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Nie Tak

Podpis kontrolera

Data Podpis osoby odpowiedzialnej z jednostki certyfikującej

Otrzymana kopia

Podpis

(osoba odpowiedzialna)

Wynik kontroli Klasyfikacja Działania

za zgodność:

Konieczna kolejna kontrola? Proponowana data:

75 - 99%
Niewielkie odstępstwa 
Wymogi REDcert są spełnione w znacznym stopniu

Rutynowa dokumentacja, zgoda na wdrożenie działań 
korygujących i jego sprawdzenie

 < 75 %

 lub

 KO

Poważne odstępstwa
Wymogi REDcert nie zostały spełnione

Przekazanie raportu kontrolnego do REDcert i do Instytutu 

Rolnictwa i Wyzywienia (w ciagu 24 godzin od 

zakonczenia kontroli) 

Koniecznosc dodatkowej kontroli!

Imię i nazwisko kontrolera: 

Wynik kontroli

100%
Bez odstępstw 
Wymogi REDcert całkowicie spełnione

Brak potrzeby wdrożenia działań korygujących

Zakres kontroli

Data kontroli:

Rodzaj kontroli: Zaplanowana kontrola systemowa        Dodatkowa kontrola

Informacje o kontroli

Nazwa przedsiębiorstwa:

12
kraj uprawy 

lub kraj pochodzenia
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Nazwa przedsiębiorstwa

Kontrola wyrywkowa oparta na relacji dostawy dla następującego 
uczestnika systemu REDcert

Osoba odpowiedzialna:

Organizacja kontroli Sprawozdanie z kontroli 

wewnętrznej nr organizacja 
kontroli

Uczestnik nr  

Adres:

Proszę wpisywać wszystkie informacje czytelnie !!!
Przedsiębiorstwo/zakład (dalej zwane przedsiębiorstwem)
(Pieczęć, jeżeli ma zastosowanie)

© REDcert 
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Nazwa przedsiębiorstwa:0 00.01.00

A B C D/KO N/A

1

1.1
Biomasa pochodzi z terenu zakwalifikowanego jako pole uprawne 

przed datą 01.01.2008.

1.2

Jeżeli tereny przekształcono po dacie 01.01.2008, 
przekształcenie nie koliduje z wymogami określonymi w art. 17 
Dyrektywy 2009/28/WE. 

(Uwaga dotycząca obszarów trawiastych: Kontroler musi 
stwierdzić, czy konieczna jest ocena obszaru trawiastego o 
wysokiej różnorodności biologicznej. Jeżeli jest ona konieczna, 
musi zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego 
niezależnego eksperta. Ocena i wynik podlegają weryfikacji jako 
część kontroli.

1.3
Przedsiębiorstwo może dokumentować otrzymywanie dopłat 
unijnych w systemie wsparcia bezpośredniego.

1.4

Zrównoważoną biomasę można jasno przyporządkować do 
gruntów uprawnych przy pomocy weryfikacji terenowej i wszelkiej 

dodatkowej dokumentacji.

1.5
Biomasa nie została wytworzona na terenach o wysokiej wartości 
różnorodności biologicznej po dacie 01.01.2008.

1.6

Jeżeli biomasa została wytworzona na gruntach zlokalizowanych 
w obszarach chronionych z zezwoleniem na uprawę, nic nie 
wskazuje na to, że wymagania te nie zostały spełnione.

1.7

Biomasa nie pochodzi z terenów z wysokimi naziemnymi lub 

podziemnymi pokładami węglą (data referencyjna: 01.01.2008). 
Dowody weryfikacji muszą odzwierciedlać wszelkie zmiany 
sezonowe w ciągu roku.

2
Dodatkowe wymagania dla przedsiębiorstw nie 
podlegających wymaganiom cross-compliance

N/A

2.1
Wymagania dotyczące postępowania z cieczami 
szkodliwymi dla wód gruntowych i ich przechowywania

2.1.1

Z substancjami wymienionymi w Wykazie II Dyrektywy 

80/68/EWG postępuje się w przedsiębiorstwie w taki sposób, że 
nie odprowadza się ich pośrednio lub bezpośrednio do wód 
gruntowych.

