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 ZGODNIE Z ART. 35 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2018/848 W SPRAWIE PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ 
I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH 

1. Numer dokumentu:  

PL-EKO-06-005403/22/01 

 
 

2. Podmiot 

 

3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu 
lub grupy podmiotów:  
SemCo Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
64-500 Szamotuły Śmiłowo ul. Spacerowa 75 

4. Nazwa, adres  jednostki certyfikującej  właściwej dla 
podmiotu oraz numer kodu jednostki certyfikującej: 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
      Oddział w Pile  ul. Śniadeckich 11, 64-920 Piła 

PL-EKO-06 

5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów: 

• Przygotowywanie 

• Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu 

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

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 

e) pasze 

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 lub 
grupa podmiotów (wybrać stosownie do przypadku) przestrzega przepisów powyższego rozporządzenia 

7. Data, miejsce: 18.05.2022, Piła 

Dorota Żeromska Dyrektor Oddziału 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu jednostki 
certyfikującej 

8. Certyfikat ważny od dnia 18.05.2022 do dnia 31.12.2023  
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9.  Wykaz członków grupy podmiotów zdefiniowanej w art. 36 rozporządzenia (UE) 2018/848 

Nazwa  Adres lub inna forma identyfikacji 

nie dotyczy nie dotyczy 

 
Opcjonalne informacje szczegółowe 

1. Wykaz produktów 

Nazwa produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/848 □ ekologiczny  
□ w okresie konwersji 

Olej rzepakowy bio 

Olej rydzowy bio 

Olej z nasion wiesiołka bio 

Olej z nasion czarnuszki bio 

Olej lniany bio 

Olej lniany złocisty bio 

Olej z nasion ostropestu bio 

Olej słonecznikowy bio 

Olej konopny bio 

Olej kokosowy bio 

Olej z nasion dyni bio 

Olej z nasion konopi bio 

Olej dyniowy bio 

Olej do diety dr Budwig bio 

Bio olej słonecznikowy o smaku pieprzu 

Bio olej słonecznikowy o smaku imbiru 

Bio olej słonecznikowy o smaku bazylii 

Bio olej słonecznikowy o smaku prażonej cebuli 

Bio olej słonecznikowy o smaku czosnku 

Bio olej słonecznikowy o smaku orzecha włoskiego 

Bio olej słonecznikowy o smaku ostrej papryki 

Bio olej słonecznikowy o smaku pomidora 

Bio olej słonecznikowy o smaku borowika 

Bio olej słonecznikowy o smaku curry 

Bio olej słonecznikowy o smaku trufli 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

(1)    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej 
i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1). 
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Bio olej z acai 

Bio olej z jeżyny 

Bio olej z rokitnika  

Bio olej z czarnego bzu 

Bio olej z maliny 

Bio olej z aronii 

Bio olej z czarnej porzeczki 

Bio olej z czerwonej porzeczki 

Makuch rydzowy bio 

Makuch wiesiołkowy bio 

Makuch z czarnuszki bio 

Makuch dyniowy bio 

Makuch lniany złocisty bio 

Makuch ostropestowy bio 

Makuch kokosowy bio 

Makuch konopny bio 

Makuch lniany bio 

Makuch kokosowy bio (mąka)  

Makuch rzepakowy bio 

Makuch słonecznikowy bio 

Nasiona lnianki bio 

Nasiona wiesiołka bio 

Nasiona czarnuszki bio 

Pestki dyni bio 

Nasiona lnu brązowego bio 

Nasiona lnu złotego bio 

Nasiona rzepaku bio 

Nasiona ostropestu bio 

Nasiona słonecznika bio 

Nasiona konopi bio 

Kokos bio 

Mąka grochowa bio 

Mąka gryczana pełnoziarnista bio 

Mąka jęczmienna bio 

Mąka kokosowa bio 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 
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Mąka kukurydziana bio 

Mąka lniana bio 

Mąka owsiana bio 

Mąka owsiana wysokobłonnikowa bio 

Mąka pszenna bio 

Mąka ryżowa bio 

Mąka sojowa bio 

Mąka z amarantusa bio 

Mąka z ciecierzycy bio 

Mąka z dyni bio 

Mąka z grochu zielonego bio 

Mąka z prosa bio 

Mąka z pszenicy płaskurki bio 

Mąka z pszenicy samopszy bio 

Mąka z quinoa bio 

Mąka z soczewicy bio 

Mąka jaglana bio 

Mąka gryczana biała bio 

Mąka gryczana prażona bio 

Mąka orkiszowa pełnoziarnista bio 

Mąka żytnia bio 

Proszek z czarnego bzu liofilizowanego bio  

Proszek z maliny liofilizowanej bio  

Proszek z jeżyny liofilizowanej bio  

Proszek z aronii liofilizowanej bio  

Proszek z czarnej porzeczki liofilizowanej bio  

Proszek z czerwonej porzeczki liofilizowanej bio  

Proszek z rokitnika liofilizowanego bio  
 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

