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I.1 Numer dokumentu

PL-EKO-07.616-0000067.2023.002

I.2 Rodzaj podmiotu

☑ Podmiot
☐ Grupa podmiotów

I.3 Podmiot lub grupa podmiotów

Nazwa Bio Planet S.A.
Adres Wilkowa Wieś 7 05-084 Leszno k. Błonia
Państwo Polska Kod ISO PL

I.4 Właściwy organ lub organ kontrolny/jednostka certyfikująca

Organ AGRO BIO TEST Sp. z o.o. (PL-EKO-07)
Adres ul. Nowoursynowska 139N/11, 02-776, Warszawa
Państwo Polska Kod ISO PL

I.5 Działalność podmiotu lub grupy podmiotów

• Przygotowywanie
• Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu
• Przechowywanie
• Import
• Eksport

I.6 Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, oraz metody
produkcji

• (a) Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin
Metoda produkcji:
– Produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

• (b) Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
Metoda produkcji:
– Produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

• (d) Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność
Metoda produkcji:
– Produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

• (e) Pasze
Metoda produkcji:
– Produkcja produktów ekologicznych

• (f) wino
Metoda produkcji:
– Produkcja produktów ekologicznych

• (g) Inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/848 lub nieobjęte poprzednimi kategoriami
Metoda produkcji:
– Produkcja ekologiczna oraz produkcja nieekologiczna

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, aby poświadczyć, że podmiot lub grupa podmiotów przestrzega
przepisów powyższego rozporządzenia.

I.7 Data, miejsce

Data 13 lutego 2023
10:24:49 +0100
CET

Miejsce Warszawa (PL)

Imię i
podpis

AGRO BIO TEST Sp. z
o.o.

I.8 Okres ważności

Certyfikat ważny od dnia 13/02/2023 do dnia 31/05/2023

Certyfikat zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych

pl https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/PL-EKO-07.616-0000067.2023.002.pdf 1 / 6
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II.1 Wykaz produktów

organic.operator.certificate.products.list.name Kod Nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 2658/87 dla produktów objętych zakresem
rozporządzenia (UE) 2018/848

Bakalie / Delicacies / dried tropical fruit and nuts Ekologiczny
Cukry i produkty do słodzenia / Sugars and sweeteners Ekologiczny
Dodatki do pieczenia / Addtives for baking Ekologiczny
Płatki drożdżowe / Yeast flakes Ekologiczny
Grzyby / Mushrooms Ekologiczny
Kakao i karob / Cacao and carob Ekologiczny
Kawy i herbaty / Coffee and tea Ekologiczny
Kiełki / Sprouts Ekologiczny
Mąki / Flours Ekologiczny
Orzechy / Nuts Ekologiczny
Owoce i warzywa świeże / Fruits and vegetables Ekologiczny
Produkty śniadaniowe / Breakfast products Ekologiczny
Produkty sproszkowane / Powdered products Ekologiczny
Produkty zbożowe / Grain products Ekologiczny
Przekąski / Snacks Ekologiczny
Przetwory owocowo-warzywne / Processed fruit and
vegetables

Ekologiczny

Substancje żelujące / Gelling agents Ekologiczny
Superfoods / Superfoods Ekologiczny
Syropy / Sirups Ekologiczny
Tłuszcze i oleje / Fats and oils Ekologiczny
Ziarna, nasiona, pestki / Seeds, grains Ekologiczny
Zioła i przyprawy / Herbs and spices Ekologiczny
Musli orzechowe / Peanut muesli Ekologiczny
Musli owocowe / Fruit muesli Ekologiczny
Musli śniadaniowe / Breakfast muesli Ekologiczny
Sok z aceroli / Acerola juice Ekologiczny
Sok z pokrzywy / Nettle Juice Ekologiczny
Sok z aloesu / Aloe Vera juice Ekologiczny
Sok z żurawiny / Cranberry juice Ekologiczny
Alkohole / Alcohols Ekologiczny
Aromaty / Aromas Ekologiczny
Bakalie / Delicacies / dried tropical fruit and nuts Ekologiczny
Buliony / Stocks Ekologiczny
Cukry i produkty do słodzenia / Sugars and sweeteners Ekologiczny
Dania gotowe / Ready meals Ekologiczny
Desery / Desserts Ekologiczny
Dodatki do pieczenia / Addtives for baking Ekologiczny
Drożdże i płatki drożdżowe / Yeast, yeast flakes Ekologiczny
Dżemy, konfitury, powidła / Jams Ekologiczny
Glony, algi / Algae Ekologiczny
Grzyby / Mushrooms Ekologiczny
Kwiat Gwiazda Betlejemska (Poisencja) do rozsady / Flower
Star of Bethlehem (Poinsettia) for seedling

