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CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR PL-EKO-05-005927/P/21/1 

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

 
GRAAL S.A. 

ul. Zachodnia 22, 84-200 Wejherowo 
 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY POLINORD 
ul. Spokojna 3 Kartoszyno, 84-110 Krokowa 

CENTRUM KONFEKCJI I DYSTRYBUCJI GRAAL S. A.  
Zduny 40B, 83-115 Swarożyn 

  

Przetwórca 
 

Kategoria działalności 
Ekologiczna Konwencjonalna Data kontroli: 

Nazwa Kod 

Przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych    [A] X X 

2021-08-10 Obrót artykułów rolno- spożywczych wewnątrz UE [B] X X 

Import artykułów rolno-spożywczych z krajów trzecich      [C] X X 
 

Lista produktów Status* 
Kod kategorii 
działalności 

Filety z makreli w BIO sosie pomidorowym 

konwencjonalny z 
udziałem 

składników 
ekologicznych 

A 

   

 
Filety ze śledzia w BIO sosie pomidorowym 
  

konwencjonalny z 
udziałem 

składników 
ekologicznych 

A 

   

 
MSC Filety śledziowe w Bio – sosie musztardowym 
 

konwencjonalny z 
udziałem 

składników 
ekologicznych 

A 

   

MSC Filety śledziowe w Bio – sosie pomidorowym 
 

konwencjonalny z 
udziałem 

składników 
ekologicznych 

A 

   *) 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 

  

Okres ważności certyfikatu od 2021-08-27 do 2022-08-30 
 

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 2021-08-27 
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Przetwórca 
 

Lista produktów Status* 
Kod kategorii 
działalności 

MSC Sałatka z Tuńczykiem w bio sosie indian-curry 

konwencjonalny z 
udziałem 

składników 
ekologicznych 

A 

   

MSC Sałatka z Tuńczykiem w bio sosie z warzywami styl Meksykański 

konwencjonalny z 
udziałem 

składników 
ekologicznych 

A 

   

MSC Sałatka z Tuńczykiem w bio sosie z warzywami styl Włoski 

konwencjonalny z 
udziałem 

składników 
ekologicznych 

A 

   

Syrop klonowy BIO ekologiczny B,C 

   

Tuńczyk jednolity w Bio oliwie z oliwek ekstra virgin 

konwencjonalny z 
udziałem 

składników 
ekologicznych 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYREKTOR 
 

mgr Beata Pietrzyk 
 

Kraków, dnia 2021-08-27 


