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Co chcę załatwić?

Otrzymać świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub
środka spożywczego ze specyfikacją.

Kogo dotyczy?

Producentów produktów rolnych lub środków spożywczych posiadających chronioną nazwę
pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) lub będących gwarantowaną
tradycyjną specjalnością (GTS).

Co przygotować?

Aby usprawnić urzędowi przeprowadzenie postępowania – przygotuj pełną dokumentację dotyczącą
sposobu wytwarzania produktu.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wypełnij Wniosek o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji produktu regionalnego lub
tradycyjnego ze specyfikacją.
Znajdziesz go w załącznikach do karty.

Jak wypełnić
dokumenty?

Pamiętaj, że wniosek wypełniasz dla każdego produktu wytwarzanego przez jednego producenta.
Przykład wypełnienia wniosku znajdziesz w załącznikach do karty.

Ile muszę
zapłacić?

Za uzyskanie zezwolenia zapłacisz opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł, na konto Urzędu Miasta
w Bydgoszczy.
Nazwa odbiorcy: Urząd Miasta Bydgoszcz, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
ul. Jezuicka 6/14, 85-122 Bydgoszcz
Bank Pocztowy SA Nr rachunku odbiorcy: 04 1320 0022 0195 0400 0000 0000 TYTUŁEM:
„Uzyskanie świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub
środka spożywczego ze specyfikacją”.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Możesz przekazać wniosek w dowolnym terminie.

Możesz przekazać do nam wniosek na kilka sposobów:
 wysłać pocztą pod adres:

Gdzie załatwię
sprawę?




Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz,




adres mailowy : wi_bydgoszcz@ijhars.gov.pl
przyjść do nas osobiście pod powyższy adres na pierwsze piętro – jesteśmy do Twojej
00
00
dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15

Co zrobi urząd?

Po przeprowadzeniu kontroli wydamy Ci:
 świadectwo jakości potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka
spożywczego ze specyfikacją, lub
 decyzję zakazującą używania chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia
geograficznego lub gwarantowanej tradycyjnej specjalności.

Jaki jest czas
realizacji

Kontrolę przeprowadzimy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Twojego wniosku.
Świadectwo otrzymasz w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia kontroli lub usunięcia
stwierdzonych uchybień.

Jak się odwołać?

Informacje
dodatkowe

W terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania decyzji możesz wnieść odwołanie do
Głównego Inspektora JHARS, za naszym pośrednictwem.
Produkty regionalne stanowią ważny element różnicowania oferty artykułów spożywczych co ze
względu na istotne znaczenie dla prawidłowego rozwoju gospodarki jest wysoko doceniane przez
Wspólną Politykę Rolną UE. Dodatkowo jest to element utrwalający tradycje regionalne pozwalające
na zachowanie ich dla następnych pokoleń.
Zadaniem kontroli prowadzonych przez WIJHARS jest zapewnienie, że zatwierdzone w specyfikacjach
receptury i procedury wytwarzania są stosowane i dzięki temu zostaną zachowane.

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68, z późn.
zm.)

WNIOSEK O DOKONANIE KONTROLI ZGODNOŚCI PROCESU PRODUKCJI
PRODUKTU REGIONALNEGO LUB TRADYCYJNEGO ZE SPECYFIKACJĄ

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. Nr 10 z 2005 r., poz. 68, z późn. zm.),
wnioskuję do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli zgodności procesu produkcji
ze specyfikacją produktu
posiadającego
Chronioną
Nazwę Pochodzenia
*
(ChNP)

posiadającego
Chronione
Oznaczenie Geograficzne
*
(ChOG)

będącego
Gwarantowaną
Tradycyjną
Specjalnością
*
(GTS)

1. Nazwa produktu rolnego lub środka
spożywczego
2. Nazwa firmy lub imię
i nazwisko producenta oraz adres
3. Regon

4. NIP

5. Nr telefonu
kontaktowego

6. Nr faksu

7. E-mail
8. Miejsce produkcji. W przypadku, gdy poszczególne etapy produkcji przebiegają w różnych miejscach, należy
podać adres każdego miejsca produkcji, w którym odbywa się wytwarzanie produktu.
Województwo

Adres

9. Szacunkowa roczna wielkość produkcji (kg/litry/sztuki)
10. Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów/ewidencji
gospodarstw/ewidencji wniosków o przyznanie płatności
11. Miejsce i data złożenia wniosku