Ekologiczny

Jaja / Eggs Ekologiczny
Kakao i karob / Cacao and carob Ekologiczny
Karma dla zwierząt domowych / Pet food Ekologiczny
Kawy i herbaty / Coffee and tea Ekologiczny
Kiełki / Sprouts Ekologiczny
Koncentraty / Concentrate Ekologiczny
Kremy / Creams Ekologiczny
Lody / Ice cream Ekologiczny
Makarony / Pastas Ekologiczny
Mąki / Flours Ekologiczny
Miody i produkty pszczele / Honey and bee products Ekologiczny
Nabiał / Dairy products Ekologiczny
Napoje, soki, nektary, przeciery / Beverages, juices, nectars,
pures

Ekologiczny

Octy / Vinegars Ekologiczny
Olejki eteryczne / Essential oil Ekologiczny
Owoce i warzywa / Fruits and vegetables Ekologiczny
Owoce morza i ryby / Seafoods Ekologiczny

Certyfikat zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych
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II.1 Wykaz produktów

organic.operator.certificate.products.list.name Kod Nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 2658/87 dla produktów objętych zakresem
rozporządzenia (UE) 2018/848

Pasty / Paste Ekologiczny
Pieczywo / Bakery Products Ekologiczny
Produkty dla dzieci / Baby food Ekologiczny
Produkty garmażeryjne  / Gourmet food Ekologiczny
Produkty konserwowe / Canned products Ekologiczny
Produkty mięsne / Meat products Ekologiczny
Produkty mrożone / Frozen products Ekologiczny
Produkty rybne  / Fish products Ekologiczny
Produkty sojowe / Soy products Ekologiczny
Produkty suszone / Dried products Ekologiczny
Produkty sproszkowane / Powdered products Ekologiczny
Produkty wegetariańskie / Vegetarian products Ekologiczny
Produkty zbożowe / Grain products Ekologiczny
Przekąski / Snacks Ekologiczny
Przetwory owocowo-warzywne / Processed fruit and
vegetables

Ekologiczny

Rośliny strączkowe / Legumes Ekologiczny
Słodycze / Sweets Ekologiczny
Skrobie / Starches Ekologiczny
Sosy / Sauces Ekologiczny
Substancje żelujące / Gelling agents Ekologiczny
Superfoods / Superfoods Ekologiczny
Suplementy diety / Dietary supplements Ekologiczny
Syropy / Syrups Ekologiczny
Tłuszcze i oleje / Fats and oils Ekologiczny
Ziarna, nasiona / Seeds Ekologiczny
Zioła i przyprawy / Herbs and spices Ekologiczny
Coconut milk - napój kokosowy / Coconut milk - coconut drink Ekologiczny
Coconut milk - napój kokosowy light / Coconut milk -
 coconut drink light

Ekologiczny

Napój kokosowy o smaku chai /
Coconut drink with chai flavor

Ekologiczny

Napój kokosowy o smaku kawowym /
Coconut drink with coffee flavor

Ekologiczny

Napój kokosowy o smaku waniliowym /
Coconut drink with vanilla flavor

Ekologiczny

Napój kokosowy o smaku czekoladowym /
Coconut drink with chocolate flavor

Ekologiczny

Coconut milk - napój kokosowy w proszku / Coconut milk -
 coconut drink powder

Ekologiczny

Mąka kokosowa / Coconut flour Ekologiczny
Mąka ryżowa / Rice flour Ekologiczny
Krem kokosowy naturalny / Natural coconut cream Ekologiczny
Krem kokosowy o smaku ciemnej czekolady /
Coconut cream with dark chocolate flavor

Ekologiczny

Krem kokosowy z orzechami nerkowca /
Coconut cream with cashew nuts

Ekologiczny

Krem kokosowy o smaku czekoladowym z orzechami
laskowymi /
Coconut cream with chocolate flavor with hazelnuts

Ekologiczny

Olej kokosowy virgin / Organic coconut oil virgin Ekologiczny
Wiórki kokosowe / Organic desiccated coconut Ekologiczny
Chipsy kokosowe prażone / Roasted coconut chips Ekologiczny
Zagęszczony produkt kokosowy bez dodatku cukrów /
Concentrated coconut product without added sugars

