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Poświadczenie uwierzytelniające pochodzenie biomasy  

nr 22/AB/16 

Łanowo, 3.04.2016   
             miejscowość,  data 

 

1. 
Dane identyfikujące 

sprzedawcę 

Nazwa firmy AgroBio Sp. z o.o. 

Adres siedziby ul. Łanowa 2, 11-222 Łanowo                                 

NIP 111-222-33-44 

Numer uczestnika  

Syst. V-Bioss INiG 
1/16 

2. 
Potwierdzenie, że dana partia spełnia 

wymagania Systemu V-Bioss INiG 
tak 

3. 
Forma handlowa (np. pellet, zrębka, 

drewno – podać sortyment) 
wierzba energetyczna -gałęziówka 

4. 
Rodzaj surowca (np. słoma, łuski 

słonecznika, biomasa z upraw energet.) 
biomasa z upraw energetycznych 

5. 
Rodzaj odpadu, gałąź przemysłu, miejsce 

pochodzenia i nr działki 
1)

 
nie dotyczy 

6. 
Kraj pochodzenia (pierwszego pozyskania 

biomasy) 
2) Polska 

7. 
Sposób przetworzenia (np. termiczny, 

mechaniczny, biologiczny, chemiczny) 
3
 

nie dotyczy 

8. Miejsce pochodzenia / Nr działki 
4) 

 Łanowo, nr działki 12345 

9. Wiek pozyskanej biomasy z plantacji 
4) 

 3 lata 

10. Powierzchnia plantacji, ha 
4)

 100 ha 

11. Roczny przyrost biomasy / ha 
4)

 20 ton 

12. Okres pozyskania 
4) 

 1.01.2016 – 1.04.2016 

13. 
Miejsce i data dostawy  

(nazwa firmy, adres) 
Polbio sp. z o.o.,  99-999 Lubnice 1,  

data: 3.04.2016,  

14. Wielkość dostawy (jednostka miary) 200 ton 

15. 
W przypadku transportu kołowego numer 

rejestracyjny pojazdu (ciągnik + naczepa) 
ciągnik nr rej. ABC 33344,  

naczepa nr rej. DEF 56789 
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16. Dane uczestników Systemu uczestniczących w łańcuchu dostaw danej partii produktu 

przedstawić w Formularzu łańcucha dostaw 
5, 6)

 

 

17. Imię i nazwisko, funkcja osoby upoważnionej do potwierdzenia danych: 

Jan Kowalski, dyrektor ds. sprzedaży 

 

 

 

 

                                                                        ……………………….. 
     Podpis   

 

 

1) Wypełnić w przypadku odpadu lub drewna z wycinki. Wypełnia pierwszy skupujący. Pozostali uczestnicy łańcucha 

dostaw przepisują dane wg Poświadczenia uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego 

bezpośredniego dostawcy. Podać rodzaj odpadu (np. trociny, zboże niepełnowartościowe), wskazać gałąź przemysłu, z 

której odpad pochodzi, miejsce pochodzenia i nr działki w przypadku biomasy z wycinki. 
2) Wypełnia pierwszy skupujący. Pozostali uczestnicy łańcucha dostaw przepisują dane wg Poświadczenia 

uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy. 
3) Wypełnia producent paliwa biomasowego. Pozostali uczestnicy łańcucha dostaw przepisują dane wg Poświadczenia 

uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy. 
4) Wypełnia właściciel upraw energetycznych. Pozostali uczestnicy łańcucha dostaw przepisują dane wg Poświadczenia 

uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy. 
5) Każdy uczestnik systemu w łańcuchu dostaw danej partii biomasy zobowiązany jest do wypełnienia tego punktu. Każdy 

uczestnik podaje dane firm (nazwa siedziby, adres miejsca prowadzenia działalności w którym pozyskano lub 

przetworzono biomasę, nr REGON, nr NIP, numery wszystkich certyfikatów, nazwy jednostek certyfikujących zakresy 

certyfikacji) w kolejności takiej, jak ma to miejsce w łańcuchu dostaw i dopisuje dane firmy, którą reprezentuje. 
6) Wykaz certyfikatów dostępny jest na stronie www.v-bioss.inig.pl 

 

http://www.v-bioss.inig.pl/
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Formularz łańcucha dostaw: 

Dane identyfikujące: Kolejni uczestnicy Systemu w łańcuchu dostaw 

Nazwa firmy AgroBio sp. z o.o. X X X X X 

Adres siedziby 
11-222 Łanowo, ul. 

