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ZGŁOSZENIE 

DO SYSTEMU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN  

WRAZ Z WNIOSKIEM O WYDANIE CERTYFIKATU 
W ROKU……….. 

(na podstawie art. 55, ust. 3 i art. 57, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin) 

Pierwsze zgłoszenie  

Zmiana danych  
dotyczy sekcji: 

I  II  III  IV  

SEKCJA I Dane Wnioskodawcy 

Nazwisko/Nazwa firmy    

Pierwsze imię    

Drugie imię    

PESEL (dla osób 
fizycznych) 

   

NIP (dla firm)    

Telefon kontaktowy    

E-mail    

SEKCJA II Adres Wnioskodawcy 

 zamieszkania/siedziby 
do korespondecji  

(wypełnić, jeśli adres do korespondecji jest inny  
niż adres zamieszkania/siedziby) 

Województwo     

Miejscowość     

Ulica     

Nr domu/mieszkania     

Kod pocztowy     

Poczta     

Czy gospodarstwo podlegało certyfikacji Integrowanej  
Produkcji Roślin w roku ubiegłym? 

 Tak  Nie 

 

 

Jeśli tak, proszę podać nazwę jednostki certyfikującej: ……………………………………………………… 
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SEKCJA III Dane o gospodarstwie 

Całkowita powierzchnia użytków rolnych [ha]:  

Powierzchnia użytków rolnych zgłaszanych do certyfikacji 

[ha]: 

 

Czy kontroli podlega całe gospodarstwo?  Tak  Nie 

Czy w ciągu ostatnich 3 lat wykonano analizę gleby  

na działkach zgłoszonych do systemu IPR? 
 Tak  Nie 

Czy w gospodarstwie stosuje się środki ochrony roślin?  Tak  Nie 

Czy w gospodarstwie stosuje się nawozy?  Tak  Nie 

Czy Producent korzysta z usług podwykonawców? 
 

Jeśli tak proszę podać w jakim zakresie 
 
 
 
 
 

 Tak  Nie 

 Usługi rolne (siew, zbiór, stosowanie śor, wypożyczenie sprzętu) 

 Transport 

 Magazynowanie produktów 

 DDD 

 inne ……………………………………………………. 

                                       (należy podać jakie) 

 
 

SEKCJA IV Lista produktów zgłaszanych do certyfikacji 

Zakres certyfikacji:  Uprawy sadownicze  Uprawy warzywnicze  Uprawy rolnicze 
 uprawy 

specjalne/przemysłowe 

Gatunek Odmiana 
Numer działki 

lub oznaczenie 
działki 

Miesce produkcji/ Lokalizacja 
działki (miejscowość) 

Powierzchnia 
uprawy 

[ha] 

Województwo 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  *w przypadku większej liczby gatunków/odmian prosimy skorzystać z załącznika i 

dołączyć do niniejszego zgłoszenia 
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Załączniki:  

Kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia  
w zakresie IPR 

 Umowa (2 egzemplarze)  

Kopia zaświadczenia lub innych dokumentów 
potwierdzających spełnienie wymagań art. 64 
ust. 4,5,7 i 8 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  
o środkach ochrony roślin (jeśli dotyczy) 

 
Lista produktów zgłaszanych do 

certyfikacji 
 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Wnioskującego: 

Zobowiązuję się do (zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin): 

• prowadzenia produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

• stosowania nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, określone  

w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin, 

• bieżącego dokumentowania działań związanych z Integrowaną Produkcją Roślin w Notatniku Integrowanej 

Produkcji Roślin, 

• przestrzegania przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności określonych  

w metodykach, 

• przestrzegania przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi,  

w szczególności określonych w metodykach. 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały wypełnione zgodnie ze stanem 

faktycznym oraz że uprawa/-y jest/są prowadzona/-e zgodnie z wymaganiami Integrowanej Produkcji Roślin. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz 

podanego powyżej adresu email przez SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-248), przy ulicy 

Jana Kazimierza 3 w celach marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego. 

Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawie ich 

poprawienia. 

Zostałem/am poinformowany/a, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 TAK 

 NIE 

Wyrażam zgodę na przesyłanie i otrzymywanie drogą elektroniczną, na podany powyżej przeze mnie adres 

email, informacji handlowych wysłanych przez SGS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

(01-248), przy ulicy Jana Kazimierza 3, w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób i/lub podmiotów. 

 TAK 

 NIE 
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ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA DO SYSTEMU INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN 

WRAZ Z WNIOSKIEM O WYDANIE CERTYFIKATU W ROKU ………… 

 

Lista produktów zgłaszanych do certyfikacji 

Zakres certyfikacji:  Uprawy sadownicze  Uprawy warzywnicze  Uprawy rolnicze 
 uprawy 

specjalne/przemysłowe 

Gatunek Odmiana 
Numer działki 

lub oznaczenie 
działki 

Miesce produkcji/ 
Lokalizacja działki 

(miejscowość) 

Powierzchnia 
uprawy 

[ha] 

Przewidywana  
wielkość plonu [t] 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Miejscowość, data Podpis Wnioskodawcy 


