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I.1 Numer dokumentu

PL-EKO-09.616-0000089.2023.002

I.2 Rodzaj podmiotu

☑ Podmiot
☐ Grupa podmiotów

I.3 Podmiot lub grupa podmiotów

Nazwa INTERCHEMALL ZESPÓŁ MŁYNÓW JELONKI SP. Z O.O.
Adres JELENIE 66 07-302 Jelenie
Państwo Polska Kod ISO PL

I.4 Właściwy organ lub organ kontrolny/jednostka certyfikująca

Organ CENTRUM JAKOŚCI AGROEKO Sp. z o.o. (PL-EKO-09)
Adres ul. Młynarska 42, 01-171, Warsaw
Państwo Polska Kod ISO PL

I.5 Działalność podmiotu lub grupy podmiotów

• Przygotowywanie

I.6 Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, oraz metody
produkcji

• (d) Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność
Metoda produkcji:
– Produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, aby poświadczyć, że podmiot lub grupa podmiotów przestrzega
przepisów powyższego rozporządzenia.

I.7 Data, miejsce

Data 23 stycznia 2023
12:23:22 +0100
CET

Miejsce Warsaw (PL)

Imię i
podpis

CENTRUM JAKOŚCI
AGROEKO Sp. z o.o.

I.8 Okres ważności

Certyfikat ważny od dnia 23/01/2023 do dnia 15/04/2024

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

pl https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/PL-EKO-09.616-0000089.2023.002.pdf 1 / 2
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II.1 Wykaz produktów

organic.operator.certificate.products.list.name Kod Nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 2658/87 dla produktów objętych zakresem
rozporządzenia (UE) 2018/848

MĄKI ŻYTNIE EKOLOGICZNE Ekologiczny
OTRĘBY ŻYTNIE EKOLOGICZNE Ekologiczny

II.2 Ilość produktów

II.3 Informacje o gruntach

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

II.5 Informacje o działalności prowadzonej przez podmiot lub grupę podmiotów oraz o tym, czy działalność ta jest prowadzona do własnych celów,
czy też w charakterze podwykonawcy prowadzącego działalność na rzecz innego podmiotu, przy czym za prowadzoną działalność odpowiedzialny
jest podwykonawca

II.6 Informacje o działalności prowadzonej przez stronę trzecią, której zlecono podwykonawstwo, zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia (UE)
2018/848

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

II.8 Informacje o akredytacji jednostki certyfikującej zgodnie z art. 40 ust.
3 rozporządzenia (UE) 2018/848

Nazwa jednostki
akredytującej

Polskie Centrum Akredytacji

Link do certyfikatu
akredytacji

https://www.agroeko.com.pl/images/Certyfikat_
akredytacji_PCA_AC_148.pdf

II.9 Informacje pozostałe

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

pl https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/PL-EKO-09.616-0000089.2023.002.pdf 2 / 2
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