Łanowa 2, Polska 
X X X X X 

Adres miejsca 

prowadzenia działalności, 

w którym pozyskano 

/przetworzono biomasę  

j.w. X X X X X 

Nr REGON 000012345 X X X X X 

Nr NIP 111-222-33-44 X X X X X 

Nr certyfikatu  

V-Bioss INiG 
1/XXX X X X X X 

Nazwa jednostki 

certyfikującej 
XXX X X X X X 

Zakres certyfikacji 
uprawa roślin 

energetycznych 
X X X X X 
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Poświadczenie uwierzytelniające pochodzenie biomasy  

nr 123/POL/16 

Rejowiec, 3.04.2016 
            miejscowość,  data 

 

1. 
Dane identyfikujące 

sprzedawcę 

Nazwa firmy Polbio Sp. z o.o. 

Adres siedziby 99-999 Lubnice 1, Polska                              

NIP 222-333-44-55 

Numer uczestnika  

Syst. V-Bioss INiG 
2/16 

2. 
Potwierdzenie, że dana partia spełnia 

wymagania Systemu V-Bioss INiG 
tak 

3. 
Forma handlowa (np. pellet, zrębka, 

drewno – podać sortyment) 
zrębka 

4. 
Rodzaj surowca (np. słoma, łuski 

słonecznika, biomasa z upraw energet.) 
biomasa z upraw energetycznych 

5. 
Rodzaj odpadu, gałąź przemysłu, miejsce 

pochodzenia i nr działki 
1)

 
nie dotyczy 

6. 
Kraj pochodzenia (pierwszego pozyskania 

biomasy) 
2) Polska 

7. 
Sposób przetworzenia (np. termiczny, 

mechaniczny, biologiczny, chemiczny) 
3
 

zrębkowanie,  

przetwarzanie mechaniczne 

8. Miejsce pochodzenia / Nr działki 
4) 

 Łanowo, nr działki 12345 

9. Wiek pozyskanej biomasy z plantacji 
4) 

 3 lata 

10. Powierzchnia plantacji, ha 
4)

 100 ha 

11. Roczny przyrost biomasy / ha 
4)

 20 ton 

12. Okres pozyskania 
4) 

 1.01.2016 – 1.04.2016 

13. 
Miejsce i data dostawy  

(nazwa firmy, adres) 
Drewex Sp. z o.o.,  12-234 Buczynowo 71,  

data: 3.04.2016  

14. Wielkość dostawy (jednostka miary) 200 ton 

15. 
W przypadku transportu kołowego numer 

rejestracyjny pojazdu (ciągnik + naczepa) 
ciągnik nr rej. LKJ 87654,  

naczepa nr rej. JHG 65432 
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16. Dane uczestników Systemu uczestniczących w łańcuchu dostaw danej partii produktu 

przedstawić w Formularzu łańcucha dostaw 
5, 6)

 

 

17. Imię i nazwisko, funkcja osoby upoważnionej do potwierdzenia danych: 

Jan Nowak, główny księgowy 

 

 

 

 

                                                                        ……………………….. 
     Podpis   

 

 

