowadzenie przez ekologicznych producentów rolnych może być 

wykorzystane w procesie weryfikacji poprawności wypłacanego  

i udzielonego rolnikom ekologicznym wsparcia finansowego w ramach 



realizacji pakietu Rolnictwo ekologiczne. Przy przygotowaniu wzorów 

formularzy uwzględniono zakres wymagań dotyczących produkcji 

ekologicznej wynikający z rozporządzenia MRiRW z dnia 4 sierpnia 2014 r. 

w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili 

wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu 

jego przekazywania (Dz. U Nr 2014, poz. 1086). 

 

Wzory formularzy dostępne są na stronie: 

http://www.ijhars.gov.pl/index.php/wzory-rejestrow-dla-

producentow.html 

 

Przygotowane w Głównym Inspektoracie JHARS wzory nie obejmują 

wszystkich formularzy, służących do prowadzenia przez ekologicznych 

producentów rolnych zapisów w zakresie wynikającym z wymagań 

rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. 

 

Oprócz wymienionych formularzy przygotowanych przez GIJHARS 

rolników ekologicznych korzystających ze wsparcia w ramach programów 

rolnośrodowiskowych objętych PROW 2007-2013 obowiązuje nadal 

Rejestr działań rolnośrodowiskowych prowadzony na formularzach ARiMR 

 

Anna Janus 

Na podstawie http://www.ijhars.gov.pl 

 


