
    

 
 
 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 45011 (ISO Guide 65), 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 45011 (ISO Guide 65), 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, okre ślony w art. 29 ust. 1 rozporz ądzenia (WE) nr 834/2007 
Documentary evidence to the operator according to article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 

 

1.                                     Numer dokumentu >  PL-EKO-07-14923 (15)  < Document  Number 

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

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

 
 
 
 

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

02-776 Warszawa  
 

PL-EKO-07  

…………………………………………………………………. 

PAGO Sp. z o.o. 

ul. Fabryczna 14 

62-065 Grodzisk Wlkp. 

Oddział: Bieniewo Parcela 37 

05-870 Bieniewo Parcela 

Oddział: Gnatowice Stare 31  

05-085 Kampinos  
 ………………………………………………………………… 

Główny rodzaj  działalno ści: przetwórstwo, handel  
Main activity: procesor, trader 

4.                  Grupy produktów / działalno ść: 
Product groups / Activity:  

 

SKŁADOWANIE I MRO ŻENIE  
PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH  

STORAGE AND FREEZING  
ORGANIC PRODUCTS 

 
na zlecenie innych podmiotów  

commissioned by third parties 

 

5.                              okre ślone jako: 
defined as: 

produkcja ekologiczna 
organic production 

6. Termin wa żności od - do:  
Validity period from - to: 

16.06.2015 - 30.06.2016 
7.               Data kontroli: 

        Date of control: 
2.06.2015 

8.  Niniejszy dokument został wydany na podstawie a rt. 29 ust. 1 rozporz ądzenia (WE) nr 834/2007  
oraz rozporz ądzenia (WE) nr 889/2008. Zadeklarowany podmiot gosp odarczy poddał swoj ą działalno ść kontroli 
i spełnia wymagania okre ślone we wspomnianym rozporz ądzeniu.  

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: 16.06.2015, Warszawa   

Podpis w imieniu jednostki certyfikuj ącej wydaj ącej certyfikat:  
Signature on behalf of the issuing control body:   

 