Ekologiczny

Chipsy kokosowe słodkie prażone /
Sweet roasted coconut chips

Ekologiczny

Chipsy kokosowe o smaku ciemnej czekolady /
Coconut chips with dark chocolate flavor

Ekologiczny

Chipsy kokosowe pikantne z kurkumą /
Spicy coconut chips with turmeric

Ekologiczny

Chipsy kokosowe o smaku karmelowym z solą prażone /
Roasted coconut chips with caramel flavor

Ekologiczny

Chipsy kokosowe pieczone / Baked coconut chips Ekologiczny
Chipsy kokosowe nieprażone / Coconut chips unroasted Ekologiczny
Chipsy kokosowe z kakao prażone / Organic roasted
coconut chips

Ekologiczny

Certyfikat zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych
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II.1 Wykaz produktów

organic.operator.certificate.products.list.name Kod Nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 2658/87 dla produktów objętych zakresem
rozporządzenia (UE) 2018/848

Napój kokosowy skondensowany / Coconut drink condensed Ekologiczny
Sos kokosowy bezglutenowy / Coconut sauce aminos gluten-
free

Ekologiczny

Sos kokosowy - teryaki bezglutenowy /
Coconut sauce aminos - teryaki gluten-free

Ekologiczny

Sos kokosowy z cebulą i czosnkiem bezglutenowy /
Coconut sauce aminos with onion and garlic gluten-free

Ekologiczny

Krem kokosowy (22% tłuszczu) / Coconut cream (22% fat) Ekologiczny
Krem kokosowy (17% tłuszczu) / Coconut cream (17% fat) Ekologiczny
Krem kokosowy bez gumy guar (22% tłuszczu) /
Coconut cream without guar gum (22% fat)

Ekologiczny

Krem kokosowy do ubijania / Coconut whipping cream Ekologiczny
Krem kokosowy karmelizowany / Caramelized coconut cream Ekologiczny
Herbata czarna english breakfast / Black tea english breakfast Ekologiczny
Herbata zielona różana romance me / Green tea
rose romance me

Ekologiczny

Herbata zielona pure ceylon tea / Green tea pure ceylon tea Ekologiczny
Herbata kwiatowo-ziołowa relax me /
Flower and herbal tea relax me

Ekologiczny

Herbata zielona z jaśminem d-stress /
Green tea with jasmine d-stress

Ekologiczny

Herbata zielona z miętą cool me / Green tea with mint cool me Ekologiczny
Herbata czarna o smaku granatu i żurawiny youthful me /
Black tea with pomegranate and cranberry flavor youthful me

Ekologiczny

Herbata czarna o smaku earl grey revive me / Black tea
earl grey revive me

Ekologiczny

Herbata cytrynowa o smaku miodu heal me / Lemon tea
honey flavored  heal me

Ekologiczny

Woda kokosowa naturalna / Natural coconut water Ekologiczny
Owoc chlebowca w zalewie / Jackfruit in brine Ekologiczny
Owoc chlebowca różnolistnego w zalewie / Jackfruit in brine Ekologiczny
Daktyle bez pestek suszone /
Seedless dates dried (raw material)

Ekologiczny

Daktyle świeże na gałązkach z pestką /
Fresh dates on twigs with stone (raw material)

Ekologiczny

Daktyle bez pestek suszone ćwiartki / Seedless dates dried
quarters (raw material)

Ekologiczny

Daktyle sproszkowane / Organic powdered dates Ekologiczny
Pasta daktylowa / Date paste (raw material) Ekologiczny
Cukier kokosowy (palmowy) / Coconut (palm) sugar
(raw material)

Ekologiczny

Kakao ziarna surowe / Cocoa raw beans (raw material) Ekologiczny
Kakao ziarna kruszone mix surowe / Organic raw cocoa nibs
mix  (raw material)

Ekologiczny

Kakao sproszkowane o obniżonej zawartości tłuszczu /
Cocoa powdered with reduced fat content (raw material)

Ekologiczny

Tłuszcz kakaowy / Cocoa fat (raw material) Ekologiczny
Sok z rokitnika / Sea buckthorn juice Ekologiczny
Sok z granatu / Pomegranate juice Ekologiczny
Sok z granatu z jabłkiem / Pomegranate juice with apple Ekologiczny
Sok z rokitnika z brzoskwinią i jabłkiem /
Sea buckthorn juice with peach and apple

