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1. Informacja ogólna General information 
1.1. Zakres programu The scope of program 
 Certyfikacja rolnictwa ekologicznego do celów 

równoważności prowadzona w następujących 
państwach trzecich jest dobrowolna: 
 

Certification of organic farming for equivalence 
purposes carried out in the following third 
countries is voluntary: 
 

 1. Chińska Republika Ludowa  
2. Bośnia i Hercegowina,  
3. Republika Madagaskar,  
4. Białoruś  
5. Brazylia 
6. Indonezja  
7. Kazachstan 
8. Liban 
9. Malezja  
10. Nigeria  
11. Meksyk  
12. Pakistan 
13. Filipiny  
14. Federacja Rosyjska  
15. Serbia  
16. Republika Południowej Afryki  
17. Taiwan  
18. Turcja  
19. Ukraina  
20. Uzbekistan  
21. Wietnam 

1. China 
2. Bosnia and Herzegovina 
3. Republic of Madagascar 
4. Belarus 
5. Brazil 
6. Indonesia  
7. Kazakhstan 
8. Lebanon  
9. Malaysia  
10. Nigeria 
11. Mexico 
12. Pakistan 
13. Philippines  
14. Russian Federation 
15. Serbia 
16. South Africa 
17. Taiwan 
18. Turkey 
19. Ukraine 
20. Uzbekistan 
21. Vietnam 

 
 Dostęp jednostek oceniających zgodność oraz 

klientów do programu certyfikacji jest 
zapewniony  na stronie internetowej 
https://dqs.pl 
 

Access for conformity assessment bodies and for 
customers to the certification program is ensured 
on the website https://dqs.pl 
 

 1.2 Cel programu  Objective of the program  
 

 Niniejszy program opracowano między innymi w 
celu: 
- wspierania klientów i  konsumentów w 
odróżnianiu wyrobów ekologicznych 
znajdujących się na rynku,  
- przedstawienia systemu certyfikacji BIO-DQS 
- zaprezentowania oferty w zakresie certyfikacji 
BIO-DQS 
- określenia zasad znakowania wyrobów 
objętych systemem BIO-DQS 
 

This program has been developed, inter alia, to: 
- supporting customers and consumers in 
distinguishing organic products on the market, 
- presentation of the BIO-DQS certification 
system 
- presenting the offer in the field of BIO-DQS 
certification 
- defining the rules for labelling products covered 
by the BIO-DQS system 
 

1.3 Wymagania prawne i normatywne Legal and normative requirements 
 

 Program dotyczy procesu certyfikacji dla celów 
równoważności prowadzonej w państwach 
trzecich ocenianej na zgodność z wymaganiami 
standardu BIO-DQS w zakresie: 

· A nieprzetworzone produkty roślinne 
· B żywe zwierzęta lub nieprzetworzone 

produkty pochodzenia zwierzęcego 
· D przetworzone produkty rolne 

przeznaczone do spożycia 
 
Wybór działań - elementy systemu certyfikacji  

The program concerns the certification process 
for equivalence purposes, carried out in third 
countries assessed for conformity with the 
requirements of the BIO-DQS standard in the 
scope of: 

· A Unprocessed plant products 
· B Live animals or unprocessed animal 

products 
· D Processed agricultural products for 

use as food 

https://dqs.pl
https://dqs.pl


 

2007P1_EN_ ProgramCertyfikacjiRERownowaznosci_ 
TheProgramOfEquivalence 

 wydanie/ issue 02/2021 5/17
 

 
Certyfikat zgodności ze standardem DQS-BIO 
wydawany jest na podstawie systemu certyfikacji 
realizowanego wg typu 6 programu certyfikacji 
wyrobów (zmodyfikowanego w zakresie 
elementów nadzoru- zamiast 6c stosuje się 6b). 

Poniższa tabela prezentuje funkcje i 
działania określone jako właściwe do 
realizacji celu i zakresu programu etapy 
procesu certyfikacji. 

 

Choice of actions - elements of the certification 
system 
 
Certificate of conformity with the BIO-DQS 
standard is issued on the basis of a certification 
system implemented according to type 6 of the 
product certification program (modified in the 
scope of surveillance elements - instead of 6c, 
6b is used). 

The table below presents the functions 
and actions defined as appropriate stages 
of the certification process for the 
purpose and scope of the program. 

 
 
 
Punkt 
programu 
 

Funkcje i działania procesu oceny 
zgodności 

Functions and activities of the conformity 
assessment process 

1, 2.1, 12 
Wybór, obejmujący działania planowania i 
przygotowania, specyfikację wymagań 
 

Selection, including planning and 
preparation, specification of requirements 

2.2, 2.3, 2.4 

Określenie właściwości, o ile ma 
zastosowanie, przez: 

a) badanie 
b) inspekcję / kontrole 
d) ocenę usług i procesów 

 

Specification of properties, if applicable, by: 
a) testing  
b) inspection  / control 
d) evaluation of services and processes 

2.3.3 
2.4.3 

Przegląd - Badanie dowodów zgodności 
uzyskanych podczas etapu określenia,  
w celu ustalenia czy wyspecyfikowane 
wymagania zostały spełnione 
 

Review - Examination of evidence of 
conformity obtained during the determination 
phase, to determine if the specified 
requirements have been met 

2.3.5 
3 
5 

Decyzje dotyczące certyfikacji - Udzielanie, 
utrzymywanie, rozszerzanie, ograniczanie, 
zawieszanie, cofnięcie certyfikacji 
 

Decisions on certification - Granting, 
maintaining, extending, restrictive, 
suspending, withdrawing certification 

2.4.3 
Atestacja, udzielanie zezwolenia - wydanie 
certyfikatu zgodności 
 

Attestation, granting a permit - issuance of a 
certificate of conformity 

2.3.4 
2.4.6 
5 - 12 

Nadzór- badanie lub inspekcje próbek z 
fabryki 

Surveillance- examination or inspection of 
samples from the factory 

 
 
1.4 Definicje i określenia Definitions 
 Definicje i określenia związane z certyfikacją 

rolnictwa ekologicznego zawarte są w 
dokumentach odniesienia:  

- Księdze Zarządzania DQS Polska,  
- Procedurze i instrukcjach 

obowiązujących w Certyfikacji Rolnictwa 
Ekologicznego, 

- Normie PN – EN ISO/IEC 
17065:2013:3, 

- Normie ISO/IEC 17067:2013, 
- Programie akredytacji jednostek 

certyfikujących w zakresie rolnictwa 
ekologicznego –DAC-13  (dokument 
PCA),  

Definitions related to the certification of 
organic farming are included in the reference 
documents: 