1) Wypełnić w przypadku odpadu lub drewna z wycinki. Wypełnia pierwszy skupujący. Pozostali uczestnicy łańcucha 

dostaw przepisują dane wg Poświadczenia uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego 

bezpośredniego dostawcy. Podać rodzaj odpadu (np. trociny, zboże niepełnowartościowe), wskazać gałąź przemysłu, z 

której odpad pochodzi, miejsce pochodzenia i nr działki w przypadku biomasy z wycinki. 
2) Wypełnia pierwszy skupujący. Pozostali uczestnicy łańcucha dostaw przepisują dane wg Poświadczenia 

uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy. 
3) Wypełnia producent paliwa biomasowego. Pozostali uczestnicy łańcucha dostaw przepisują dane wg Poświadczenia 

uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy. 
4) Wypełnia właściciel upraw energetycznych. Pozostali uczestnicy łańcucha dostaw przepisują dane wg Poświadczenia 

uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy. 
5) Każdy uczestnik systemu w łańcuchu dostaw danej partii biomasy zobowiązany jest do wypełnienia tego punktu. Każdy 

uczestnik podaje dane firm (nazwa siedziby, adres miejsca prowadzenia działalności w którym pozyskano lub 

przetworzono biomasę, nr REGON, nr NIP, numery wszystkich certyfikatów, nazwy jednostek certyfikujących zakresy 

certyfikacji) w kolejności takiej, jak ma to miejsce w łańcuchu dostaw i dopisuje dane firmy, którą reprezentuje. 
6) Wykaz certyfikatów dostępny jest na stronie www.v-bioss.inig.pl 

 

http://www.v-bioss.inig.pl/
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Formularz łańcucha dostaw: 

Dane identyfikujące: Kolejni uczestnicy Systemu w łańcuchu dostaw 

Nazwa firmy AgroBio sp. z o.o. Polbio sp. z o.o. X X X X 

Adres siedziby 
11-222 Łanowo, ul. 

Łanowa 2, Polska 

99-999 Lubnice 1, 

Polska 
X X X X 

Adres miejsca 

prowadzenia działalności, 

w którym pozyskano 

/przetworzono biomasę  

j.w. 
66-666 Rejowiec 12, 

Polska 
X X X X 

Nr REGON 000012345 000056789 X X X X 

Nr NIP 111-222-33-44 222-333-44-55 X X X X 

Nr certyfikatu  

V-Bioss INiG 
1/XXX 1/YYY X X X X 

Nazwa jednostki 

certyfikującej 
XXX YYY X X X X 

Zakres certyfikacji 
uprawa roślin 

energetycznych 

producent paliwa 

biomasowego 
X X X X 
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Poświadczenie uwierzytelniające pochodzenie biomasy  

nr 52/DX/16 

Buczynowo, 3.04.2016 
miejscowość, data 

 

1. 
Dane identyfikujące 

sprzedawcę 

Nazwa firmy Drewex Sp. z o.o. 

Adres siedziby 12-234 Buczynowo 71, Polska                               

NIP 444-555-66-77 

Numer uczestnika  

Syst. V-Bioss INiG 
3/16 

2. 
Potwierdzenie, że dana partia spełnia 

wymagania Systemu V-Bioss INiG 
tak 

3. 
Forma handlowa (np. pellet, zrębka, 

drewno – podać sortyment) 
zrębka 

4. 
Rodzaj surowca (np. słoma, łuski 

słonecznika, biomasa z upraw energet.) 
biomasa z upraw energetycznych 

5. 
Rodzaj odpadu, gałąź przemysłu, miejsce 

pochodzenia i nr działki 
1)

 
nie dotyczy 

6. 
Kraj pochodzenia (pierwszego pozyskania 

biomasy) 
2) Polska 

7. 
Sposób przetworzenia (np. termiczny, 

mechaniczny, biologiczny, chemiczny) 
3
 

nie dotyczy 

8. Miejsce pochodzenia / Nr działki 
4) 

 łanowo, nr działki 12345 

9. Wiek pozyskanej biomasy z plantacji 
4) 

 3 lata 

10. Powierzchnia plantacji, ha 
4)

 100 ha 

11. Roczny przyrost biomasy / ha 
4)

 20 ton 

12. Okres pozyskania 
4) 

 1.01.2016 – 1.04.2016 

13. 
Miejsce i data dostawy  

(nazwa firmy, adres) 
EC Nowa Wieś, 30-000 Nowa Wieś;  

data: 3.04.2016  

14. Wielkość dostawy (jednostka miary) 200 ton 

15. 
W przypadku transportu kołowego numer 

rejestracyjny pojazdu (ciągnik + naczepa) 
ciągnik nr rej. HGF  6789,  

naczepa nr rej. GFD 98765 
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16. Dane uczestników Systemu uczestniczących w łańcuchu dostaw danej partii produktu 

przedstawić w Formularzu łańcucha dostaw 
5, 6)