2.1.2
Substancje wymienione w Wykazie I i II Dyrektywy 80/68/EWG są 
usuwane prawidłowo, wody gruntowe nie są zagrożone.

Data kontroli:

Legenda: 

A=Pełna zgodność; B= Prawie pełna zgodność C=Jedynie częściowe wypełnienie wymagań systemowych D=Brak wypełnienia wymagań systemowych
N/A=Wymagania systemowe nie mają zastosowania

Wynik
Komentarze/opis skontrolowanych dokumentów/ 

ewidencje/ certyfikaty

Zasady systemowe

Nr Kryterium/wymóg
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A B C D/KO N/A

Wynik
Komentarze/opis skontrolowanych dokumentów/ 

ewidencje/ certyfikaty
Nr Kryterium/wymóg

2.2
Wymagania dotyczące stosowania nawozów zawierających 
azot

2.1.2
Przedsiębiorstwo rolne przestrzega ograniczeń stosowania i 
okresów zakazu stosowania nawozów.

2.2.2
Nawóz stosowany jest wyłącznie dla gleby zdolnej do jego 
przyswojenia.

2.2.3
Przedsiębiorstwo rolne przestrzega szczególnych wymogów w 
odniesieniu do stosowania nawozów na stromych zboczach.

2.2.4
Po zastosowaniu nawozu nie ma on możliwości przedostawania 
się do wód powierzchniowych.

2.2.5
Raz w roku sporządza się i dokumentuje porównanie składników 
odżywczych.

2.2.6

Przedsiębiorstwo rolne przestrzega wymogów strukturalnych 
dotyczących obiektów przeznaczonych do składowania i 
napełniania.

2.2.7

Nawóz azotowy jest właściwie przechowywany w odpowiednich 
obiektach i zbiornikach, bez możliwości zaistnienia przelania lub 
wycieku.

2.2.8
Do stosowania nawozu używa się wyłącznie właściwych i 
najnowszych urządzeń.

2.2.9
Nawóz jest rozsiewany wyłącznie przez wykwalifikowanych 
pracowników.

2.2.10
Dokumentacja dotyczące rodzaju uprawy, czasu, obszaru, 
rodzaju i ilości zastosowanego nawozu jest dostępna i kompletna.

2.3 Wymagania dotyczące wykorzystania osadu

2.3.1 Przedsiębiorstwo rolne stosuje się do zakazów i ograniczeń.

2.4
Wymagania dotyczące stosowania pestycydów i 

postępowania z nimi

2.4.1

Stosuje się wyłącznie dozwolone pestycydy, przedsiębiorstwo 
rolne przestrzega wymogów dotyczących obszaru stosowania 
(kultura i szkodliwy organizm) oraz określonych wymogów 
stosowania. 

2.4.2

Właściwa dokumentacja dotycząca rodzaju uprawy, czasu, 
obszaru stosowania pestycydów, jak również rodzaju, ilości i 
pochodzenia pestycydów jest dostępna i kompletna.

2.4.3
Wszyscy użytkownicy zostali odpowiednio przeszkoleni i 
posiadają właściwą wiedzę.

2.4.4
Pracownikom mającym kontakt z pestycydami wydaje się odzież 
ochronną.

2.4.5

Pestycydy stosuje się wyłącznie za pomocą odpowiednich 
urządzeń rozprowadzających i rozpylających, które są regularnie 
kontrolowane i kalibrowane.

2.4.6
Przy stosowaniu pestycydów zapobiega się ich bezpośredniemu 
przedostawaniu się do wód powierzchniowych.

2.4.7
Z resztką pestycydów i ich opakowaniem postępuje się zgodnie z 
obowiązującymi krajowymi lub regionalnymi regulacjami.
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A B C D/KO N/A

Wynik
Komentarze/opis skontrolowanych dokumentów/ 

ewidencje/ certyfikaty
Nr Kryterium/wymóg

2.5 Zintegrowana ochrona przed szkodnikami

2.5.1
Przedsiębiorca rolny może dostarczyć dowody na prowadzenie 
działań w zakresie zintegrowanej ochrony przed szkodnikami.