- DQS Polska Managemenet Manual, 
- Procedure and instructions applicable in 

the Certification of Organic Production, 
- Standard PN – EN ISO/IEC 

17065:2013:3, 
- Standard ISO/IEC 17067:2013, 
- Accreditation program for certification 

bodies in the field of organic farming -
DAC-13 (PCA document), 

- BIO-DQS Standard. 
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- Standardzie BIO-DQS 
 

1.5 Zasoby dla oceny Resources for assessment 
 Jednostka certyfikująca posiada niezbędne 

zasoby do wykonywania działań związanych  
z prowadzonymi ocenami i spełnia mające 
zastosowanie wymagania przywołanych w 
programie certyfikacji dokumentów prawnych i 
normatywnych. 
W ramach prowadzonych działań jednostka 
certyfikująca wykorzystuje podwykonawców  
w zakresie badań. Informacja o wykorzystaniu 
podwykonawcy do badań zawarta jest w 
protokole pobrania prób do badań i stanowi 
podstawę do ewentualnego wniesienia 
sprzeciwu.   
 
 
 
 

The certification body has the necessary 
resources to carry out the activities related 
with conducting assessments and meets the 
applicable requirements of legal and normative 
documents referred to in the certification 
program.  
As part of the activities carried out, the 
certification body uses subcontractors in the 
scope of research / analysis. Information on the 
use of a subcontractor for testing is included in 
the sampling protocol for analysis and is the 
basis for a possible opposition. 

2 Tryb postępowania w procesie certyfikacji 
rolnictwa ekologicznego 

Procedure in the certification of organic 
farming 

2.1 Wymagania jakie ma spełnić klient - 
informacja o trybie postępowania w 
procesie certyfikacji produkcji  
ekologicznej 

Requirements which have to be to meet by 
the customer - information on the procedure 
of the process of organic production 
certification 

 Pracownik prowadzący rozmowę wstępną 
przekazuje ubiegającemu się o certyfikację 
produkcji ekologicznej formularze do 
przygotowania i wypełnienia. Zawierają one 
informacje wykorzystywane  w trakcie całego 
realizowanego procesu. 
DQS Polska prowadzi rejestrację, kontrolę, i 
certyfikację rolnictwa ekologicznego dla 
podmiotów o statusach zgłoszony, w okresie 
konwersji, ekologiczny.  
 
Konwersja odnosi się do podmiotów 
prowadzących działalność związaną z 
procesem konwersji konwencjonalnej 
produkcji na produkcje ekologiczną, w 
zakresie: 

A: nieprzetworzone produkty roślinne 
B: żywe zwierzęta lub nieprzetworzone 
produkty pochodzenia zwierzęcego 

 
Minimalne okresy konwersji podane są w 
Standardzie BIO-DQS. 
Po zakończeniu okresu konwersji podmiot 
otrzymuje certyfikat zgodności procesu 
produkcji z wymaganiami Standardu BIO-
DQS. 
Klient bez zwłoki informuje jednostkę 
certyfikującą o zmianach, które mogą 
oddziaływać na zdolność do spełnienia 
wymagań certyfikacyjnych. 
Jeżeli DQS Polska  w celu pominięcia 
pewnych działań, opiera się na certyfikacjach 
udzielonych wcześniej, wówczas w swoich 
zapisach odnosi się do istniejącej certyfikacji. 

Employee conducting an initial interview gives 
the forms for preparation and completion for 
the applicant for the certification of organic 
production. It contain information used during 
the entire process. 
DQS Polska conducts the registration, control 
and certification of organic farming for 
operators with statuses: notified, in the 
conversion period, organic. 
 
The conversion refers to operators conducting 
activity related to the conversion of non-
organic production into organic production, in 
the scope of: 

A: Unprocessed plant products 
B: Live animals or unprocessed animal 
products 

 
The minimum conversion periods are included 
in the BIO-DQS Standard. 
At the end of the conversion period, the 
operator receives a certificate of conformity of 
the production process with the requirements 
of the BIO-DQS Standard. 
The customer informs the certification body 
without delay of any changes that may affect 
the ability to meet the certification 
requirements. 
If DQS Polska, in order to omit certain 
activities, relies on certificates previously 
granted, then in its records it refers to existing 
certification. At customer's request, it justifies 
the omission of the performance of these 
activities. 
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Na życzenie klienta uzasadnia pominięcie 
wykonania tych działań.  
DQS Polska  opiera się na wynikach oceny 
związanej z certyfikacją zakończoną przed 
złożeniem wniosku o certyfikację, tylko 
wówczas, gdy bierze odpowiedzialność za 
wyniki i jest pewna, że jednostka, która 
przeprowadziła ocenę, spełnia wymagania 
określone przez program certyfikacji. 
Jeżeli do programu certyfikacji wprowadzone 
zostaną nowe lub zmienione wymagania, które 
mają wpływ na klienta, to DQS Polska  
zapewnia, że zmiany te zostaną 
zakomunikowane wszystkim klientom.  
 
DQS Polska  weryfikuje wdrożenie zmian 
przez swoich klientów chyba, że zmiany te nie 
zmieniają wymagań dotyczących wyrobu i 
żadne działania związane z oceną, 
przeglądem czy decyzją nie są potrzebne. 
 
 

DQS Polska relies on the results of the 
assessment related to the certification 
completed prior to submitting the application 
for certification only when it takes 
responsibility for the results and is sure that 
the body that has carried out the assessment 
meets the requirements set by the certification 
program. 
If new or changed requirements are introduced 
to the certification program that affect the 
customer, DQS Polska ensures that these 
changes are communicated to all customers. 
 
DQS Polska verifies the implementation of 
changes by its clients, unless these changes 
do not change the product requirements and 
no activities related to the assessment, review 
or decision are needed 

2.2 Wymiana informacji  Information exchange 
 
2.2.1 

 
 DQS będzie wymieniać informacje z 
właściwymi organami, organami 
nadzorującymi i innymi agencjami 
kontrolującymi wyniki kontroli, na uzasadniony 
wniosek lub z inicjatywy własnej DQS, czy to 
ze względu na konieczność zagwarantowania, 
że produkt jest zgodny z niniejszym 
Standardem BIO-DQS. 
 

DQS shall exchange relevant information on 
the results of their controls with other 
competent authorities, control authorities and 
control bodies on reasoned request, on DQS 
own initiative or because of the need to ensure 
that the product complies with this BIO-DQS 
Standard. 
 

