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CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR PL-EKO-05-006230/P/21/1 

określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, wydany podmiotowi gospodarczemu: 

 
STANEK SP. Z O.O.  

Chełmiczki 49 
88-121 Chełmce 

 

Przetwórca 
 

Kategoria działalności 
Ekologiczna Konwencjonalna Data kontroli: 

Nazwa Kod 

Przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych [A] X X 

2021-11-09 Obrót artykułów rolno-spożywczych wewnątrz UE [B] X X 

Import artykułów rolno-spożywczych spoza UE [C] X X 
 

Lista produktów Status* 
Kod kategorii 
działalności 

Agrest ekologiczny A,B 

Agrest mrożony ekologiczny A,B 

Aronia ekologiczny A,B 

Aronia mrożona ekologiczny A,B 

Bez czarny ekologiczny B,C 

Bez czarny mrożony ekologiczny B,C 

Borówka ekologiczny A,B 

Borówka mrożona ekologiczny A,B 

Brokuł ekologiczny A,B 

Brokuł różyczka mrożony ekologiczny A,B 

Cebula biała mrożona kostka ekologiczny A,B 
*) Objaśnienia: 

ekologiczny - produkt może być znakowany logiem rolnictwa ekologicznego 

konwersja -    dla produktów roślinnych: produkt w trakcie konwersji zgodnie z art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008 – produkt nie może być znakowany logiem rolnictwa          

ekologicznego 

konwencjonalny z udziałem składników ekologicznych - produkt nie może być znakowany logiem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z art. 23 rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 

dopuszczony do żywienia zwierząt utrzymywanych metodami ekologicznymi - pasza może być użyta w żywieniu zwierząt ekologicznych zgodnie z przepisami rozporządzeń (WE) nr 

834/2007 i (WE) nr 889/2008 – produkt nie może być znakowany logiem rolnictwa ekologicznego 

  

 
Okres ważności certyfikatu od 2021-11-19 do 2022-11-18 

 
Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia 

(WE) 889/2008. Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoja działalność kontroli i spełnia wymagania określone 
we wspomnianych rozporządzeniach. 

 
Jednostka certyfikująca upoważniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - nr identyfikacyjny PL-EKO-05. 

Jednostka certyfikująca akredytowana przez PCA, Nr AC 119. 

 
W przypadku wydania dodatkowych załączników do certyfikatu będą one ważne tylko po okazaniu niniejszego certyfikatu. 

 
Kolejne wydanie certyfikatu anuluje wydanie poprzednie. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DYREKTOR 
 

mgr Beata Pietrzyk 
 

Kraków, dnia 2021-11-19 
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CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR PL-EKO-05-006230/P/21/1 

określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, wydany podmiotowi gospodarczemu: 

 
STANEK SP. Z O.O.  

Chełmiczki 49 
88-121 Chełmce 

 

Przetwórca 
 

Lista produktów Status* 
Kod kategorii 
działalności 

Cebula biała mrożona krojona – ćwiartki ekologiczny A,B 

Cebula biała mrożona krojona – ósemki ekologiczny A,B 

Cebula biała mrożona plaster ekologiczny A,B 

Cebula biała obrana ekologiczny A,B 

Cebula biała obrana krojona – ćwiartki ekologiczny A,B 

Cebula biała obrana krojona – ósemki ekologiczny A,B 

Cebula biała świeża w łusce ekologiczny A,B 

Cebula czerwona mrożona kostka ekologiczny A,B 

Cebula czerwona mrożona krojona-ćwiartki ekologiczny A,B 

Cebula czerwona mrożona krojona-ósemki ekologiczny A,B 

Cebula czerwona mrożona plaster ekologiczny A,B 

Cebula czerwona obrana ekologiczny A,B 

Cebula czerwona obrana krojona – ćwiartki    ekologiczny A,B 

Cebula czerwona obrana krojona – ósemki ekologiczny A,B 

Cebula czerwona świeża w łusce ekologiczny A,B 

Cebula szalotka mrożona kostka ekologiczny A,B 

Cebula szalotka mrożona plaster ekologiczny A,B 

Cebula szalotka obrana ekologiczny A,B 

Cebula szalotka świeża w łusce ekologiczny A,B 

Cukinia mrożona kostka ekologiczny A,B 

Cukinia mrożona plaster ekologiczny A,B 

Cukinia świeża ekologiczny A,B 

Dynia ekologiczny A,B 

Dynia mrożona hokkaido ekologiczny A,B 

Dynia mrożona kostka ekologiczny A,B 

Imbir ekologiczny B,C 

Jagoda (borówka czernica) ekologiczny A,B 

Jagoda (borówka czernica) mrożona ekologiczny A,B 

Jeżyna ekologiczny A,B 

Jeżyna mrożona ekologiczny A,B 

Kalafior ekologiczny A,B 
*) Objaśnienia: 

ekologiczny - produkt może być znakowany logiem rolnictwa ekologicznego 

konwersja -    dla produktów roślinnych: produkt w trakcie konwersji zgodnie z art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008 – produkt nie może być znakowany logiem rolnictwa          

ekologicznego 

konwencjonalny z udziałem składników ekologicznych - produkt nie może być znakowany logiem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z art. 23 rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 

dopuszczony do żywienia zwierząt utrzymywanych metodami ekologicznymi - pasza może być użyta w żywieniu zwierząt ekologicznych zgodnie z przepisami rozporządzeń (WE) nr 

834/2007 i (WE) nr 889/2008 – produkt nie może być znakowany logiem rolnictwa ekologicznego 

 
 

DYREKTOR 
 

mgr Beata Pietrzyk 
 

Kraków, dnia 2021-11-19 
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Chełmiczki 49 
88-121 Chełmce 

 

Przetwórca 
 

Lista produktów Status* 
Kod kategorii 
działalności 

Kalafior różyczka mrożony ekologiczny A,B 

Malina ekologiczny A,B 

Malina mrożona ekologiczny A,B 

Porzeczka czarna mrożona ekologiczny A,B 

Porzeczka czarna świeża ekologiczny A,B 

Porzeczka czerwona mrożona ekologiczny A,B 

Porzeczka czerwona świeża ekologiczny A,B 

Rabarbar ekologiczny A,B 

Rabarbar mrożony ekologiczny A,B 

Truskawka ekologiczny A,B 

Truskawka mrożona bez szypułki ekologiczny A,B 

Truskawka mrożona z szypułką ekologiczny A,B 

Wiśnia ekologiczny A,B 

Wiśnia mrożona bez pestki ekologiczny A,B 

Wiśnia mrożona z pestką ekologiczny A,B 

Żurawina ekologiczny A,B 

Żurawina mrożona ekologiczny A,B 

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   

-   
*) Objaśnienia: 

ekologiczny - produkt może być znakowany logiem rolnictwa ekologicznego 

konwersja -    dla produktów roślinnych: produkt w trakcie konwersji zgodnie z art. 62 rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008 – produkt nie może być znakowany logiem rolnictwa          

ekologicznego 

konwencjonalny z udziałem składników ekologicznych - produkt nie może być znakowany logiem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z art. 23 rozporządzenia Rady (WE) 834/2007 

dopuszczony do żywienia zwierząt utrzymywanych metodami ekologicznymi - pasza może być użyta w żywieniu zwierząt ekologicznych zgodnie z przepisami rozporządzeń (WE) nr 

834/2007 i (WE) nr 889/2008 – produkt nie może być znakowany logiem rolnictwa ekologicznego 

 

 
 
 
 
 

DYREKTOR 
 

mgr Beata Pietrzyk 
 

Kraków, dnia 2021-11-19 
 


