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NR KLIENTA :

ZGŁOSZENIE
PRZYSTĄPIENIA DO SYSTEMU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

IPR

Podstawa prawna: art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin.
Organ uprawniony do certyfikacji: PNG Sp. z o.o. 26-021 Daleszyce, Cisów 77 A
Tel/faks +48 41 241 21 92, 41 306 40 00. tel. kom +48 665 046 943
 - pierwsze zgłoszenie  - kontynuacja certyfikacji  - zmiana zgłoszenia

Dane Wnioskodawcy
Imię i nazwisko/Nazwa Wnioskodawcy:
................................................................................................................................................
Adres Wnioskodawcy:
Miejscowość/nr domu ..................................
Kod Pocztowy...................................................
Poczta ……….................................................
Województwo .................................................
Gmina ............................................................
Powiat .............................................................
Telefon: .........................................................
e-mail ..............................................................
Adres miejsc/a produkcji:
Miejscowość............................................................................................................................
Województwo.........................................................................................................................
Gmina ....................................................
Powiat .............................................................
PESEL: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
REGON: _ _ _ _ _ _ _ _ _
NIP:     -     -    -   

Informacja o gatunkach i odmianach roślin uprawianych metodami integrowanej produkcji:
Lp.

Gatunek

Odmiana

Powierzchnia upraw

Nazwa obrębu geodezyjnego
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Zasięg sprzedaży
Lokalny

krajowy

eksport

Załączniki:
1) ..................................................................................................................................................
2) ..................................................................................................................................................
3) ..................................................................................................................................................
Należy dołączyć: kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin lub kopię zaświadczenia albo
kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 64 ust. 4 lub 7

Oświadczenie producenta:
Zobowiązuje się:
• przestrzegać szczegółowych metodyk produkcji zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
• na bieżąco wypełniać Notatnik Integrowanej Produkcji;
• na żądanie Jednostki Certyfikującej „PNG” Sp. z o.o. wykonać badanie poziomów pozostałości środków ochrony roślin, metali
ciężkich,
azotanów i innych pierwiastków oraz substancji szkodliwych we właściwych jednostkach organizacyjnych;
• po zakończeniu produkcji dostarczyć do Jednostki Certyfikującej „PNG” Sp. z o.o. wypełniony Notatnik Integrowanej Produkcji
..............................................................................
(podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku zostały wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym oraz że uprawa była prowadzona zgodnie
z wymaganiami integrowanej produkcji roślin;

............................................
Data wypełnienia ankiety

......................................................................
(podpis wnioskodawcy/pełnomocnika)

NOTATKA Z PRZEGLĄDU ZGŁOSZENIA (wypełnia jednostka)
1.
2.
3.

4.
4.
4a
4b
4c

Czy zgłoszenie wyczerpująco informuje o prowadzonej produkcji ?
Czy załączono wymagane zaświadczenia?
Czy istnieją informacje nadzoru ?
jeżeli, tak to jakie ?
………………………………………………………………………….....................
Czy JC posiada kompetencje, możliwość oraz środki do przeprowadzenia działań
związanych z oceną?
Decyzje Kierownika Działu Certyfikacji Wyrobów
KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI PRZEZ KLIENTA
PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA i nadanie numeru Klienta
OCENA GRUPY RYZYKA (duże ≥ 6 pkt, średnie ( 3 - 6 pkt),małe < 3 pkt.
zasięg rynkowy ..............................................
Uprawy: polowe …, pod osłonami …, warzywne …., sadownicze ….

tak
tak
tak

nie
nie
nie

tak
tak

nie
nie

duże

średnie

małe

Uwagi:
data i podpis KDCW