2.2.2   Wymiana informacji pomiędzy 
jednostkami certyfikującymi i właściwymi 
organami 

Exchange of information between control 
authorities, control bodies and competent 
authorities 

 W przypadku gdy podmiot gospodarczy lub 
jego podwykonawcy są kontrolowani przez 
różne jednostki certyfikujące, jednostka 
certyfikująca DQS wymienia stosowne 
informacje na temat działań objętych ich 
kontrolą. 

Where the operator and/or the subcontractors 
of that operator are checked by different 
control bodies, control body DQS shall 
exchange the relevant information on the 
operations under their control. 

 W przypadku gdy podmioty gospodarcze lub 
ich podwykonawcy zmieniają jednostkę 
certyfikującą, zmiany są bezzwłocznie 
zgłaszane przez zainteresowane jednostki 
certyfikujące. Poprzednia jednostka 
certyfikująca przekazuje istotne elementy 
dokumentacji dotyczącej kontroli 
przeprowadzonych u danego podmiotu 
gospodarczego.  DQS zapewnia, że 
niezgodności odnotowane w sprawozdaniu 
przez poprzednią jednostkę certyfikującą 
zostały usunięte przez podmiot gospodarczy 
lub są przez niego usuwane. 

Where operators and/or their subcontractors 
change their control body, the change shall be 
notified without delay to the control bodies 
concerned. The previous control body shall 
hand over the relevant elements of the control 
file of the operator concerned.                                                                                              
DQS shall ensure that non-conformities noted 
in the report of the previous control authority or 
control body have been or are being 
addressed by the operator. 

 DQS poinformuje zaintersowną jednostkę 
certyfikującą o objeciu nadzorem klienta 
bezzwłocznie po zakończeniu procesu 
rejestracji.  

DQS will inform the interested certification 
body about the supervision of the customer as 
soon as the registration process is completed. 
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 Jeżeli jednostka certyfikująca DQS stwierdza 
nieprawidłowości lub naruszenia wywierające 
wpływ na ekologiczny status produktów, 
zobowiązuje się zawiadomić o tym 
zainteresowane strony. 
Wymieniony właściwy organ może z własnej 
inicjatywy zażądać przedstawienia wszelkich 
innych informacji dotyczących 
nieprawidłowości lub naruszeń. 

Where a control body DQS finds irregularities 
or infringements affecting the organic status of 
products, it shall without delay inform the 
interested parties. That competent authority 
may require, on its own initiative, also any 
other information on irregularities or 
infringements. 

 DQS posiada odpowiednie środki w celu 
umożliwienia wymiany informacji między 
innymi jednostkami certyfikującymi. 

DQS shall take the appropriate measures to 
enable exchange of information between other 
control bodies. 

2.2.3  Wymiana informacji pomiędzy państwami 
członkowskimi a Komisją 

Exchange of information between different 
Member States and the Commission 

  
Jeśli DQS wykryje nieprawidłowości lub 
naruszenia dotyczące stosowania niniejszego 
standardu BIO-DQS, mające poważne 
znaczenie dla statusu ekologicznego, w 
zależności od stopnia wykrytych 
nieprawidłowości i ich zakresu powiadamia o 
tym Komisję Europejską. 

Where a DQS finds irregularities or 
infringements relating to the application of BIO-
DQS Standard which have major importance 
for organic status, then depending on the 
degree and extent of irregularities detected 
shall notify the European Commision. 

2.3 Rejestracja podmiotów (klientów)   Registration of operators (customers) 
 DQS Polska  odmawia przyjęcia wniosku o 

certyfikację, jeżeli nie ma kompetencji i 
możliwości jego realizacji. 
Rejestracja podmiotów (klientów) 
zgłaszających działalność w rolnictwie 
ekologicznym prowadzona jest dla 
następujących zakresów: 

· A nieprzetworzone produkty roślinne 
· B żywe zwierzęta lub nieprzetworzone 

produkty pochodzenia zwierzęcego 
· D przetworzone produkty rolne 

przeznaczone do spożycia 
 

DQS Polska refuses to accept the application 
for certification if it does not have the 
competence and the possibility of its 
realization. 
Registration of operators (customers) notifying 
the activities in organic farming is conducted for 
the following scopes: 

· A Unprocessed plant products 
· B Live animals or unprocessed animal 

products 
· D Processed agricultural products for 

use as food 
 

2.3.1 Wpływ wniosku o rejestrację Receipt of application 
 

 Pracownik DQS Polska powiadamia klienta, o 
dokumentach, jakie klient powinien dostarczyć 
do jednostki, w celu certyfikacji: 
- przekazuje do wypełnienia wniosek i 
formularze, będące załącznikami do wniosku, 
w tym: 

· opis jednostki, 
· plan produkcji, 
· inne dokumenty określone przez DQS 

Polska 
- przekazuje informacje o załącznikach, 
wymaganych w danym zakresie działalności w 
rolnictwie Ekologicznym, w tym: 

· specyfikacje wyrobów 
· mapy obszarów zbioru ze stanu 
naturalnego/lokalizacji uli 
· informacje dotyczące stosowanie 
środków niedozwolonych 

- przyjmuje wniosek o rejestrację wraz z 
załącznikami i z określeniem planu działań 
związanego z oceną (plan ogólny 

A DQS Polska employee notifies the customer 
about documents that the customer should 
provide to the certification body for the purpose 
of certification: 
- gives to fill in the application and forms, which 
are attachments to the application, including: 

· description of the unit 
· production plan 
· other documents specified by DQS 

Polska 
- provides information about attachments 
required in a particular scope of activity in 
organic farming, including: 

· products specifications 
· map of the harvest areas from the 

natural state / of the location of hives 
· information regarding the use of 

substances / products not allowed 
- receipt the application for registration with 
attachments and with the specification of the 
action plan related with the assessment 
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uwzględniający możliwość pominięcia 
określonych działań), 
- wprowadza dane do systemu 
komputerowego, 
 

(general plan taking into account the possibility 
of omitting specific activities), 
- enters data into the computer system, 
 

2.3.2 Formalne sprawdzenie kompletności 
wniosku, przyjęcie wniosku 

Formal check of completeness of the 
application, acceptance of the application 

 W przypadku niekompletnego wniosku, 
wnioskodawcy przekazana jest informacja o 
konieczności uzupełnienia wniosku.  
Przyjęcie wniosku następuje, gdy DQS Polska  
posiada wszystkie informacje, niezbędne do 
przeprowadzenia procesu certyfikacji. 
Podpisanie umowy jest warunkiem realizacji 
procesu certyfikacji. Umowa reguluje prawa i 
obowiązki producenta i DQS Polska.  
Podpisanie umowy: 

- w odniesieniu do nowych klientów, 
- w przypadkach, gdy zakres wnioskowanej 
kontroli lub certyfikacji wykracza poza ramy 
dotychczasowej umowy. 

