
CERTYFIKAT
zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych

Część I

4.   Nazwa i adres właściwego organu lub, w stosownych 
przypadkach, organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej:

"PNG" Sp. z o.o.
Cisów 77A, 26-021 Daleszyce, Polska

PL-EKO-02

3.   Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu, 
grupy podmiotów:

BADAPAK-Borowski, Bieganowski Sp.J.
Bieniewiec, Katowicka /9, 96-321 Żabia 
Wola
Polska

 Podmiot

Grupa podmiotów –  zob. pkt. 9

2.   (wybrać odpowiedni)1.   Numer dokumentu

PL-EKO-02-002423/22

5.   Działalność podmiotu, grupy podmiotów:

PRZYGOTOWANIE      •

DYSTRYBUCJA/WPROWADZANIE DO OBROTU      •

PRZECHOWYWANIE      •

6.   Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/848, oraz metody produkcji (wybrać stosownie do przypadku zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE)
2021/1378 z dnia 19 sierpnia 2021 roku)

 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

 produkcja w okresie konwersji

 produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji

    Metoda produkcji

a) nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin

 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

 produkcja w okresie konwersji

 produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji

    Metoda produkcji

b) zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce

 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

 produkcja w okresie konwersji

 produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji

    Metoda produkcji

c) algi i nieprzetworzone produkty akwakultury
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 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

 produkcja w okresie konwersji

 produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji

    Metoda produkcji

d) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność

 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

 produkcja w okresie konwersji

 produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji

    Metoda produkcji

e) pasze

 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

 produkcja w okresie konwersji

 produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji

    Metoda produkcji

f) wino

 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

 produkcja w okresie konwersji

 produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji

    Metoda produkcji

g) inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/848, lub nieobjęte poprzednimi kategoriami

8.   Certyfikat ważny: 

od dnia  25.11.2022 
do dnia  24.11.2023

Dyrektor Jednostki Certyfikującej

Emilia Sokalska

7.   Data, miejsce: Cisów, dnia: 25.11.2022

Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu właściwego organu 
wydającego certyfikat lub, w stosownych przypadkach organu 
kontrolnego lub jednostki certyfikującej

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1378 aby poświadczyć, że
podmiot, grupa podmiotów lub eksporter (wybrać stosownie do przypadku) przestrzega przepisów rozporządzenia (UE)
2018/848.

9.   Wykaz członków grupy podmiotów zdefiniowanej w art. 36 rozporządzenia (UE) 2018/848

Adres lub inna forma identyfikacji członkaNazwa (imię i nazwisko) członka

--
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Część II
1.   Wykaz produktów

 w okresie konwersji
 ekologicznyNazwa produktu lub kod nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem Rady

(EWG) nr 2658/87 dla produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018 /848

ekologicznyamaratus nasiona

ekologicznycieciorka

ekologicznysoczewica brązowa

ekologicznysoczewica czerwona

ekologicznysoczewica zielona

ekologicznydynia łuskana chińska

ekologicznydynia łuskana polska

ekologicznydaktyle suszone

ekologicznyfasola adzuki

ekologicznyfasola mung

ekologicznyfigi suszone

ekologicznykasza bulgur

ekologicznykasza jaglana

ekologicznypłatki owsiane drobne

ekologicznyorzechy włoskie

ekologicznypłatki owsiane grube

ekologicznypomidory suszone

ekologicznyryż brązowy

ekologicznyryż biały

ekologicznysiemię lniane brązowe

ekologicznysiemię lniane złote

ekologicznysłonecznik łuskany

ekologicznymorele suszone

ekologicznyrodzynki

ekologicznyszałwia hiszpańska

ekologicznyżurawina suszona

ekologicznymąka orkiszowa

ekologicznymigdały

ekologicznysezam

ekologicznychipsy kokosowe

ekologicznyorzechy laskowe

ekologicznymąka gryczana

ekologicznymąka jaglana

ekologicznypłatki gryczane

ekologicznyplatki jaglane

ekologicznykasza gryczana prażona

ekologicznyfasola drobna

ekologicznyfasola piękny jaś

ekologicznyfasola jaś karłowy

ekologicznykomosa ryżowa biala
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ekologicznyśliwki suszone

