
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:

Wasil Tomasz
Jankowice 9, 26-660 Jedlińsk
Polska

 Podmiot

Grupa podmiotów –  zob. pkt. 9

2.   (wybrać odpowiedni)1.   Numer dokumentu

PL-EKO-02-003023/22

5.   Działalność podmiotu, grupy podmiotów:

PRODUKCJA      •

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

 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
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 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  11.07.2022 
do dnia  10.08.2023

Dyrektor Jednostki Certyfikującej

Emilia Sokalska

7.   Data, miejsce: Cisów, dnia: 11.07.2022

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

ekologicznyśliwa domowa

ekologicznytruskawka

ekologicznywinorośl

ekologicznywiśnia pospolita

ekologicznyróża dzika

ekologicznyświdośliwa

ekologicznybez czarny

ekologicznyrukola

ekologicznyorzech włoski

ekologicznyleszczyna

ekologicznyBotwinna

ekologicznyDynia piżmowa

ekologicznyMieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasienymi (siano)

ekologicznypszenica zwyczajna jara

ekologicznycukinia

ekologicznykukurydza cukrowa

ekologicznyoberżyna (bakłażan)

ekologicznysłonecznik oleisty

ekologicznytopinambur

ekologicznyarbuz (kawon)

ekologicznybób

ekologicznyburak ćwikłowy

ekologicznychrzan pospolity

ekologicznycykoria warzywna

ekologicznyfasola zwykła

ekologicznygroch cukrowy

ekologicznyjarmuż

ekologicznykalarepa

ekologicznykapusta brukselska

ekologicznykapusta głowiasta biała

ekologicznykapusta głowiasta czerwona

ekologicznykapusta pekińska

ekologicznykapusta włoska

ekologicznykoper ogrodowy

ekologicznymarchew jadalna

ekologicznyogórek

ekologicznypapryka

ekologicznypasternak

ekologicznypietruszka korzeniowa

ekologicznypietruszka naciowa
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ekologicznypomidor

ekologicznypor

ekologicznyrzepa jadalna

ekologicznyrzodkiewka

ekologicznysalsefia

ekologicznysałata głowiasta

ekologicznyseler korzeniowy

ekologicznyseler naciowy

ekologicznyszczaw

ekologicznyszczypiorek

ekologicznyszparag

ekologicznyszpinak zwyczajny

ekologicznyziemniak

ekologicznymniszek lekarski

ekologicznypokrzywa zwyczajna

ekologicznyborówka wysoka i średnia

ekologicznyczereśnia

ekologicznygrusza domowa

ekologicznyjabłoń domowa

ekologicznyjeżyna

ekologicznyGęsi

ekologicznyKróliki

ekologicznyKury nioski

ekologicznyJaja kurze

w okresie konwersjitrawy na gruntach ornych (siano)

 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

ekologiczny200 kgśliwa domowa

ekologiczny300 kgtruskawka

ekologiczny300 kgwinorośl

ekologiczny200 kgwiśnia pospolita

ekologiczny100 kgróża dzika

ekologiczny100 kgświdośliwa

ekologiczny200 kgbez czarny

ekologiczny100 kgrukola

ekologiczny100 kgorzech włoski

ekologiczny100 kgleszczyna

ekologiczny100 kgBotwinna

ekologiczny2700 kgDynia piżmowa

ekologiczny2970 kgMieszanka wieloletnia traw z bobowatymi
drobnonasienymi (siano)
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ekologiczny2600 kgpszenica zwyczajna jara

ekologiczny100 kgcukinia

ekologiczny4130 kgkukurydza cukrowa

ekologiczny100 kgoberżyna (bakłażan)

ekologiczny100 kgsłonecznik oleisty

ekologiczny100 kgtopinambur

ekologiczny100 kgarbuz (kawon)

ekologiczny100 kgbób

ekologiczny200 kgburak ćwikłowy

ekologiczny100 kgchrzan pospolity

ekologiczny100 kgcykoria warzywna

ekologiczny400 kgfasola zwykła

ekologiczny100 kggroch cukrowy

ekologiczny50 kgjarmuż

ekologiczny50 kgkalarepa

ekologiczny100 kgkapusta brukselska

ekologiczny100 kgkapusta głowiasta biała

ekologiczny100 kgkapusta głowiasta czerwona

ekologiczny100 kgkapusta pekińska

ekologiczny100 kgkapusta włoska

ekologiczny100 kgkoper ogrodowy

ekologiczny19800 kgmarchew jadalna

ekologiczny200 kgogórek

ekologiczny100 kgpapryka

ekologiczny100 kgpasternak

ekologiczny100 kgpietruszka korzeniowa

ekologiczny100 kgpietruszka naciowa

ekologiczny4400 kgpomidor

ekologiczny50 kgpor

ekologiczny100 kgrzepa jadalna

ekologiczny100 kgrzodkiewka

ekologiczny100 kgsalsefia

ekologiczny100 kgsałata głowiasta

ekologiczny300 kgseler korzeniowy

ekologiczny300 kgseler naciowy

ekologiczny100 kgszczaw

ekologiczny100 kgszczypiorek

ekologiczny300 kgszparag

ekologiczny100 kgszpinak zwyczajny

ekologiczny100 kgziemniak

ekologiczny100 kgmniszek lekarski

ekologiczny100 kgpokrzywa zwyczajna

ekologiczny100 kgborówka wysoka i średnia

ekologiczny450 kgczereśnia
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ekologiczny450 kggrusza domowa

ekologiczny5250 kgjabłoń domowa

ekologiczny900 kgjeżyna

ekologiczny8 szt.Gęsi

ekologiczny15 szt.Króliki

ekologiczny60 szt.Kury nioski

ekologiczny7000 szt.Jaja kurze

w okresie konwersji43440 kgtrawy na gruntach ornych (siano)

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

--

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

--

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:

-
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