Pracownik DQS Polska: 
- wprowadza do Elektronicznego Systemu, 
grupy ryzyka określnej przez Klienta w opisie 
jednostki, 
- nadaje numer w systemie rolnictwa 
ekologicznego – objęcie klienta systemem 
kontroli w rolnictwie ekologicznym,  
- umieszcza podmiot w harmonogramie 
kontroli i ustala status. 

In the case of an incomplete application, the 
applicant is informed about the need to 
complete the application. 
The application is accepted when DQS Polska 
has all the information necessary to carry out 
the certification process. 
Signing the contract is a condition for the 
realization of the certification process. The 
contract regulates the rights and obligations of 
the producer and DQS Polska. 
Signing a contract: 

- for new customers, 
- in cases where the scope of the requested 
control or certification goes beyond the 
scope of the current contract. 

DQS Polska employee:  
- introduces to the Electronic System a risk 
group defined by the Customer in the 
description of the unit, 

- assigns a number in the organic farming 
system - placing the customer under the 
control system in organic farming, 
- places the operator in the control schedule 
and determines the status. 

 
2.4 Konwersja  Conversion 

 Konwersja (przestawianie) odnosi się do 
podmiotów prowadzących działalność 
związaną z procesem konwersji (przestawiania) 
konwencjonalnej produkcji na produkcję 
ekologiczną, w zakresie 

A nieprzetworzone produkty roślinne 
B żywe zwierzęta lub nieprzetworzone 
produkty pochodzenia zwierzęcego 

 

Conversion refers to operators conducting 
activity related to the conversion of non-organic 
production to organic production in the scope 

A Unprocessed plant products 
B Live animals or unprocessed animal 
products 

 

2.4.1 Przeprowadzenie kontroli  Conducting the control 
 Przed kontrolą klient jest pisemnie informowany 

o sposobie przygotowania do kontroli i 
przeprowadzania kontroli. Kontrole 
przeprowadzają, zgodnie z planem kontroli, 
osoby wyznaczone przez jednostkę 
certyfikującą. Celem kontroli jest sprawdzenie, 
czy przestrzegane są zasady w zakresie okresu 
konwersji.  
W trakcie kontroli mogą być pobierane próby do 
badań. 
 

Before the control, the customer is informed in 
writing about the method of preparation for 
control and carrying out control. Controls are 
carried out, according to the control plan, by 
persons designated by the certification body. 
The purpose of the control is to check whether 
the rules for the conversion period are 
respected. 
During the control may be taken the samples. 
 

2.4.2 Proces konwersji   Conversion process 

 Konwersja realizowana jest zgodnie z 
dokumentami odniesienia.  
Po pierwszej kontroli gospodarstwa (I rok 
konwersji) może zostać wystawiony certyfikat 

The conversion is carried out in accordance 
with the reference documents. 
After the first farm control (1st year of 
conversion), a certificate can be issued for 
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na produkty z pierwszych 12 miesięcy okresu 
konwersji przed zbiorem plonów.  
Certyfikat dla produktów w okresie konwersji 
może być wystawiony po pierwszych 12 
miesiącach okresu konwersji. We właściwych 
przypadkach, dla gospodarstw ekologicznych, 
które zakupiły zwierzęta nieekologiczne, okres 
konwersji zwierząt ustalany jest w trakcie 
kontroli i umieszczany w protokole z kontroli. Po 
upływie daty zakończenia konwersji określonej   
w protokole z kontroli producent może wystąpić 
o umieszczenie zwierząt lub produkcji 
zwierzęcej na certyfikacie zgodności. 
Zawartość wydawanych certyfikatów jest 
zgodna z załącznikiem XII standardu BIO-DQS. 

products from the first 12 months of the 
conversion period before harvesting. 
The certificate for products in the conversion 
period may be issued after the first 12 months 
of the conversion period. In appropriate cases, 
for organic farms that have purchased non-
organic animals, the conversion period of the 
animals is determined during the control and 
included in the control report. After the expiry 
date of the conversion specified in the control 
report, the producer may apply for placing 
animals or animal production on the certificate 
of conformity. 
The content of issued certificates is in 
accordance with Annex XII of the BIO-DQS 
Standard. 
 

2.4.3. Ocena zgodności w procesie konwersji  Assessment of conformity in the conversion 
process 

 Ocena zgodności realizowana jest na 
podstawie zebranej dokumentacji. W wyniku 
oceny zgodności ustalany jest status produktów 
i grupa ryzyka producenta. 
Wydanie certyfikatu następuje: 

- po zakończeniu wszystkich działań 
będących podstawą oceny zgodności, 

- po dokonaniu oceny zgodności, 
- po zawarciu umowy o dokonanie oceny 

zgodności. 
Po dokonanej ocenie zgodności producent 
otrzymuje odpowiednio w stosownych 
przypadkach: 

- pismo pokontrolne zawierające informacje o 
nieprawidłowościach lub naruszeniach,  
- certyfikat na produkty z pierwszych 12 
miesięcy okresu konwersji przed zbiorem 
plonów,  
- certyfikat dla produktów w okresie konwersji, 
- sankcje zgodne katalogiem sankcji DQS 
Polska dot. rodzajów nieprawidłowości lub 
naruszeń przepisów rolnictwa ekologicznego 
i minimalnych środków, jakie jednostki 
certyfikujące są obowiązane zastosować w 
przypadku stwierdzenia wystąpienia tych 
nieprawidłowości lub naruszeń w ramach 
kontroli w rolnictwie ekologicznym  
- fakturę 

 
 

The conformity assessment is carried out on 
the basis of the collected documentation. As a 
result of the conformity assessment, the 
product status and the producer's risk group 
are determined. 
The certificate is issued: 

- after ending all the actions which are the 
basis for conformity assessment, 

- after conformity assessment, 
- after the conclusion the contract for 

conformity assessment. 
After the conformity assessment has been 
carried out, the operator shall receive in the 
appropriate cases: 

- a control summary letter containing 
information on irregularities or infringements, 
- certificate for products from the first 12 
months of the conversion period before 
harvesting, 
- certificate for products in the conversion 
period, 
- sanctions in accordance with the DQS 
Polska sanctions catalog regarding the types 
of irregularities or infringements of organic 
farming regulations and the minimum 
measures that the certification bodies are 
obliged to apply in the event of the 
occurrence of such irregularities or 
infringements as part of organic farming 
controls 
- invoice. 

