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AGRO BIC) TEST. ut. NowouRsyNowsKA r3eN/ 11, 02-776 wARszAWA

Spółka z o.o. zaĘestrowana w KRS pod numerem 0000170297
Jednostka ceńyfikująca akredytowana w Polskim centrum Akredytacji
wg wymogów normy PN-EN lso/lEc 17065. NrAC 096
Upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do ceńyfikacji
w rolnictwie ekologicznym, nr identyfikacyjny PL-EKO-07

Company Ltd. registered with KRS No 0000170297
Ceńification body accredited by the Polish Centre forAccreditation

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

to ceńify organic operations. Code number PL-EKo-07

ceńyfikat Wydawany podmiotowi gospodarczemu' określony W ań. 29 ust' 'l rozpoządzenia (WE) nr 834l2oo7
Documentary evidence to the operator according to ańicle 29(1) of Regulation (EC) No 83412007

1. Numer dokumentu > PL-EKO-O7-12918 (17) < Document Number

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

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

a
AGROBIoTEST. sp. z o.o.

Nowoursynowska 1 39N/1 1

02-776 Warszawa

PL:EKO-07

SANTE A. Kowalski Sp. j,

ul. Jagiellońska 55 A
O3-3O{ Warszawa

Zakład produkcyiny:
ul. Polna 55, 08-460 Sobolew

Rodzaje działalności : przetwórstwo, handeI
Main activity: processing, trade

4. Grupy produktów / działalność:
Product groups / Activity

5. określone jako:
defined as:

działalnośó ekologiczna i nieeko|ogiczna
organic and non-organic activityProdukty przetworzone

Processed products

Doku me nt m ożn a zwen1ti kować na www'a grobiotest. pl
---+ Nasze cerĄtfikaty - Pozostałe podmioty
Dokument to be verified at www.agrobiotest.pl

- Our certificdfes + Other operators

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

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

21.08,2017 - 31.08.201 8
7' 

B:l3I"Jff:111.ot.zot

8. Niniejszy dokument został wydany na podstawie ań. 29 ust. 1 rozpoządzenia (WE) nr 834t2007
oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008. Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalnośó kontroli
i spełn ia wymagan ia określone We wspom n ianym rozporządzen iu.

This document has been rssued on the basis of Article 29(1) of Regulation No 834/2007 and of Regulation (Ec)
downNo 889/2008. The declared operator has submitted his activities under

in the named Regulations.

Data, miejsce / Date, place: 21.08.20'17, Warszawa

Podpis w imieniu jednostki ceńyfikującej wydającej ceńyfikat:
Signature on behalf of the issuing control body:

d meets therequirements lald

.Ąłii5i1{]t



Załącznlk do ceńyilikatu ncnoBlotsr' Annex to the ceńificate
PL-EKO-O7-12918 (17) z I ot 21.08.2fJ17

Ważny łącznie z odnośnym certyfikatem / Valid together with the relevant certificate

Data wystawienia / Date of issue : 2'1.08.2017

Dla / To:

SANTE A. Kowalski 3p. i.
ul. Jagiellońska 55 A' o3-3o{ Warszawa

Zakład produkcyjny:
ul. Polna 55, 08-460 Sobolew

PRoDUKTY oBJĘTE cERTYF|KAGJĄ I cERTlFlcAT!oN scoPE
, ekologiczne / organic

ZIARNO AMARANTUSA AMARANTH GRAINS

KAWA MIELONA ROASTED COFFEE GROUND

KAWA ZIARNISTA ROASTED COFFEE GRAIN

Jednostka ceńyfikująca: AGRo Blo TEST@ PL-EKo-07

n
ki*rownili

Kolejne Wydanie załącznika zastępuje Wydanie poprzednie
The subsequent edition of annex replaces the previous one

C
ACROBI(t)TESTb Nowou rsynowska 1 39N/1'1, 02-77 6 Warszawa www,agrobiotest.pl


