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II. Liczba produktów ekologicznych zgłaszanych do umieszczenia na certyfikacie w poszczególnych zakresach  

Lp.  Zakres certyfikacji Liczba zgłaszanych produktów ekologicznych 

1. Przetworzone produkty rolne, w tym produkty  
z akwakultury do wykorzystania jako żywność   

 

2. Pasza   

3. Wino  

4. Drożdże używane jako żywność lub pasza  

 

III. Lista produktów ekologicznych zgłaszanych do umieszczenia na certyfikacie  
Każdy produkt ekologiczny zgłaszany do umieszczenia na certyfikacie należy wpisać w oddzielnym polu wielkimi literami. W przypadku zamieszczania  
na certyfikacie nazw produktów ekologicznych wyłącznie w języku polskim nie jest wymagane podawane ich nazw w języku angielskim.  

1.  Przetworzone produkty rolne, w tym produkty z akwakultury do wykorzystania jako żywność   

(nazwa produktu w języku polskim i angielskim) 

 Lp. Język polski Język angielski 

1.   

2.   

3.   

W przypadku większej liczby produktów dołączyć wykaz według wzoru powyższej tabeli, ustanawiając Załącznik nr … 

2. Pasza 

(nazwa produktu w języku polskim i angielskim) 

 Lp. Język polski Język angielski 

1.   

2.   

3.   

W przypadku większej liczby produktów dołączyć wykaz według wzoru powyższej tabeli, ustanawiając Załącznik nr … 

3. Wino 

(nazwa produktu w języku polskim i angielskim) 

 Lp. Język polski Język angielski 

1.   

W ZAKRESIE ❑  PRZETWORZONE PRODUKTY ROLNE, W TYM PRODUKTY AKWAKULTURY 
DO WYKORZYSTANIA JAKO ŻYWNOŚĆ  

❑  PASZA 
❑  WINO 
❑  DROŻDŻE UŻYWANE JAKO ŻYWNOŚĆ LUB PASZA  

Numer  producenta ekologicznego nadany przez KCBiC PL-EKO-13- 

I. WNIOSKODAWCA 

Imiona i nazwisko / 
nazwa Wnioskodawcy 

 

Miejscowość / ulica  

Kod pocztowy i poczta  

Zakres działalności 
Podmiotu lub Grupy 
podmiotów 

❑  PRODUKCJA 
❑  PRZYGOTOWYWANIE 
❑  DYSTRYBUCJA / WPROWADZANIE DO OBROTU 
❑  PRZECHOWYWANIE 
❑  IMPORT 
❑  EKSPORT 
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2.   

3.   

W przypadku większej liczby produktów dołączyć wykaz według wzoru powyższej tabeli, ustanawiając Załącznik nr … 

4. Drożdże używane jako żywność lub pasza 

(nazwa produktu w języku polskim i angielskim) 

 Lp. Język polski Język angielski 

1.   

2.   

3.   

 
W przypadku większej liczby produktów dołączyć wykaz według wzoru powyższej tabeli, ustanawiając Załącznik nr … 

 

  
Miejscowość, data:  

Podpis osoby odpowiedzialnej:  