 
2.4.4 Nadzór w okresie konwersji  

 
Surveillance during the conversion period 

 DQS Polska prowadzi nadzór w okresie 
konwersji z uwzględnieniem grupy ryzyka 
klienta.  
Nadzór sprawowany jest przez: 

- kontrole zapowiedziane i 
niezapowiedziane, 

- badania próbek produktów rolnictwa 
ekologicznego, wykonane we wskazanych 

DQS Polska carry out the surveillance during 
the conversion period taking into account the 
customer's risk group. 
Surveillance is exercised through: 

- announced and unannounced controls 
- testing of samples of organic farming 
products made in research laboratories 
indicated by DQS Polska 
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przez DQS Polska laboratoriach 
badawczych  

- sprawdzanie sposobu stosowania 
oznaczeń i wykorzystywania certyfikatów 
przez Producenta  

- zbieranie i analizowanie informacji 
rynkowych 

- weryfikację zgromadzonej dokumentacji. 
Klient jest zobowiązany do wykonywania 
zaleceń pokontrolnych i usuwania 
nieprawidłowości lub naruszeń w uzgodnionych 
terminach. 
 

- checking the way of use marks and 
certificates by the producer 
- collecting and analyzing market information 
- verification of the documentation collected. 

The customer is obliged to carry out post-
control recommendations and remove 
irregularities or infringements at agreed dates. 

2.4.5 Zakończenie okresu konwersji  
 

End of conversion period 

 Po zakończeniu okresu konwersji podmiot 
otrzymuje certyfikat zgodności procesu 
produkcji ekologicznej z wymaganiami 
Standardu BIO-DQS. 
 

At the end of the conversion period, the 
operator receives a certificate of conformity of 
the organic production process with the 
requirements of the BIO-DQS Standard. 
 

2.5 Proces certyfikacji produkcji ekologicznej The certification process of organic 
production 
 

 Proces certyfikacji produkcji ekologicznej 
prowadzony jest dla następujących zakresów: 

A nieprzetworzone produkty roślinne 
B żywe zwierzęta lub nieprzetworzone 
produkty pochodzenia zwierzęcego 
D przetworzone produkty rolne 
przeznaczone do spożycia 

 

The certification process of organic production 
is conducted for the following scopes: 

A Unprocessed plant products 
B Live animals or unprocessed animal 
products 
D Processed agricultural products for use 
as food 

 
2.5.1 Przeprowadzenie kontroli  Conducting the control 
 Przed kontrolą  klient pisemnie jest 

informowany o sposobie przygotowania do 
kontroli i przeprowadzania kontroli. Kontrole 
przeprowadzają, zgodnie z harmonogramem 
kontroli, osoby wyznaczone przez jednostkę 
certyfikującą. Celem kontroli jest 
sprawdzenie, czy przestrzegane są zasady w 
zakresie produkcji ekologicznej. W trakcie 
kontroli mogą być pobierane próby do badań. 
 

Before the control, the customer is informed 
in writing about the method of preparation for 
control and carrying out control. Controls are 
carried out, according to the control plan, by 
persons designated by the certification body. 
The purpose of the control is to check whether 
the rules for the conversion period are 
respected. 
During the control may be taken the samples. 
 

2.5.2 Ocena zgodności  
 

Conformity assessment 

 Ocena zgodności realizowana jest na 
podstawie zebranej dokumentacji. Po 
dokonanej ocenie zgodności, orzeczeniu i 
decyzji ustalony jest status produkcji i grupa 
ryzyka producenta. 
Wydanie certyfikatu następuje po: 
· zakończeniu wszystkich działań będących 

podstawą oceny zgodności, 
· dokonaniu oceny zgodności i orzeczenia, 
· podjęciu decyzji o udzieleniu lub 

rozszerzeniu zakresu certyfikacji, 
· po zawarciu umowy o certyfikację. 
Producent otrzymuje odpowiednio w 
stosownych przypadkach: 
· pismo pokontrolne zawierające informacje o 

nieprawidłowościach lub naruszeniach, 

The conformity assessment is carried out on 
the basis of the collected documentation. After 
the  conformity assessment, judgment and 
decision, the product status and the producer's 
risk group are determined. 
The certificate is issued after: 
· ending all the actions which are the basis for 

conformity assessment, 
· conformity assessment and judgment, 
· making a decision about granting or 

extending the scope of certification  
· conclusion the contract for conformity 

assessment. 
The operator shall receive in the appropriate 
cases: 
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· certyfikat zgodności 
· sankcje zgodne katalogiem sankcji DQS 

Polska dot. rodzajów nieprawidłowości lub  
· naruszeń  przepisów rolnictwa 

ekologicznego i minimalnych środków, jakie 
jednostki certyfikujące są obowiązane 
zastosować w przypadku stwierdzenia 
wystąpienia tych nieprawidłowości lub 
naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie 
ekologicznym  

· fakturę. 
Informacje zawarte w certyfikacie są zgodne  z 
załącznikiem XII Standardu BIO-DQS. W 
wykazach i informacjach publicznych, 
umieszczona zostaje informacja o spełnianiu 
przez klienta wymagań w zakresie rolnictwa 
ekologicznego. 
 

· a control summary letter containing 
information on irregularities or 
infringements, 

· certificate of conformity, 
· sanctions in accordance with the DQS 

Poland catalogue of infringements and 
irregularities of the bio-dqs standard 
concerning organic farming and minimum 
measures which DQS applies in the case of 
finding these infringements and 
irregularities 

· invoice. 
The information contained in the certificate 
complies with Annex XII of the BIO-DQS 
Standard. In the lists and public information, 
information is placed on the customer's 
compliance with organic farming requirements. 

2.5.3 Nadzór nad wydanym certyfikatem  Surveillance of the issued certificate 

 DQS Polska  prowadzi nadzór nad wydanymi 
certyfikatami z uwzględnieniem grupy ryzyka 
klienta.  
 
