
 
 
REGULAMIN  

WSPÓLNEGO ZNAKU GWARANCYJNEGO  
STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW śYWNOŚCI  METODAMI 

EKOLOGICZNYMI  EKOLAND  
 
§ 1  

Niniejszy  regulamin  wspólnego  znaku  gwarancyjnego  Stowarzyszenia  Producentów  
śywności Metodami  Ekologicznymi  EKOLAND,  zwany  dalej  „regulaminem”,  ustanawia  
sposób  oraz  tryb uŜywania Znaku EKOLAND, zwanego dalej „Znakiem”.  

 

§ 2  
Znak jest wspólnym znakiem gwarancyjnym.  

 

§ 3  
Właścicielem  Znaku  jest  Stowarzyszenie  Producentów  śywności  Metodami  Ekologicznymi 
EKOLAND, zwane dalej „Stowarzyszeniem EKOLAND”  

 
§ 4  

O  prawo  do  uŜywania  Znaku  dla  produktu  rolnego, środka  spoŜywczego,  zwanego  dalej 
„produktem”,  mogą  ubiegać  się  producent  lub  producenci  posiadający  certyfikat  rolnictwa 
ekologicznego.  

 

§ 5  
Produkty muszą być wyprodukowane zgodnie z:  

•  Ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 
975). 

• Rozporządzeniem  Rady  (WE)  nr  834/2007  z  dnia  28  czerwca  2007  r.  w  
sprawie produkcji  ekologicznej  i  znakowania  produktów  ekologicznych  i  
uchylające  rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.  

 
§ 6  

1. Producent, lub producenci tego samego produktu, ubiegający  się o prawo uŜywania  
Znaku  

dla  produktu  składa/składają  do  Biura  Stowarzyszenia  EKOLAND  w  formie  
papierowej  i elektronicznej wniosek, wraz ze specyfikacją zawierającą:  

1) nazwę produktu,  
2) kserokopię  aktualnego  certyfikatu  rolnictwa  ekologicznego,  wydanego  przez 
upowaŜnioną jednostkę certyfikującą na podstawie przepisów wymienionych w § 5,  

2. W przypadku, gdy o prawo uŜywania Znaku ubiega się więcej niŜ jeden producent 
danego produktu,  kaŜdy z ubiegających się o prawo do uŜywania Znaku producentów 
powinien złoŜyć oddzielny wniosek.  



 
 
§ 7  

1. Wniosek składa się na formularzu ustanowionym przez Zarząd Stowarzyszenia 
EKOLAND.  
2. Wniosek składa się w formie pisemnej i na elektronicznym nośniku informacji.  

 

§ 8  

1. O  prawie  do  uŜywania  Znaku  decyduje  Zarząd  Stowarzyszenia  EKOLAND  na  

podstawie spełnionych warunków podanych § 5.  
2. Prawo do uŜywania znaku jest udzielane na okres 3 lat. 

 
§ 9  

1. Prawo do uŜywania znaku jest odpłatne.  
2. Wysokość opłat za uŜywanie Znaku będzie określana przez Zarząd Stowarzyszenia 
EKOLAND.  

 
§ 10  

Opłata za prawo do uŜywania Znaku składa się z dwóch części:  
1) Rocznej opłaty  rejestracyjnej  uiszczanej  wraz  ze  składaniem  wniosku  o 
udzielenie prawa do stosowania Znaku. O jej wysokości producent zostanie 
poinformowany przed podpisaniem umowy o udzielenie prawa do stosowania 
Znaku. Opłata jest stała obowiązuje przez czas trwania umowy. 
2) Rocznej opłaty „asortymentowej” ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia 
EKOLAND. O jej wysokości producent zostanie poinformowany przed podpisaniem 
umowy o udzielenie prawa do stosowania Znaku. Opłata jest zaleŜna od ilości 
zgłoszonych produktów. 
3)  Opłaty uiszczane są corocznie , przez  cały okres obowiązywania umowy.        
4) KaŜdą kolejną opłatę naleŜy uiszczać do końca marca roku, na który obowiązuje 
umowa. 

 
 

§ 11  
1. Wzór Znaku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
2. UŜytkownik Znaku ma prawo uŜywania tego znaku w pełnym zakresie.  

 

§ 12  
Korzystanie ze Znaku reguluje umowa zawierana pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia 
EKOLAND a producentem.  

§ 13  
UŜytkownik Znaku jest zobowiązany do:  

1) produkcji zgodnie z § 5 oraz ze specyfikacją, o której mowa w § 6,  
2) kaŜdorazowo  dostarczenia  do  Biura  Stowarzyszenia  EKOLAND  aktualnego 
certyfikatu  rolnictwa  ekologicznego.   
3) terminowego uiszczania opłaty, o której mowa w § 9 i § 10.  

 

§ 14  
1. Zarząd  Stowarzyszenia  EKOLAND  pozbawia  producenta  prawa  do  uŜywania  
Znaku,  w przypadku braku spełnienia przez uŜytkownika Znaku warunków wymienionych 
w § 13.  



2. Producent  zobowiązany  jest  zaprzestać  uŜywania  Znaku  w  momencie  skutecznego 
dostarczenia  decyzji  Zarządu  Stowarzyszenia  EKOLAND.  Po  otrzymaniu  w/w  decyzji 
producent  zobowiązany  jest  niezwłocznie  usunąć  z  rynku  produkty  znajdujące  się  w 
sprzedaŜy i oznakowane Znakiem oraz powiadomić o tym pisemnie Zarząd Stowarzyszenia 
EKOLAND.  
3. W przypadku nie wywiązania się producenta w terminie 30 dni ze zobowiązania 
określonego w pkt. 2 Zarząd podejmuje działania na drodze sądowej, które mają na celu 
egzekucję obowiązującego prawa . Ponadto Zarząd informuje wszystkich zainteresowanych 
o naruszeniu prawa do korzystania ze Znaku za pośrednictwem mediów, w tym 
elektronicznych.  

 
 

    Zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Ekoland w dniu 29.12.2009 r 


