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Umowa 
 

 

pomiędzy: 

CENTRUM JAKOŚCI AgroEko Sp. z o. o. 

ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa  

NIP 5361824777            REGON 141066188 

 

Reprezentowana przez: 

Paulinę Piskorską Wiceprezes Zarządu 

a 

 

Wnioskodawcą……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

zawarta w dniu………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Przedmiotem umowy jest przedstawienie warunków możliwości stosowania 
certyfikatu i znaku oraz nazwy Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. 

 

 

1. Użyte w umowie określenie: 

a) „znak” oznacza: aktualne  i każde poprzednio stosowane logo Centrum Jakości AgroEko 

Sp. z o.o., 

b) „nazwa” oznacza: pełną nazwę Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. wraz z numerem 

upoważnienia udzielonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w przypadku 

rolnictwa ekologicznego. 

c) „Wnioskodawca” oznacza: podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, która złożyła 

w Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. komplet dokumentów wymaganych do 

przeprowadzenia kontroli. 

2. Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. jest właścicielem znaku i nazwy. 

3. Wnioskodawca może stosować znak i nazwę Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. dla 

wykazania swojego statusu, wyłącznie w zakresie uzyskanego certyfikatu. Zgoda na 
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stosowanie znaku i nazwy Centrum Jakości AgroEko Sp. z o. o. są uzyskiwane przez 

Wnioskodawcę z chwilą otrzymania certyfikatu, na okres trwania jego ważności. 

4. Wnioskodawca dołoży wszelkich starań w celu wprowadzenia stosowania znaku i nazwy 

Centrum Jakości AgroEko w najkrótszym, możliwym terminie. 

5. Nie zezwala się na stosowanie przez Wnioskodawcę znaku i nazwy Centrum Jakości  

AgroEko Sp. z o.o. w okresie ubiegania się o certyfikat, tj. od złożenia zgłoszenia do chwili 

uzyskania certyfikatu. 

6. Znak i nazwa Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. nie mogą być stosowane w sposób 

wprowadzający zainteresowane strony w błąd odnośnie zakresu otrzymanego certyfikatu. 

7. Wprowadzone przez Wnioskodawcę, wszelkie zmiany związane ze sposobem produkcji, 

składem surowcowym, sposobem znakowania czy też zmiany we wdrożonym systemie 

jakości, muszą być zgłoszone przez Wnioskodawcę do Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. 

a produkty wytworzone mogą być wprowadzone do obrotu dopiero po uzyskaniu pisemnej 

akceptacji Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. 

8.Wnioskodawca zobowiązuje się stosować znak i nazwę Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. 

zgodnie z przekazanym na nośniku elektronicznym i papierowym wzorem (po uprzednim 

zwróceniu się do jednostki z prośbą o jego udostępnienie). 

9.Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. 

o rodzaju i ilości produktów które mają zostać oznaczone znakiem i nazwą jednostki. 

10.Wnioskodawca przedstawi Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. do zaakceptowania, wzory 

etykiet czy innych materiałów, które zamierza oznaczyć znakiem i nazwą Centrum Jakości 

AgroEko Sp. z o.o. 

11.Wnioskodawca, któremu zawieszono prawo stosowania znaku i nazwy Centrum Jakości 

AgroEko Sp. z o.o. w całości lub w części, powinien natychmiast zaprzestać stosowania 

znaku i nazwy Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. w zakresie zawieszenia certyfikatu. 

12.W przypadku gdy certyfikat został cofnięty, zawieszony lub utracił ważność,  Wnioskodawca 

zobowiązuje się  do natychmiastowego zaprzestania stosowania znaku i nazwy Centrum 

Jakości AgroEko Sp. z o.o. 

13. Całkowite lub częściowe zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu i prawa do stosowania znaku 

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. może nastąpić w wyniku niestosowania się 

Wnioskodawcy do obowiązujących przepisów, których spełnienie jest wymagane przez 

system rolnictwa ekologicznego/przez System QAFP  lub w przypadku niestosowania się 

Wnioskodawcy do warunków umów zawartych z Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. 

14.Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. prowadzi pełny nadzór nad stosowaniem certyfikatu 

oraz znaku i nazwy jednostki. Zasady prowadzonego nadzoru są opisane i akceptowane 

przez Wnioskodawcę w Umowie zawartej wraz ze złożeniem wniosku. 

15.W przypadku nadużycia stosowania znaku i nazwy Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o., lub 

fałszywego czy wprowadzającego w błąd powołania się na udzieloną certyfikację przez 

Wnioskodawcę lub inny podmiot, Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. podejmie 

odpowiednie działania wobec Wnioskodawcy lub podmiotu obejmujące: żądanie podjęcia 

działań korygujących, zawieszenie lub cofnięcie certyfikatu, opublikowanie na stronach 

internetowych Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. danych podmiotu bezprawnie 

powołującego się na certyfikację, do wejścia na drogę prawną włącznie. 
 

Zapoznałem/łam się z warunkami niniejszej umowy oraz akceptuję jej zapisy. 
 

 
 

……………………………………………………………..                     ………………………………………………………. 

(data oraz podpis Wnioskodawcy)                              (data oraz podpis osoby reprezentującej 

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.) 
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