Nadzór sprawowany jest przez: 
- kontrole zapowiedziane i niezapowiedziane, 
- badania próbek produktów rolnictwa 
ekologicznego,  
- sprawdzanie sposobu stosowania oznaczeń i 
wykorzystywania certyfikatów przez 
Producenta, 
- zbieranie i analizowanie informacji 
rynkowych, 
- weryfikację zgromadzonej dokumentacji. 
Klient jest zobowiązany do wykonywania 
zaleceń pokontrolnych i usuwania 
nieprawidłowości i  naruszeń w uzgodnionych 
terminach.   
 

DQS Polska carry out the surveillance of issued 
certificates taking into account the customer's 
risk group. 
 
Surveillance is exercised through: 
- announced and unannounced controls 
- testing of samples of organic farming products 
- checking the way of use marks and 
certificates by the producer 
- collecting and analyzing market information 
- verification of the documentation collected. 
The customer is obliged to carry out post-
control recommendations and remove 
irregularities or infringements at agreed dates. 
 

3 Zmiany zakresu certyfikacji  
 

Changes the scope of certification 

 Klient informuje o potrzebie zmiany zakresu 
certyfikacji oraz składa dokumentację 
stanowiącą rozszerzenie zarejestrowanego 
wcześniej wniosku.  
 
 

The customer informs about the need to 
change the scope of certification and submits 
the documentation constituting the extension of 
the previously registered application. 
 

3.1 Zmiana nie wykraczająca poza dotychczas 
zgłoszoną kategorię działalności  
 

Change which not going beyond the 
previously notified category of activity 

 Producent składa modyfikacje do 
zarejestrowanego wcześniej wniosku, na 
formularzach dotyczących zmienianego 
zakresu certyfikacji. 
 

The producer submits modifications to the 
previously registered application, on the forms 
concerning changed scope of certification. 
 

3.2 Zmiana wykraczająca poza dotychczas 
zgłoszoną kategorię działalności  
 

Change beyond the previously notified 
category of activity 

 Zastosowanie ma odpowiednio tryb 
postępowania przyjęty w punkcie 2 niniejszego 
programu. 

Apply accordingly procedure adopted in Section 
2 of this program 
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4 Reklamacje  Complaints 
 Klient zobowiązany jest do utrzymywania 

zapisów dotyczących reklamacji, 
podejmowania stosowanych działań w związku 
z reklamacjami oraz ich dokumentowania i 
udostępnienia zapisów jednostce 
certyfikującej. DQS Polska  weryfikuje zapisy 
dotyczące reklamacji, w trakcie sprawowania 
nadzoru. 
 

The customer is obliged to maintain records 
regarding complaints, take actions applied in 
connection with complaints and document 
them and make the records available to the 
certification body. DQS Polska verifies the 
records regarding the complaint, during 
exercising surveillance. 
 

5 Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie lub 
cofnięcie certyfikacji  
 

Termination, restriction, suspension or 
withdrawal of certification 

 Od ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia 
certyfikacji, klientowi przysługuje odwołanie. 
 

The customer may appeal against restriction, 
suspension or withdrawal of certification. 
 

5.1 Zakończenie certyfikacji  Termination of certification 
   Rezygnacja klienta jest możliwa na każdym 

etapie prowadzonego programu certyfikacji i 
jest realizowana na pisemny wniosek klienta.  
Postępowanie DQS Polska  jest zgodne z 
zasadami określonymi w podpisanej umowie 
i polega na przekazaniu klientowi pisma, 
informującego o:  

· terminie zakończenia ważności 
certyfikatu,  
· nałożonych obowiązkach określonych 
w umowie z klientem, zapewniających, że 
nie będą podawane żadne informacje, że 
produkt jest nadal certyfikowany 
(zaprzestanie reklamowania, zwrot 
certyfikatu, postępowanie z produktem 
niezgodnym) 

- wprowadzenie zmian w wykazach i 
informacjach publicznych. 
 

Resignation of the customer is possible at 
every stage of the certification program and is 
implemented at the written request of the 
customer. 
 
The proceedings of DQS Polska are in 
accordance with the principles set out in the 
signed contract and consist in providing the 
customer a letter informing about: 

· end date of the certificate's validity, 
· imposed obligations specified in the 

contract with the customer, ensuring that 
information will be provided that the product 
is still certified (discontinuing advertising, 
returning the certificate, handling the product 
not conforming) 
- changes in the registers and public 
information. 

5.2 Ograniczenie certyfikacji  Restriction of certification 

 Ograniczenie certyfikacji jest  wynikiem 
przeprowadzonych ocen zgodności lub 
wniosku klienta.  
Postępowanie DQS Polska jest zgodne z 
zasadami określonymi w podpisanej umowie i 
polega na: 

The restriction of the certification is the result of 
the conformity assessments carried out or the 
customer's application. The proceedings of 
DQS Polska are in accordance with the 
principles set out in the signed contract and 
consist in: 

5.2.1 Przekazaniu klientowi pisma, informującego 
o:  

Providing the client a letter informing about: 

 · powodach ograniczenia, 
· terminie zakończenia ważności 
certyfikatu, 
· nałożonych obowiązkach określonych 
w umowie z klientem, zapewniających, że nie 
będą podawane żadne informacje, że produkt 
jest nadal certyfikowany (zaprzestanie 
reklamowania, zwrot certyfikatu, 
postępowanie z produktem niezgodnym), 
 

· reasons for restriction, 
· end date of the certificate's validity, 
· imposed obligations specified in the 
contract with the customer, ensuring that they 
will not provided information that the product 
is still certified (discontinuing advertising, 
returning the certificate, handling the product 
not conforming), 
 

 Wprowadzenie zmian w wykazach i 
informacjach publicznych  

Making changes to the registers and public 
information 
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5.3 Zawieszenie certyfikacji w części lub w 
całości jest wynikiem:  

Suspension of certification partially or 
completely is the result of: 

 · prowadzonego postępowania 
wyjaśniającego, 
· wnioskiem klienta, 
· udzielonymi sankcjami związanymi z 
naruszeniem zasad rolnictwa ekologicznego, 
· oczekiwaniem na działania naprawcze 
klienta. 
 

DQS Polska  po podjęciu decyzji o 
zawieszeniu certyfikacji informuje klienta o: 

· powodach, zakresie i terminie 
zawieszenia certyfikatu, 
· działaniach koniecznych do zakończenia 
zawieszenia certyfikatu, 
· uprawnieniach i obowiązkach klienta w 
okresie zawieszenia certyfikatu, 
· zaprzestaniu podawania w informacjach 
publicznych, informacji, że wyrób będący 
przedmiotem zawieszenia spełnia 
wymagania w zakresie rolnictwa 
ekologicznego.  
 