 

 

17. Imię i nazwisko, funkcja osoby upoważnionej do potwierdzenia danych: 

Jan Pawlicki, kierownik ds. produkcji 

 

 

 

 

                                                                        ……………………….. 
     Podpis   

 

 

1) Wypełnić w przypadku odpadu lub drewna z wycinki. Wypełnia pierwszy skupujący. Pozostali uczestnicy łańcucha 

dostaw przepisują dane wg Poświadczenia uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego 

bezpośredniego dostawcy. Podać rodzaj odpadu (np. trociny, zboże niepełnowartościowe), wskazać gałąź przemysłu, z 

której odpad pochodzi, miejsce pochodzenia i nr działki w przypadku biomasy z wycinki. 
2) Wypełnia pierwszy skupujący. Pozostali uczestnicy łańcucha dostaw przepisują dane wg Poświadczenia 

uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy. 
3) Wypełnia producent paliwa biomasowego. Pozostali uczestnicy łańcucha dostaw przepisują dane wg Poświadczenia 

uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy. 
4) Wypełnia właściciel upraw energetycznych. Pozostali uczestnicy łańcucha dostaw przepisują dane wg Poświadczenia 

uwierzytelniającego pochodzenie biomasy otrzymanego od swojego bezpośredniego dostawcy. 
5) Każdy uczestnik systemu w łańcuchu dostaw danej partii biomasy zobowiązany jest do wypełnienia tego punktu. Każdy 

uczestnik podaje dane firm (nazwa siedziby, adres miejsca prowadzenia działalności w którym pozyskano lub 

przetworzono biomasę, nr REGON, nr NIP, numery wszystkich certyfikatów, nazwy jednostek certyfikujących zakresy 

certyfikacji) w kolejności takiej, jak ma to miejsce w łańcuchu dostaw i dopisuje dane firmy, którą reprezentuje. 
6) Wykaz certyfikatów dostępny jest na stronie www.v-bioss.inig.pl 

 

http://www.v-bioss.inig.pl/
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Formularz łańcucha dostaw: 

Dane identyfikujące: Kolejni uczestnicy Systemu w łańcuchu dostaw 

Nazwa firmy AgroBio sp. z o.o. Polbio sp. z o.o. Drewex sp. z o.o. X X X 

Adres siedziby 

11-222 Łanowo, 

ul. Łanowa 2, 

Polska 

99-999 Lubnice 1, 

Polska 

12-234 

Buczynowo 71, 

Polska 

X X X 

Adres miejsca 

prowadzenia działalności, 

w którym pozyskano 

/przetworzono biomasę  

j.w. 
66-666 Rejowiec 

12, Polska 
j.w. X X X 

Nr REGON 000012345 000056789 000067890 X X X 

Nr NIP 111-222-33-44 222-333-44-55 444-555-66-77 X X X 

Nr certyfikatu  

V-Bioss INiG 
1/XXX 1/YYY 1/ZZZ X X X 

Nazwa jednostki 

certyfikującej 
XXX YYY ZZZ X X X 

Zakres certyfikacji 
uprawa roślin 

energetycznych 

producent paliwa 

biomasowego 

pośrednik z 

magazynowaniem 

biomasy 

X X X 

 



 

 

 

Uczestnik 4, np. producent energii, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie 

sposobu weryfikacji biomasy, biopłynów, drewna innego niż pełnowartościowego oraz 

substratów do produkcji biogazu rolniczego oraz sposobu dokumentowania ich pochodzenia 

na potrzeby systemu wsparcia, wypełnia Kartę Paliwa Odnawialnego, wykorzystując do 

tego informacje zawarte w Poświadczeniu uwierzytelniającym pochodzenie biomasy 

Systemu V-Bioss INiG. 
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