12. Podpis wnioskodawcy
*właściwe pole zaznaczyć znakiem „X”

Imię i nazwisko osoby do
kontaktu/nr telefonu

Etap produkcji

INSTRUKCJA DO WNIOSKU O DOKONANIE KONTROLI ZGODNOŚCI PROCESU
PRODUKCJI PRODUKTU REGIONALNEGO LUB TRADYCYJNEGO ZE SPECYFIKACJĄ
Zasady podstawowe:
1. Kontrola zgodności procesu produkcji produktu posiadającego Chronioną Nazwę Pochodzenia
(ChNP), Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) lub będącego Gwarantowaną Tradycyjną
Specjalnością (GTS), dokonywana jest na wniosek producenta w zakresie wynikającym ze
specyfikacji produktu.
2. Wzór wniosku o przeprowadzenie kontroli dostępny jest w Wojewódzkich Inspektoratach Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) oraz na stronie internetowej Inspekcji
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
3. Wniosek o dokonanie kontroli zgodności procesu produkcji ze specyfikacją, może dotyczyć
wyłącznie jednego produktu wytwarzanego przez jednego producenta.
4. Wypełniony wniosek z podpisem wnioskodawcy należy przekazać (przesłać pocztą lub dostarczyć
osobiście) do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych (WIJHARS).
5. W przypadku gdy wniosek przesyłany jest faksem lub pocztą elektroniczną, należy jednocześnie
dostarczyć oryginał z podpisem do właściwego miejscowo WIJHARS (przesłać pocztą lub dostarczyć
osobiście).
6. Przekazany do WIJHARS wniosek zostanie sprawdzony pod względem formalnym.
W przypadku stwierdzenia, że wniosek wypełniony jest nieprawidłowo (brak danych, brak podpisu,
wniosek nieczytelny), producent zostanie poinformowany o stwierdzonych brakach
i konieczności ponownego złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
7. Pełne koszty kontroli ponosi producent. Koszty liczone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca
oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw
jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 36, poz. 282).
8. Jeżeli producent zamierza wycofać wniosek o przeprowadzenie kontroli musi powiadomić o tym na
piśmie Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
W przypadku gdy, czynności kontrolne zostały już rozpoczęte, producent zostanie obciążony
kosztami kontroli, w wysokości wynikającej z dotychczas przeprowadzonych czynności.
Zasady wypełniania wniosku:
1. Wniosek należy wypełnić długopisem czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń
i poprawek lub na komputerze. Szare pola są nieobowiązkowe do wypełnienia.
2. Wnioskując o przeprowadzenie kontroli zgodności procesu produkcji produktu ze specyfikacją
należy wpisać znak „X” w odpowiednim polu, według przykładu podanego poniżej.
posiadającego
Chronioną Nazwę
Pochodzenia
(ChNP)*

3.
4.
5.

6.
7.

X

posiadającego
Chronione Oznaczenie
Geograficzne
(ChOG)*

będącego
Gwarantowaną Tradycyjną
Specjalnością
(GTS)*

Numer REGON należy wpisać, w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej (pkt 3).
Numer identyfikacji podatkowej NIP należy wpisać w sposób ciągły (bez odstępów i myślników)
(pkt 4).
W przypadku, gdy poszczególne etapy produkcji (np. przygotowanie surowców, przetwarzanie,
obróbka termiczna, wędzenie, dojrzewanie, pakowanie) przebiegają w różnych miejscach, należy
podać adres każdego miejsca produkcji / zakładu produkcyjnego, gdzie odbywa się wytwarzanie
produktu. Jeżeli wszystkie etapy produkcji odbywają się w tym samym miejscu, w kolumnie etap
produkcji należy wpisać „wszystkie etapy” i podać wymagane dane (pkt 8).
We wniosku należy wpisać przybliżoną wielkość produkcji, podając jednostki miary
(w kg/litrach/sztukach), która zostanie wyprodukowana w ciągu jednego roku (pkt 9).
Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jest podstawą do
ubiegania się o wsparcie finansowe dla producentów rolnych (będących osobami fizycznymi,
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej) w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013. Pole obowiązkowe dla
rolników uczestniczących w dobrowolnych systemach jakości żywności, ubiegających się o
wsparcie finansowe (pkt 10).

WNIOSEK O DOKONANIE KONTROLI ZGODNOŚCI PROCESU PRODUKCJI
PRODUKTU REGIONALNEGO LUB TRADYCYJNEGO ZE SPECYFIKACJĄ
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. Nr 10 z 2005 r., poz. 68, z późn. zm.),
wnioskuję do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Bydgoszczy o przeprowadzenie kontroli zgodności procesu produkcji
ze specyfikacją produktu
posiadającego
Chronioną
Nazwę Pochodzenia
*
(ChNP)

X

1. Nazwa produktu rolnego lub środka
spożywczego

Kabanosy

2. Nazwa firmy lub imię
i nazwisko producenta oraz adres
3. Regon

Firma Produkcyjno Handlowa TRADUCJA
Stanisław Kowalski

0000 00000 0000000

5. Nr telefonu
kontaktowego
7. E-mail

będącego
Gwarantowaną
Tradycyjną
Specjalnością
*
(GTS)

posiadającego
Chronione
Oznaczenie Geograficzne
*
(ChOG)

00 00 00 0 00

4. NIP

0

0

0

0

0 0

6. Nr faksu

000 00 0000 0 0000

0

tradycja@zzpl

8. Miejsce produkcji. W przypadku, gdy poszczególne etapy produkcji przebiegają w różnych miejscach, należy
podać adres każdego miejsca produkcji, w którym odbywa się wytwarzanie produktu.
Województwo

Adres

Kujawsko-pomorskie

Ul. Hetmańska 28
85-039 Bydgoszcz

-

-

*właściwe pole zaznaczyć znakiem „X”

przygotowanie surowców,
przetwarzanie, obróbka
termiczna, wędzenie,
dojrzewanie, pakowanie

-

-

-

-

-

10. Numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji producentów/ewidencji
gospodarstw/ewidencji wniosków o przyznanie płatności

12. Podpis wnioskodawcy

Stanisław Kowalski
Tel XX XXXX

Etap produkcji

-

9. Szacunkowa roczna wielkość produkcji (kg/litry/sztuki)

11. Miejsce i data złożenia wniosku

Imię i nazwisko osoby do
kontaktu/nr telefonu

1000kg

0/XXX

WIJHARS Bydgoszcz 12.12.2012

Stanisław Kowalski