 
 

 
2. Ilość produktów 

Nazwa produktów objętych zakresem rozporządzenia 
(UE) 2018/848 

□ ekologiczny  
□ w okresie konwersji 

Szacowana ilość w kilogramach, 
litrach lub, w stosownych 
przypadkach,                                                   w 
liczbie jednostek 

Olej rzepakowy bio ekologiczny 20000,000 l 
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Olej rydzowy bio 

Olej z nasion wiesiołka bio 

Olej z nasion czarnuszki bio 

Olej lniany bio 

Olej lniany złocisty bio 

Olej z nasion ostropestu bio 

Olej słonecznikowy bio 

Olej konopny bio 

Olej kokosowy bio 

Olej z nasion dyni bio 

Olej z nasion konopi bio 

Olej dyniowy bio 

Olej do diety dr Budwig bio 

Bio olej słonecznikowy o smaku pieprzu 

Bio olej słonecznikowy o smaku imbiru 

Bio olej słonecznikowy o smaku bazylii 

Bio olej słonecznikowy o smaku prażonej cebuli 

Bio olej słonecznikowy o smaku czosnku 

Bio olej słonecznikowy o smaku orzecha włoskiego 

Bio olej słonecznikowy o smaku ostrej papryki 

Bio olej słonecznikowy o smaku pomidora 

Bio olej słonecznikowy o smaku borowika 

Bio olej słonecznikowy o smaku curry 

Bio olej słonecznikowy o smaku trufli 

Bio olej z acai 

Bio olej z jeżyny 

Bio olej z rokitnika  

Bio olej z czarnego bzu 

Bio olej z maliny 

Bio olej z aronii 

Bio olej z czarnej porzeczki 

Bio olej z czerwonej porzeczki 

Makuch rydzowy bio 

Makuch wiesiołkowy bio 

Makuch z czarnuszki bio 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

10000,000 l 

20000,000 l 

20000,000 l 

20000,000 l 

20000,000 l 

20000,000 l 

20000,000 l 

10000,000 l 

20000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

10000,000 l 

317391,000 l 

317391,000 l 

317391,000 l 

317391,000 l 

317391,000 l 

317391,000 l 

317391,000 l 

50,000 t 

50,000 t 

50,000 t 
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Makuch dyniowy bio 

Makuch lniany złocisty bio 

Makuch ostropestowy bio 

Makuch kokosowy bio 

Makuch konopny bio 

Makuch lniany bio 

Makuch kokosowy bio (mąka)  

Makuch rzepakowy bio 

Makuch słonecznikowy bio 

Nasiona lnianki bio 

Nasiona wiesiołka bio 

Nasiona czarnuszki bio 

Pestki dyni bio 

Nasiona lnu brązowego bio 

Nasiona lnu złotego bio 

Nasiona rzepaku bio 

Nasiona ostropestu bio 

Nasiona słonecznika bio 

Nasiona konopi bio 

Kokos bio 

Mąka grochowa bio 

Mąka gryczana pełnoziarnista bio 

Mąka jęczmienna bio 

Mąka kokosowa bio 

Mąka kukurydziana bio 

Mąka lniana bio 

Mąka owsiana bio 

Mąka owsiana wysokobłonnikowa bio 

Mąka pszenna bio 

Mąka ryżowa bio 

Mąka sojowa bio 

Mąka z amarantusa bio 

Mąka z ciecierzycy bio 

Mąka z dyni bio 

Mąka z grochu zielonego bio 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

50,000 t 

50,000 t 

50,000 t 

50,000 t 

50,000 t 

50,000 t 

50,000 t 

50,000 t 

50,000 t 

200,000 t 

100,000 t 

200,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 
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Mąka z prosa bio 

Mąka z pszenicy płaskurki bio 

Mąka z pszenicy samopszy bio 

Mąka z quinoa bio 

Mąka z soczewicy bio 

Mąka jaglana bio 

Mąka gryczana biała bio 

Mąka gryczana prażona bio 

Mąka orkiszowa pełnoziarnista bio 

Mąka żytnia bio 

Proszek z czarnego bzu liofilizowanego bio  

Proszek z maliny liofilizowanej bio  

Proszek z jeżyny liofilizowanej bio  

Proszek z aronii liofilizowanej bio  

Proszek z czarnej porzeczki liofilizowanej bio  

Proszek z czerwonej porzeczki liofilizowanej bio  

Proszek z rokitnika liofilizowanego bio  
 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

ekologiczny 

 
 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

50,000 t 

50,000 t 

100,000 t 

100,000 t 

400,000 t 

400,000 t 

400,000 t 

400,000 t 

400,000 t 

400,000 t 

400,000 t 

  

 
9. Informacje pozostałe 

Wydanie kolejnego certyfikatu anuluje poprzedni certyfikat 

Ważność certyfikatu może być potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl    

 
 

http://www.pcbc.gov.pl/
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