W przypadku wznowienia certyfikacji po jej 
zawieszeniu, DQS Polska  przekazuje 
klientowi pismo, informujące o podjętej decyzji 
o wznowieniu zawieszonej certyfikacji. 
Przywrócone zostają zapisy w informacjach 
publicznych. 
 

· conducted investigation procedure, 
· customer application, 
· applied sanctions related to the breach of 

the principles of organic farming, 
· waiting for customer's corrective actions. 
 
DQS Polska, after making the decision to 
suspend the certification, informs the customer 
about: 
· reasons, scope and date of suspension the 

certificate, 
· actions necessary to complete the 

suspension of the certificate, 
· customer rights and obligations during the 

suspension period of the certificate, 
· cease to provide information in public 

information that the product subject to 
suspension meets the requirements for 
organic farming. 

 
In the case of resumption of certification after 
its suspension, DQS Polska provides the client 
a letter informing about the decision taken on 
resuming the suspended certification. 
Records in public information are restored. 
 

5.4 Cofnięcie certyfikacji  
 

Withdrawal of certification 

 Następuje w całości udzielonej certyfikacji na 
wniosek producenta lub w wyniku niespełnienia 
wymagań określonych w umowie. Cofnięcie 
certyfikatu następuje w wyniku decyzji zawartej  
w piśmie DQS Polska, w których określone są: 

- powody cofnięcia certyfikacji,  
- nałożone obowiązki wynikające z umowy z 

klientem, zapewniające, że nie będą 
podawane żadne informacje, że produkt 
jest nadal certyfikowany (zaprzestanie 
reklamowania, zwrot certyfikatu 
postępowanie z produktem niezgodnym), 
terminy i warunki po spełnieniu których 
certyfikat może zostać przywrócony. 

It is applied for the entire certification at the 
request of the producer or as a result of failure 
to meet the requirements set out in the contract. 
Withdrawal of the certificate is a result of 
decision included in the letter of DQS Polska, in 
which they are specified: 
- reasons of withdrawal the certification, 
- imposed obligations specified in the 

contract with the customer, ensuring that 
they will not provided information that the 
product is still certified (discontinuing 
advertising, returning the certificate, 
handling the product not conforming), 
terms and conditions after which the 
certificate can be resumpted. 

6 Produkty  niezgodne   Non-compliant products 

 W przypadku stwierdzenia produktów 
niezgodnych wprowadzonych do obrotu, klient 
jest zobowiązany do wprowadzenia działań, 
mających na celu wycofanie z rynku lub 
usunięcie oznakowanie powołującego się na 
rolnictwo ekologiczne.  

In the case of identifying non-compliant 
products placed on the market, the customer is 
obliged to introduce actions aimed at 
withdrawing from the market or removing the 
label referring to organic farming. 

7 Wykorzystanie certyfikatu i znaków 
zgodności  

The use of certificates and marks of 
conformity 
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 Uzyskanie certyfikatu zgodności dla produkcji 
ekologicznej lub w okresie konwersji, uprawnia 
do stosowania, zgodnie ze standardem BIO-
DQS, oświadczeń o zgodności lub stosowania 
znaków zgodności dla ekologicznej metody 
produkcji. 
Posiadaczem certyfikatu zgodności produkcji 
ekologicznej może być producent, jego 
upoważniony przedstawiciel lub dystrybutor 
lub importer.  
Certyfikaty lub znaki zgodności odnoszą się 
do ekologicznej metody produkcji tj. zgodnej  
z wymaganiami standardu BIO-DQS. 
Wykorzystanie certyfikatu lub znaków 
zgodności określa umowa, standard BIO-
DQS, niniejszy program certyfikacji rolnictwa 
ekologicznego, właściwe zarządzenia DQS 
Polska. 
Znak certyfikowanego rolnictwa 
ekologicznego, „BIO” może być nakładany na 
produkty ekologiczne wytworzone zgodnie z 
wymaganiami standardu DQS-BIO. 
 

Acquiring the certificate of conformity for 
organic production or in the conversion period 
entitles to use, in accordance with the BIO-
DQS standard, statements of conformity or the 
use of conformity marks for the organic 
production method. 
The holder of the organic production 
conformity certificate may be a producer, his 
authorized representative or a distributor or 
importer. 
Certificates or conformity marks refer to the 
organic production method, i.e. complies with 
the requirements of the BIO-DQS standard. 
The use of the certificate or conformity marks 
is defined in the contract, the BIO-DQS 
standard, this certification program of 
equivalence the BIO-production, and the 
appropriate DQS Poland regulations. 
The sign of certified organic farming, "BIO", 
can be applied to organic products produced 
in accordance with the requirements of the 
BIO-DQS standard. 
 

8 Reklama  
 

Advertising 

 Posiadacz certyfikatu zgodności ma prawo 
wykorzystywać posiadany certyfikat lub znaki 
zgodności w znakowaniu, prezentowaniu i 
reklamie produktów, których dotyczy, w sposób 
określony w dokumentach odniesienia.  
 

The holder of the certificate of conformity has 
the right to use the certificate or conformity 
marks in the labelling, presentation and 
advertising of the products concerned, in the 
way defined  in reference documents. 
 

9 Poufność  
 

Confidentiality 

 DQS Polska zapewnia, że informacje poufne, 
uzyskane w wyniku przeprowadzania działań 
związanych z oceną zgodności, nie będą 
ujawnione. 
W przypadku zobowiązania DQS Polska przez 
prawo, do ujawniania informacji poufnych, klient 
jest informowany o informacji przekazywanej 
przez DQS Polska, o ile nie jest to zabronione 
przez prawo. 
Personel jednostki ma prawo do zapewnienia 
ochrony każdej zastrzeżonej informacji, którą 
dostarczył, chyba, że prawo lub program 
certyfikacji wymaga ujawnienia informacji 
zastrzeżonej. 
Informacja uzyskana o kliencie ze źródeł innych 
niż klient jest traktowana jako poufna. 
 

DQS Polska ensures that confidential 
information obtained as a result of carrying out 
actions related with conformity assessment will 
not be disclosed. 
In the case of DQS Polska's obligation by law to 
disclose confidential information, the customer 
is informed about the information provided by 
DQS Polska, unless it is prohibited by law. 
The staff of the certification body shall have the 
right to ensure protection of any proprietary 
information it has provided, unless the law  or 
certification program requires the disclosure of 
proprietary information. 
Information obtained about the customer from 
sources other than the customer is treated as 
confidential 

10 Bezstronność  
 

Impartiality 

 Działalność certyfikacyjna jest prowadzona w 
sposób bezstronny. Przy DQS Polska  działa 
powołany Komitet DQS Polska  określiło 
zagrożenia bezstronności dla jednostki 
certyfikującej i jej personelu, w celu 
zapewnienia zaufania do swoich działań. Dla 
zidentyfikowanych zagrożeń ustalono ryzyka 
ich wystąpienia.  
 

