
 

 

 

 

 

Stan na dzień 01.07.2022 r. 

 

Nazwisko / Nazwa Imię Informacje o producencie 

Zakład Mleczarski „SOKOŁÓW” Sp. z o.o. Kliknij tutaj 

Wykaz producentów 



 

 

Zakład Mleczarski „SOKOŁÓW” Sp. z o.o. 

1. Numer dokumentu 

3/2022/Knowledge 
 

2. (wybrać odpowiedni) 

Podmiot  

 Grupa Podmiotów – zob. pkt 9  
  

3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu lub 

grupy podmiotów: 

 

  

Zakład Mleczarski 

"SOKOŁÓW" Sp. z o.o. 

ul. Lipowa 54, 

08-300 Sokołów Podlaski, Polska 

4. Nazwa i adres właściwego organu lub, w stosownych przypadkach, 

organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej właściwych dla 

podmiotu lub grupy podmiotów oraz numer kodu w przypadku 

organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej: 

SGS Polska Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 3 

01-248 Warszawa 

PL-EKO-10 

Jednostka Certyfikująca Wyroby 

Akredytowana przez PCA, Nr AC 152   

5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów (wybrać odpowiednią): 
 

Produkcja 

Przygotowanie  
 

Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu 

Przechowywanie  
 

Import 

Eksport  
 

6. Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/848 (1), oraz metody produkcji (wybrać odpowiednią) 
 

a) nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin 

Metoda produkcji: 

 produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji 

 produkcja w okresie konwersji 

 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna   

b) zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce 

Metoda produkcji: 

 produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji 

 produkcja w okresie konwersji 

 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna 
  

c) algi i nieprzetworzone produkty akwakultury 

Metoda produkcji:  

produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji  

produkcja w okresie konwersji 

 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna   

d) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność 

Metoda produkcji: 

 produkcja produktów ekologicznych 

 produkcja produktów w okresie konwersji 



 

 

 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna    

  
 

f) wino 

Metoda produkcji: 

produkcja produktów ekologicznych 

produkcja produktów w okresie konwersji 

produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna 
  

g) inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami 

Metoda produkcji: 

 produkcja produktów ekologicznych 

 produkcja produktów w okresie konwersji 

 produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna  
  

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, aby poświadczyć, że podmiot przestrzega 

przepisów powyższego rozporządzenia. 

7. Data, miejsce 01.04.2022, Warszawa 

 

Zbigniew Suchodolski 

SGS Polska Sp. z o. o. 

Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu 

właściwego organu wydającego certyfikat lub, 

w stosownych przypadkach, organu kontrolnego 

lub jednostki certyfikującej: 

8. Certyfikat ważny od dnia 01.04.2022 do dnia 18.03.2023 
 

9. Wykaz członków grupy podmiotów zdefiniowanej w art. 36 rozporządzenia (UE) 2018/848 

Nazwa Adres lub inna forma identyfikacji 

--- --- 
 

 


