
    

 
 

 ul. NOWOURSYNOWSKA 139N/11,  02-776 WARSZAWA  
 

 
Spółka z o.o. zarejestrowana w KRS pod numerem 0000170297  
Jednostka certyfikująca akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji  
wg wymogów PN-EN ISO/IEC 17065, nr AC 096  
Upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do certyfikacji  
w rolnictwie ekologicznym, nr identyfikacyjny PL-EKO-07  

Company Ltd. registered with KRS No 0000170297  
Certification body accredited by the Polish Centre for Accreditation  

against PN-EN ISO/IEC 17065, No AC 096  
Authorized by the Minister of Agriculture and Rural Development 

 to certify organic operations. Code number PL-EKO-07  

 

Certyfikat wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 
Documentary evidence to the operator according to article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 

 

                                    Numer dokumentu >  PL-EKO-07-07084 (16) < Document Number 

2.         Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: 
Name and address of operator: 

3. Nazwa, adres, numer kodowy jednostki certyfikującej: 
 Name, address and code number of control body:  

 

 

 Sp. z o.o. 

Nowoursynowska 139N/11 
02-776 Warszawa 

 

 
PL-EKO-07 

………………………………………………………………. 
 

ZBIGNIEW KWIATKOWSKI 
Czarnków ul. Poznańska 34 

PL - 64-708 Huta 

 

………………………………………………………………… 

Główny rodzaj działalności: produkcja rolna 
Main activity: agricultural production 

4.                  Grupy produktów / działalność: 
Product groups / Activity 

 
 Rośliny i produkty roślinne 

Plants and plant products  
………………………………………………………………… 

 
Zwierzęta i produkcja zwierzęca 
Livestock and livestock products 

  

5.                              określone jako: 
defined as: 

 

 produkcja ekologiczna i w okresie konwersji 
organic and in-conversion production 

………………………………………………………………… 
 

produkcja ekologiczna  
organic production  

 

określone w załączniku do niniejszego dokumentu  
as specified in the annex to this documentary evidence 

Dokumenty można zweryfikować na www.agrobiotest.pl  
→ Nasze certyfikaty → Producenci rolni  

Dokuments to be verified at www.agrobiotest.pl  
→ Our certificates → Producers 

6.  Termin ważności od - do: 
Validity period from - to: 

06.09.2016 - 31.12.2017 
7.           Data kontroli: 
               Date of control: 

07.07.2016 

8.  Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007  
oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli 
i spełnia wymagania określone we wspomnianym rozporządzeniu.  

This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) 
No 889/2008. The declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down 
in the named Regulations.  

Data, miejsce / Date, place: 06.09.2016, Warszawa 

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej certyfikat:  
Signature on behalf of the issuing control body:   
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PRODUKTY OBJĘTE CERTYFIKACJĄ  /  CERTIFICATION SCOPE 
 

 

PRODUKTY EKOLOGICZNE  ORGANIC PRODUCTS  

BAZYLIA (50 kg), BÓB (0,10 t), 
BROKUŁY (300 szt.), BRUKIEW 

JADALNA (0,10 t), BRUKSELKA (0,20 t), 
BUHAJE (1 szt.), BURAK LIŚCIOWY (50 kg), 
BURAKI ĆWIKŁOWE (6,50 t), CEBULA (2 t), 

CUKINIA (1,50 t), CYKORIA 
WARZYWNA (100 szt.), CZARNA 

RZODKIEW (300 kg), CZĄBER (10 kg), 
CZOSNEK (3000 szt.), DYNIA OLBRZYMIA (5 t), 
DYNIA PIŻMOWA (0,50 t), ESTRAGON (100 kg), 

FASOLA SZPARAGOWA (0,40 t), 
GORCZYCA (0,20 t), GROSZEK 

CUKROWY (0,10 t), HYZOP (100 kg), JAŁÓWKI 
CIELNE (1 szt.), JARMUŻ (0,50 t), 

KALAFIOR (300 szt.), KALAREPA (5000 szt.), 
KAPUSTA BIAŁA (0,50 t), KAPUSTA 

CZERWONA (0,50 t), KAPUSTA 
PEKIŃSKA (200 szt.), KOLENDRA (10 kg), 

KOPER (1000 pęcz.), KROWY MLECZNE (3 szt.), 
KUKURYDZA CUKROWA (500 szt.), 

LUBCZYK (20 kg), MAJERANEK (10 kg), 
MARCHEW (8,50 t), MELISA (100 kg), 

MELON (50 kg), MIESZANKA ZBOŻOWA (6 t), 
MIĘTA (100 kg), MIZUNA (20 kg), MNISZEK 

LEKARSKI (100 kg), MUSZTARDOWIEC (10 kg), 
OBERŻYNA (20 kg), OGÓRKI (2,20 t), 

OREGANO (100 kg), OWIES (4 t), 
PAPRYKA (0,50 t), PASTERNAK (3 t), 
PIETRUSZKA NACIOWA (2000 pęcz.), 

PIETRUSZKA (1 t), PIGWA (50 kg), 
PODAGRYCZNIK POSPOLITY (100 kg), 

POKRZYWA ZWYCZAJNA (100 kg), 

SWEET BASIL (50 kg), BROAD BEANS (0,10 t), 
BROCCOLI (300 units), RUTABAGA (0,10 t), 