Certification activity is carried out in an impartial 
manner. At DQS Polska operates the 
Committee for safeguarding impartiality, 
established by DQS. 

 DQS Polska has defined the threats to 
impartiality for the certification body and its staff 
in order to ensure trust in own activities. For the 
identified threats, the risk of their occurrence 
has been determined. 
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11 Niewłaściwe wykorzystanie certyfikatów lub 

znaku zgodności 
Improper use of certificates or marks of 
conformity 

 DQS Polska w przypadku stwierdzenia 
niewłaściwego wykorzystania certyfikatu lub 
znaku zgodności postępuje zgodnie wg 
obowiązujących w DQS Polska procedur i 
instrukcji. 
 
W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad 
konwersji lub certyfikacji możliwe jest 
zawieszenie lub cofniecie wydanych 
dokumentów wg zasad określonych w 
podpisanej umowie. 
 

DQS Polska in the case of improper use of the 
certificate or the conformity mark, proceeds in 
accordance with the procedures and 
instructions applicable at DQS Polska. 
 
In the case of finding breach of the conversion 
or certification rules, it is possible to suspend or 
withdraw the issued documents according to 
the rules specified in the signed contract 
 

12 Wprowadzanie modyfikacji dokumentacji 
prawnej i normatywnej 

Modification of normative and legal 
documentation 

 W przypadku zmian w dokumentach prawnych 
i normatywnych DQS Polska  informuje 
posiadaczy certyfikatów zgodnie z podpisaną 
umową. 

In the case of changes in legal and normative 
documents, DQS Polska informs the certificate 
holders in accordance with the signed contract. 

13 Skargi i odwołania  Appeals and complaints 

 W przypadku skarg lub odwołań DQS Polska  
postępuje wg obowiązujących instrukcji. 
Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia 
skargi lub odwołania się od każdej decyzji 
podjętej  
w trakcie trwania lub po zakończeniu procesu 
oceny zgodności. 
 

In the case of complaints or appeals, DQS 
Polska proceeds in accordance with the 
applicable instructions. 
The applicant has the right to lodge a complaint 
or appeal against any decision taken during or 
after the conformity assessment process. 
 

14 Opłaty za usługi Fees for services 
 

 Wszystkie opłaty związane z rejestracją, 
konwersją lub certyfikacją oraz nadzorem 
ponosi wnioskodawca na podstawie faktur. 
Wysokość opłat ustala się na podstawie 
cennika, stanowiącego odrębny dokument 
udostępniany do wglądu producentom  

All fees related to registration, conversion or 
certification and surveillance shall be borne by 
the applicant on the basis of invoices. 
The amount of fees is determined on the basis 
of a price list, constituting a separate document 
made available to the producers. 

15 Publikacje  Publications 
 Oddział DQS Polska  prowadzi rejestr 

wydanych certyfikatów oraz ogłasza na stronie 
www.dqs.pl  wykaz producentów 
ekologicznych objętych kontrolą. 
Dokumenty i zapisy dotyczące realizowanych 
procesów ocen zgodności są przechowywane 
minimum 5 lat od rozwiązania umowy z 
klientem.  

The DQS Polska branch keeps a register of 
issued certificates and publish the list of 
organic producers covered by the control at 
www.dqs.pl. 
Documents and records regarding the 
conformity assessment processes carried out 
are stored for a minimum of 5 years from the 
termination of the contract with the client. 

16 Wykaz procedur stosowanych w procesie 
certyfikacji BIO-DQS: 

List of procedures used in the certification 
proces of bio-production 

 - Procedura Rejestracji, Konwersji i 
Certyfikacji BIO-DQS 2007P2_PL, 
- Instrukcja przeprowadzania kontroli w 
rolnictwie ekologicznym 2007P2_PL_1, 
- Instrukcja prowadzenia nadzoru nad 
wydanymi certyfikatami w rolnictwie 
ekologicznym 2007P2_PL_2, 
- Instrukcja zawieszania i cofania certyfikatów 
w rolnictwie ekologicznym 2007P2_PL_3, 

- Procedure of registration, conversion and 
certification the BIO-DQS2007P2_EN, 
- Instruction for carrying out BIO-DQScontrols 
2007P2_EN_1, 
- Instruction for exercise the surveillance of 
issued certificates in organic farming 
2007P2_EN_2, 
- Instruction for suspending and withdrawing 
certificates in organic farming 2007P2_EN_3, 

http://www.dqs.pl
http://www.dqs.pl
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- Instrukcja przyjmowania i wstępnej oceny 
wniosków o rejestrację, kontrolę sprawowanie 
nadzoru i ocenę zgodności w rolnictwie 
ekologicznym 2007P2_PL_4, 
- Instrukcja oceny zgodności w rolnictwie 
ekologicznym 2007P2_PL_5, 
-Instrukcja finansowa w rolnictwie 
ekologicznym 2007P2_PL_6,  
- Instrukcja obiegu dokumentów w rolnictwie 
ekologicznym 2007P2_PL_7, 
- Instrukcja postępowania z odwołaniami i 
skargami 2007P2_PL_8, 
-Instrukcja monitorowania osiągnieć i oceny 
kompetencji personelu 2007P2_PL_9, 
- Instrukcja  postępowania w przypadku 
niewłaściwego wykorzystania certyfikatów lub 
znaków zgodności  dla rolnictwa 
ekologicznego 2007P2_PL_10, 
 

- Instruction for the acceptance and initial 
assessment of applications for registration, 
control, exercise of surveillance and 
assessment of conformity in organic farming 
2007P2_EN_4, 
- Instruction of conformity assessment in 
organic farming 2007P2_EN_5, 
- Financial instruction in organic farming 
2007P2_EN_6, 
- Instruction of document circulation in organic 
farming 2007P2_EN_7, 
- Instructions for proceed with appeals and 
complaints 2007P2_EN_8, 
- Instructions for monitoring the achievement 
and assessment of staff competences 
2007P2_EN_9, 
- Instructions for proceed with improper use of 
certificates or conformity marks for organic 
farming 2007P2_EN_10, 
 

 


