Certyfikat
Przyznany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 834/2007
Jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym PL-EKO-12 Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4,
02-796 Warszawa stwierdza zgodność procesu produkcji z wymaganiami Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007
z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, dla:

Gospodarstwo Rolne Zator Stanisław i Małgorzata
Lubiechnia Mała 4, 69-110 Rzepin, Polska
Zakres Certyfikacji:
Przygotowanie

Producent

Przetwórstwo i
konserwowanie

(Produkcja Rolna)

Obrót

Importer

Pakowanie i
etykietowanie

(Wprowadzanie do obrotu)

Prowadzenie działań, jako podwykonawca na rzecz innych podmiotów gospodarczych.
Eksport produktów ekologiczny poza Unię Europejską.

Grupy produktów i działalność:

określone jako

Rośliny i produkty roślinne
(Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne):

produkty w okresie konwersji
produkcja nieekologiczna (produkty z pierwszych 12 mcy okresu konwersji)

lista produktów według załącznika nr 1

Data kontroli:

Numer Certyfikatu:

Certyfikat jest ważny od:

17.08.2020

Certyfikat jest ważny do:

15.11.2021

04.06.2020

PL-EKO-12/2020/50

Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz Rozporządzenia (WE) nr 889/2008.
Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianych Rozporządzeniach.

W celu sprawdzenia ważności niniejszego certyfikatu prosimy o kontakt: +48 22 549 04 00 lub na stronie www.bureauveritas.pl
Pozostałe informacje dotyczące zakresu certyfikacji oraz wymagań systemu zarządzania można uzyskać w wyżej wymienionej organizacji.

Podpis w imieniu jednostki
certyfikującej wydającej certyfikat:

Data, miejsce:

17.08.2020, Warszawa

Witold Dżugan
Dyrektor Certyfikacji

ADRES BIURA ZARZĄDZAJĄCEGO: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Polska
ADRES BIURA WYDAJĄCEGO CERTYFIKAT: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Polska
dg

PF14_EKO
Data zatwierdzenia: 13.01.2020

Załącznik nr.:

1

do certyfikatu nr.:

wersja

A

PL-EKO-12/2020/50

Jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym PL-EKO-12 Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Migdałowa 4, 02-796 Warszawa wydało niniejszy załącznik do certyfikatu dla:
Gospodarstwo Rolne Zator Stanisław i Małgorzata
Lubiechnia Mała 4, 69-110 Rzepin, Polska
Zakres: Producent
Rośliny i produkty roślinne:

Lista produktów z okresu konwersji (drugi 2 rok)

Nazwa produktu:
Proso
Proso (2018 rok)
Żyto ozime

Wielkość objęta procesem
certyfikacji1:

Wielkość posiadana z możliwością
wprowadzenia na rynek2:

4t

4t

-

2,4 t

2,4 t

2,4 t

Żyto ozime (2019 rok)

10,35 t

Zielonka
Łubin wąskolistny (2018 rok)

3t

3t

-

0,5 t

Produkty mogą być oznakowane, jako produkty w okresie konwersji.
Lista produktów nieekologicznych
(produkty z pierwszych 12 m-cy okresu konwersji):

Rośliny i produkty roślinne:
Nazwa produktu:
siano

Wielkość objęta procesem
certyfikacji1:

Wielkość posiadana z możliwością
wprowadzenia na rynek2:

15,5 t

15,5 t

Siano (2019 rok)

-

6t

Siano (2018 rok)

-

11 t

Jęczmień jary (2018 rok)

-

1,5 t

Produkty nie mogą być oznakowane, jako produkty ekologiczne.
Wydanie nowego załącznika do certyfikatu anuluje wcześniejsze załączniki.
1

Wielkość przewidywana lub faktycznie zebrana przez podmiot gospodarczy.

2

Wielkość, która na podstawie zebranej istotnej dokumentacji dotyczącej kontroli, podmiot gospodarczy
posiada z możliwością wprowadzenia na rynek, o którym mowa w art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady 834/2007.

W celu sprawdzenia ważności niniejszego załącznika prosimy o kontakt: +48 22 549 04 00 lub na stronie www.bureauveritas.pl
Pozostałe informacje dotyczące zakresu certyfikacji oraz wymagań systemu zarządzania można uzyskać w wyżej wymienionej organizacji.

Podpis w imieniu jednostki
certyfikującej wydającej certyfikat:

Data, miejsce:

17.08.2020, Warszawa

Witold Dżugan
Dyrektor Certyfikacji
ADRES BIURA ZARZĄDZAJĄCEGO: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Polska
ADRES BIURA WYDAJĄCEGO CERTYFIKAT: Bureau Veritas Polska Sp. z o.o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, Polska
dg

PF14_EKO
Data zatwierdzenia: 13.01.2020