BRUSSELL'S SPROUTS (0,20 t), BULL (1 units), 
BEET-GREENS (50 kg), RED BEETS (6,50 t), 

ONIONS (2 t), ZUCCHINI (1,50 t), 
CHICORY (100 units), RADISH (300 kg), 

SUMMER SAVORY (10 kg), GARLIC (3000 units), 
CUCURBITA MAXIMA (5 t), BUTTERNUT 

SQUASH (0,50 t), TARRAGON (100 kg), FRENCH 
BEANS (0,40 t), MUSTARD (0,20 t), 

MANGETOUT (0,10 t), HYSSOP (100 kg), 
HEIFER (1 units), KALE (0,50 t), 

CAULIFLOWERS (300 units), 
KOHLRABI (5000 units), WHITE 

CABBAGE (0,50 t), RED CABBAGE (0,50 t), 
CHINESE CABBAGE (200 units), 

CORIANDER (10 kg), DILL (1000 bunches),  

DAIRY COWS (3 units), SWEET 
CORN (500 units), GARDEN LOVAGE (20 kg), 

MARJORAM (10 kg), CARROTS (8,50 t), 
MELISSA (100 kg), MELON (50 kg), FEED 

CEREALS MIX (6 t), GARDEN MINT (100 kg), 
JAPANESE MUSTARD (20 kg), TARAXACUM 

OFFICINALE (100 kg), CHINESE 
MUSTARD (10 kg), EGGPLANT (20 kg), 

CUCUMBERS (2,20 t), OREGANO (100 kg), 
OAT (4 t), SWEET PEPPERS (0,50 t), 

PARSNIP (3 t), PARSLEY (2000 bunches), 
PARSLEY (1 t), QUINCE (50 kg), AEGOPODIUM 

PODAGRARIA (100 kg), STINGING 
NETTLE (100 kg), TOMATOES (4 t), 
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POMIDORY (4 t), PORTULAKA (10 kg), 
PORY (3000 szt.), PORZECZKA CZARNA (50 kg), 

RABARBAR (50 kg), ROSZPONKA (50 kg), 
ROZMARYN (100 kg), RUKOLA (0,10 t), 

RZODKIEWKA (500 pęcz.), SAŁATA (1000 szt.), 
SELER NACIOWY (200 pęcz.), SELERY (4 t), 

SERADELA (1,20 t), SIANO Z KONICZYNĄ (7 t), 
SIANO (13 t), SKORZONERA (50 kg), 

SZAŁWIA (100 kg), SZCZAW (300 pęcz.), 
SZCZYPIOR (1000 pęcz.), SZPINAK 

ZWYCZAJNY (0,20 t), TRUSKAWKI (1,50 t), 
TYMIANEK (100 kg), WIŚNIE (100 kg), 

ZIEMNIAKI (8 t) 

PORTULACA (10 kg), LEEKS (3000 units), 
BLACKCURRANT (50 kg), RHUBARB (50 kg), 
CORNSALAD (50 kg), ROSEMARY (100 kg), 

RUCCOLA (0,10 t), SMALL 
RADISHES (500 bunches), LETTUCE (1000 units), 

CELERY (200 bunches), CELERIAC (4 t), 
COMMON BIRD'S-FOOT (1,20 t), CLOVER 

HAY (7 t), HAY (13 t), SALSIFY (50 kg), 
SAGE (100 kg), SORREL (300 bunches), 

CHIVES (1000 bunches), SPINACH (0,20 t), 
STRAWBERRIES (1,50 t), THYME (100 kg), 

CHERRY (100 kg), POTATOES (8 t) 

 

PRODUKTY Z OKRESU KONWERSJI IN-CONVERSION PRODUCTS  

BRZOSKWINIE (50 kg) 

CZEREŚNIE (0,50 t) 

GRUSZKI (1 t) 

JABŁKA (2 t) 

ORZECH WŁOSKI (50 kg) 

ŚLIWKI (1 t) 

PEACHES (50 kg) 

SWEET CHERRIES (0,50 t) 

PEARS (1 t) 

APPLES (2 t) 

WALNUT (50 kg) 

PLUMS (1 t) 

W/w produkty mogą być oferowane wyłącznie jako 
produkcja z okresu konwersji, zgodnie z art. 63  rozporządzenia 
(WE) nr 889/2008. Nie mogą być znakowane logo UE ani 
AGRO BIO TEST® 

Above listed products may be exclusively labelled as  
in-conversion produce pursuant to Article 63  

of Regulation (EC) No 889/2008. 
No use of EU organic logo nor AGRO BIO TEST® mark 

 
 

 
 