2.5.2
W procesie produkcji wykorzystuje się najlepsze dostępne 
technologie oraz przestrzega się odpowiednich wymagań.

2.6 Zapobieganie erozji gleb 

2.6.1 Wdrożono wymagane działania na rzecz ochrony przed erozją.

2.7 Zachowanie materii organicznej i struktury gleb

2.7.1
Można dostarczyć dowody, że w gospodarstwie substancje 
organiczne w glebie są zachowane, a struktura gleby chroniona.

2.7.2
Tereny niewykorzystywane do produkcji rolnej są odpowiednio 
zadbane. Krajowe lub regionalne regulacje są spełnione.

2.7.3

Przedsiębiorstwo rolne przestrzega zakazów usuwania 
elementów krajobrazu, takich jak żywopłoty, stawy, rowy, szpalery 
drzew, grupy drzew lub pojedyncze drzewa oraz obrzeża pól.

2.8 Ochrona wód i gospodarka wodna

2.8.1
Przedsiębiorstwo rolne posiada licencję na pobieranie wody dla 
celów nawadniania z wód gruntowych i powierzchniowych.

2.9 Odpowiedzialność społeczna

2.9.1

Następujące podstawowe konwencje MOP są ważne na poziomie 
minimum w kraju i są przestrzegane w przedsiębiorstwie: MOP 
29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182

3 Obliczanie emisji gazów cieplarnianych

3.1 Czy wszystkie wymagane dokumenty są aktualne i  kompletne?

3.2 Czy obliczanie emisji gazów cieplarnianych odpowiada 

metodologii określonej w Dyrektywie 2009/28/WE?

3.3 Czy obliczanie emisji gazów cieplarnianych jest poprawne i 

transparentne?
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A B C D/KO N/A

Wynik
Komentarze/opis skontrolowanych dokumentów/ 

ewidencje/ certyfikaty
Nr Kryterium/wymóg

4 Basic

4.1

Czy swoją działalność gospodarczą planują Państwo w sposób 
wspierający długoterminową rentowność Państwa 
przedsiębiorstwa?

4.2

Czy posiadają Państwo aktualny plan zarządzania 
przedsiębiorstwem, który zajmuje się wszelkimi istotnymi 
ryzykami i możliwościami przedsiębiorstwa? 

4.3

Czy w celu zapewnienia dobrych cen i dobrej jakości omawiają 
Państwo ze swoimi klientami kwestie dotyczące optymalnych 
terminów dostawy? 

4.4
Czy przed wybraniem i użyciem gatunku podejmują Państwo 
decyzję popartą informacjami? 

4.5

Czy zapewniają Państwo, żeby nowy materiał roślinny i/lub 
materiał uszlachetniający był wysokiej jakości oraz żeby 
pochodził z zaufanych źródeł? 

4.6
Czy przechowują Państwo dokumentację dotyczącą użytego 
materiału roślinnego? 

4.7
Czy unikają Państwo chorób płodów rolnych na skutek 
zanieczyszczeń krzyżowych? 

4.8
Czy Państwo redukują, wykorzystują ponownie lub poddają 
recyklingowi odpady oraz produkty uboczne żniw i procesów?

4.9

Czy w przypadku stosowania nawadniania posiadają Państwo 
aktualny plan zarządzania zasobami wodnymi, który pozwala na 
optymalizację i redukcję marnotrawienia wody?

4.10

Czy podejmują Państwo działania mające na celu 
maksymalizację wydajności energetycznej, takie jak np. 
optymalizacja Państwa parku maszynowego lub optymalizacja 
korzystania z energii elektrycznej i podobne?  
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A B C D/KO N/A

Wynik
Komentarze/opis skontrolowanych dokumentów/ 

ewidencje/ certyfikaty
Nr Kryterium/wymóg

5 Advanced

5.1

Jeżeli dysponują Państwo jedynie jednym źródłem przychodów w 
celu pokrycia kosztów utrzymania, to czy uwzględnili Państwo 
ryzyka oraz czy jest to świadoma decyzja?  

