
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r.

Pozycja 25

RozpoRządzenie 
MinistRa Rolnictwa i Rozwoju wsi1) 

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego  
ze specyfikacją  

Na podstawie art. 76 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wy-
robami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 i Nr 171, poz. 1016) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze spe-
cyfikacją posiadającego: 

1) chronioną nazwę pochodzenia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) chronione oznaczenie geograficzne, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki   

 

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2011 r. (poz. 25)

załącznik nr 1

WZÓR 

  zenia Ministra Roln ctwa
                                                                        20          

  

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 

 JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH       

       ŚWIADECTWO JAKOŚCI                   

potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją 

Nr ……..             
Producent
imię i nazwisko lub nazwa 

Numer identyfikacyjny
producenta
nadany w trybie przepisów 
o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności

Adres producenta
 
Nazwa wyrobu winiarskiego
 

Kategoria wyrobu winiarskiego
 
Deklarowana przez   
producenta wielkość produkcji
w okresie ważności 
świadectwa

Okres ważności świadectwa   

W wyniku przeprowadzonej kontroli 
potwierdza się zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją, 

której streszczenie opublikowane zostało w Dz. Urz. UE ... 

Wyrób winiarski posiada CHRONIONĄ NAZWĘ POCHODZENIA

 
                                                                                                                                       …….……..…………………………………………..
……………………………………………………..                                                                Podpis i pieczęć wojewódzkiego inspektora  

                    Data i miejsce wydania                                                jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych  



Dziennik Ustaw – 3 –  Poz. 25

załącznik nr 2

WZÓR 

  

Z R

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH      

ŚWIADECTWO JAKOŚCI                   

potwierdzające zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją 

Nr ……….                
Producent
imię i nazwisko lub nazwa
Numer identyfikacyjny
producenta
nadany w trybie przepisów
o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych 
oraz ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności

Adres producenta

Nazwa wyrobu winiarskiego

Kategoria wyrobu winiarskiego

Deklarowana przez   
producenta wielkość produkcji 
w okresie ważności 
świadectwa

Okres ważności świadectwa  

W wyniku przeprowadzonej kontroli 
potwierdza się zgodność procesu wyrabiania wyrobu winiarskiego ze specyfikacją, 

której streszczenie opublikowane zostało w Dz. Urz. UE ... 

Wyrób winiarski posiada CHRONIONE OZNACZENIE GEOGRAFICZNE

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

……………………………………………………..                                                        Podpis i pieczęć wojewódzkiego inspektora
                Data i miejsce wydania                                                 jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych




