
AGRoBloTEstó u!. NoWoURsYNoWsKA 139N/11, o2-776WARszAWA

9lg*..: o.o. zarejestrowana w KRS pod numerem OOO017O2ł7
JeonostKa ceMkĘca akredytowana w Polskim centrum Akredytacjiwg wymogów PN-EN lso/lEc 17065, nr AC 096
Upoważnienie Ministra Rolnictwa i nozwo;u ńsiOo cerfikacji
w rolnictwie ekologicznym, nr identfikacyjny el--ekÓ-OZ

_ Company Ltd. registered with KRS No oooo170297ceńification body accreclited byihe polish ćeniie ruńcreoitation
aoainst PN-EN |SOłEC 17065, No AC 096Authorized by the MiniŚter of Agricultuie al.,.l nur-.iÓ"u"Iopment

to ceńify organic operations. Code number PL-Ek0_07

Cerffikat Wydawany pod.miotowi gospodarczemu, okreśtony y T..?9 us_t. 1 rozpo łządzenia(WE) nr 8g4l2oo7Documentary evidence to ihe operato, accoroinfń 
"łi.e 29 () of Regulation (Ec) No 834/2007

Numer dokumentu > PL-EKO- 07-15922 (2O). Document Number

2. Nazwa iadres podmiotu gospodarczego:
Name and address of operator:

Farma Świętokrzyska Sp. z o.o.

Główny 19dzai dzi ałal n ości l p rzetwórstwo, obrót
Main activity: processing, trade

3. Nazwa, adres, numer kodowy jednostki certyfikującej:
Name, address and code ńumber of controi body:'

ranoliOrt5rsp. z o.o.
Nowoursynowska 139N/11

02-776 Warszawa

4. Grupy produktów / działalność:
Product groups / Activity

Rośliny i produkĘ roślinne
Plants and plant products

ProduĘ przetworzone
Processed products

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

5. określone jako:
defined as:

produkcja ekologiczna i nieekologiczna
organic and non-organic produclion

Dokum_enĘ można zweryfi kowa,c na www.agrobiotest. pl
Documents to be veified at www.agroii'otest.pt

7, B:E:i:jl?lj, 27.o7.2o2o,2o.o7.2o2o

NiniejszY dokument 
.:-o.:Fł nryda,lY na podstawie ań. 29 .ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834t2007ofaz roz9orządzenia (WE) nr 889/2Ó08- ziaełlarońny -podmiot 

gospod;;zy poddał swoją działalnośćkontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianym rozporządzeniu.
This document has been issued on the basis of.Ańicle 29 (1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC)
i:ił"'::T:: J§rL",ijX§d 

oPerator rras iuumitted his actlvitiós unóer contiol, anJńeets the requiremóiiś-l"io oo*n

Data, miejsce / Date, place: 25.08.2020, Warszawa

l9api" w imieniu jednostki cer§fikującej wydającej ceĄfikat:
Signature on behalf of the issuing Óontńl'ńÓ-Oy:- ' ----J'--'i



Załącznik do cerffikatu acnoBiolrsa Annex to the ceńificate
PL-EK0-07-15922 (2O| z l oJ 25.08.2020

Ważny łącznie z odnośnym ceffikatem / Valid together with the retevant ceńificate

Data wystawienia / Date of issue :25.08.2020

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

Farma Świętokrryska Sp. z o.o.

PRoDUKTY oBJĘTE CERTYF|KACJĄ / cERTlFlcATloN scoPE
ekologiczne / organic

PRocEsslNG

oRGANl9mEAttł|NG

BloBUm oRGANlc BEETffiEAMING

Jednostka ceĄfikująca: AGRO BlO TEST@ PL-EK0-07

\t \,L\X|,i,{l,tĄl\
'--asz Chełnrińsk

< ds cert\ńkacji

Kolejne wydanie załącznika zastępuje wydanie poprzeOń
The subsequent edition of annex replaces the previous one

Nowoursynowska 139N/11, o2-776Warszawa www.agrobiotest,pl



Załącznik do ceńyrfikatu 
^6noBrQ7rs* Annex to the ceńificate

PL-EK0-07-15922 Q0| z t ot 25.08.2020
ważny łącznie z odnośnym cer§fikatem / valid together with the relevant ceńif;;

Data wystawienia / Date of issue :25.08.2020

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:
Name and ac|dress of operator:

Farma Świętokrryska Sp. z o.o.

2744O ćmielów

Blo SAŁATA ltllNl RzYnłsKA

Jednostka ceĄfikująca: AGRO BlO TEST@ PL-EK0-07
Kolejne rłrydanie załącznika zastępuje wydanie poprzeanie
The subsequent edition of annex replaces the previous one

Nowoursynowska 139N/11, o2-776Warszawa www.agrobiotest.pl



Załącznik d o certyńi katu
^GFoBloTEsr". Annex to the certificate

PL-EK0-07-15922 (2O) z l ol 25.08.2020

WaŻny łącznie z odnoŚnym ceĘfikatem / Valid together with the relevant 
"e.tiricr,t"

Data urystawienia / Date of issue :25.08.2020

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:

Farma Świętokrryska Sp. z o.o.

Boria 8
27440 ćmielów

Name and a(ldress of operator:
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