5.2
Czy posiadają Państwo plan biznesowy w celu optymaizacji 
długoterminowej rentowności przedsiębiorstwa?

5.3

Czy korzystają Państwo regularnie z porad z zewnątrz, szkoleń 
oraz współpracy z metodami zrównoważonej produkcji, 
technologii i zarządzania personelem?  

5.4 Czy unikają Państwo zbijania gleby przez maszyny rolnicze?

5.5

Czy minimalizują Państwo działania uboczne środków ochrony 
roślin, dokonując selektywnego wyboru pestycydów (zamiast 
szerokiego spektrum działania), użycia i/lub zaprawy do nasion? 

5.6
Czy zapobiegają Państwo uodparnianiu się szkodników, 
wybierając różne typy środków ochrony roślin? 

5.7

Czy w przypadku stosowania nawadniania posiadają Państwo 
aktualny plan zarządzania zasobami wodnymi, który pozwala na 
optymalizację i redukcję marnotrawienia wody?

5.8
Czy Państwa przedsiębiorstwo aktywnie uczestniczy w życiu 
sądziedztwa / gminy? 

Ocena wyników kontroli A B C D N/A KO (brak certyfikatu)

Liczba ocen zasad systemowych 0 0 0 0 0 0

liczba ocen Basic 0 0 0 0 0

liczba ocen Advanced 0 0 0 0 0

Suma wszystkich ocen (wyłączając oceny N/A)

wynik kontroli

0 0 0 0 0

Max. ilość punktów 0

Wynik kontroli  w % (suma wszystkich punktów podzielona przez max. ilość punktów * 
100)

Ilość punktów
( A=20 pkt, B=15 pkt, C=5 pkt, D=0 pkt, N/A=0 pkt, KO = brak certyfikatu)

Suma wszystkich punktów 0

0
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Action plan

00.01.00 0

numer
kryterium / 

wymaganie
C uwagi uzgodnione działania korygujące termin na 

realizację data

wynik

(zrealizowano / nie 

zrealizowano)

B D/KO

liczba punktów Weryfikacja przez audytora realizacji działań korygujących
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Metodologia obliczania emisji gazów cieplarnianych:
Czy istnieją wszystkie informacje dla odpowiednich elementów wzoru zgodnie z załącznikiem V, część C RED i czy są one wiarygodne?

Warianty obliczania emisji gazów cieplarnianych (wartości standardowe, wartości rzeczywiste, wartości NUTS 2, połączenie)
Granica systemu

Rama czasowa

Źródła
Produkty

Proces

Dla celów obliczeń wartości standardowe (czynnik emisji, wydajność transportu, itp.) należy pobrać z listy wartości standardowych zapewnionej przez EU-COM:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Standard%20values%20v.1.0.xlsx 

Alternatywnie można zastosować literaturę naukową lub naukowo uznaną bazę danych z odpowiednim uzasadnieniem

Obliczenia dla eec i el na podstawie suchej masy

Obliczanie emisji pochodzących z podtlenku azotu przez http://gnoc.jrc.ec.europa.eu/

Należy wykorzystywać dane szczegółowe, jeżeli zastosowano indywidualne obliczenie dla uprawy w sytuacji, gdy:
uwzględniono różnice regionalne (region w jeszcze bardziej rozdrobnionej skali niż NUTS2)
dostępne są dane urzędowe lub statystyczne
rodzaj i ilość nawozu typowego dla regionu
Źródło czynników emisji, jeżeli ma zastosowanie: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Standard%20values%20v.1.0.xlsx

Obliczenie bezpośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów tylko w przypadku, gdy zmiana sposobu użytkowania gruntów jest możliwa!
w gCO22eq/kg suchej masy (wydajność upraw)
Zmiana sposobu użytkowania gruntów el musi być obliczana indywidualnie

Zmiana w sposobie zarządzania, pielęgnacji gleby lub nawożenie nie jest zmianą sposobu użytkowania gruntów
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