ekologicznyorzechy brazylijskie

ekologicznyorzechy nerkowca

ekologicznymąka kukurydziana

ekologicznymąka pszenna

ekologicznymąka z płaskurki

ekologicznymąka z samopszy

ekologicznypłatki orkiszowe

ekologicznypłatki z płaskurki

ekologicznypłatki z samopszy

ekologicznykasza z samopszy

ekologicznykasza manna z płaskurki

ekologicznykasza manna z samopszy pełnoziarnista

ekologicznykasza manna orkiszowa jasna

ekologicznykasza owsiana

ekologicznymiechunka

ekologicznyorzechy pinii

ekologicznykasza bulgur

ekologicznykasza kus kus

ekologicznyśliwki suszone

ekologicznymąka z kasztanów jadalnyych

ekologicznypłatki z kasztanów jadalnych

ekologicznyjagody goji

ekologicznycukier trzcinowy

 w okresie konwersji
 ekologicznySzacowana ilość w kilogramach, litrach

lub, w stosownych przypadkach, w
liczbach  jednostek

Nazwa produktu lub kod nomenklatury scalonej (CN)
zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87
dla produktów objętych zakresem rozporządzenia
(UE) 2018 /848

2.   Ilość produktów

---

Powierzchnia w hektarach
 w okresie konwersji
 ekologiczny

 nieekologiczny

Nazwa produktu

3.   Informacje o gruntach

---

4.  Wykaz obiektów lub jednostek, w których działalność jest wykonywana przez podmiot lub grupę podmiotów

Opis działalności, o której mowa w części I pkt.5Adres lub dane geolokalizacyjne

PRZYGOTOWANIE, DYSTRYBUCJA/WPROWADZANIE DO OBROTU,
PRZECHOWYWANIE

Bieniewiec, Katowicka 9, 96-321 Żabia Wola

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU NR PL-EKO-02-002423/22, strona 2 z 3

W
ER

S
JA

 E
LE

K
TR

O
N
IC

Z
N
A



5.   Informacja o działalności prowadzonej przez podmiot lub grupę podmiotów oraz o tym, czy działalność ta jest prowadzona
na własny użytek, czy też w charakterze podwykonawcy prowadzącego działalność na rzecz innego podmiot, przy czym za
prowadzona działalność odpowiedzialny jest podwykonawca

Prowadzenie działalności w charakterze podwykonawcy na rzecz
innego podmiotu, przy czym za prowadzoną działalność
odpowiedziany jest podwykonawca

Prowadzenie działalności na własny użytekOpis działalności, o której mowa w części I pkt.5

Prowadzenie działalności na własny użytekPRZYGOTOWANIE, DYSTRYBUCJA/WPROWADZANIE
DO OBROTU, PRZECHOWYWANIE

6.   Informacja na temat działań lub działań prowadzonych przez stronę trzecią, której zlecono podwykonawstwo zgodnie z art.
34 ust. 3 rozporządzenia (UW) 2018/848

Odpowiedzialna jest strona trzecia, której zlecono
podwykonawstwo

 Odpowiedzialny pozostaje podmiot lub grupa podmiotówOpis działalności, o której mowa w części I pkt.5

--

Opis działalności, o której mowa w części I pkt.5Nazwa (imię i nazwisko) i adres

7.  Wykaz podwykonawców prowadzących działalności na rzecz podmiotu lub grupy podmiotów, zgodnie z art. 34 ust. 3
rozporządzenia (UE) 2018/848, za którą podmiot lub grupa podmiotów pozostaje odpowiedzialna w odniesieniu do produkcji
ekologicznej i za którą podmiot lub grupa podmiotów nie przeniosła odpowiedzialności na podwykonawcę

--

8.   Informacje o akredytacji organu kontrolnego zgodnie  z art. 46 ust. 2 lit. D) rozporządzenia (UE):
a) nazwa jednostki akredytującej: Polskie Centrum Akredytacji
b) link do certyfikatu akredytacji: https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-

certyfikujace-wyroby/AC%20093,podmiot.html

9.   Inne Informacje:

Kolejne wydanie certyfikatu automatyccznie anuluje wydanie poprzednie
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