Ekologiczny

Sok z rokitnika z morelą i jabłkiem /
Sea buckthorn juice with apricot and apple

Ekologiczny

Napój z dzikiej róży / Rosehip drink Ekologiczny
Sok z brzoskwiń i jabłek / Juice of peaches and apples Ekologiczny
Sok z moreli i jabłek / Juice of apricots and apples Ekologiczny
Sok pomidorowy / Tomato juice Ekologiczny
Syrop klonowy / Maple syrup Ekologiczny
Makaron (konjac typu noodle angel hair) bezglutenowy /
Noodle konjac angel hair gluten free

Ekologiczny

Makaron (konjac typu noodle) bezglutenowy / Noodle konjac
gluten free

Ekologiczny

Makaron (konjac typu noodle spaghetti) bezglutenowy /
Noodle konjac spaghetti gluten free

Ekologiczny

Makaron (konjac typu noodle tagliatelle) bezglutenowy /
Noodle konjac tagliatelle gluten free

Ekologiczny

Makaron (konjac typu noodle thai style) bezglutenowy /
Noodle konjac thai style gluten free

Ekologiczny

Certyfikat zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych
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II.1 Wykaz produktów

organic.operator.certificate.products.list.name Kod Nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem
Rady (EWG) nr 2658/87 dla produktów objętych zakresem
rozporządzenia (UE) 2018/848

Makaron (konjac typu noodle w kształcie ryżu) bezglutenowy
/ Noodle konjac shape of rice gluten free

Ekologiczny

Makaron ryżowy typu noodle z ryżem czarnym i chia
bezglutenowy / Noodle rice with black rice and chia gluten
free

Ekologiczny

Makaron ryżowy typu noodle z otrębami z ryżu brązowego i
chia bezglutenowy / Noodle rice
with brown rice bran and chia gluten free

Ekologiczny

Makaron ryżowy typu noodle z ryżem czerwonym i chia
bezglutenowy / Noodle rice with red rice and chia gluten-free

Ekologiczny

Makaron typu noodle z ryżu białego i chia bezglutenowy /
Noodle from white rice and chia gluten free

Ekologiczny

Makaron ryżowy typu noodle z ryżem czarnym bezglutenowy
/ Noodle rice with black rice gluten free

Ekologiczny

Makaron ryżowy typu noodle z otrębami z ryżu brązowego
bezglutenowy / Noodle rice with brown rice bran gluten free

Ekologiczny

Makaron ryżowy typu noodle z ryżem czerwonym
bezglutenowy / Noodle rice with red rice gluten free

Ekologiczny

Makaron typu noodle z ryżu białego bezglutenowy / Noodle
rice from white rice gluten free

Ekologiczny

Ryż biały długoziarnisty / Long grain white rice (raw material) Ekologiczny
Ryż biały okrągły / Round white rice (raw material) Ekologiczny
Ryż brązowy długoziarnisty / Long grain brown rice (raw
material)

Ekologiczny

Ryż brązowy okrągły / Round brown rice (raw material) Ekologiczny
Jackfruit żółty suszony / Dried yellow jackfruit Ekologiczny
Kawałki ananasa w soku własnym / Pineapple pieces in own
juice

Ekologiczny

Kawałki mango w soku ananasowym / Mango pieces in
pineapple juice

Ekologiczny

Kawałki młodego zielonego jackfruit w zalewie / Pieces of
young green jackfruit in brine

Ekologiczny

Kawałki żółtego zielonego jackfruit w soku ananasowym /
Pieces of yellow green jackfruit in pineapple juice

Ekologiczny

Kwiaty bananowca w zalewie / Banana flowers in brine Ekologiczny
Owoce egzotyczne w soku ananasowym / Exotic fruit in
pineapple juice

Ekologiczny

Plastry ananasa w soku własnym / Pineapple slices in own
juice

Ekologiczny

Przecier z mango / Mango puree Ekologiczny
Przecier z ananasa / Pineapple puree Ekologiczny
Zagęszczony produkt kokosowy bez gumy guar bez dodatku
cukrów / Concentrated coconut product without gum guar
without added sugars

Ekologiczny

Woda kokosowa o smaku ananasa / Coconut water with
pineapple flavor

Ekologiczny

Woda kokosowa o smaku mango / Coconut water with mango
flavor

Ekologiczny

Coconut milk - napój kokosowy bez gumy guar / Coconut milk
- coconut drink without gum guar

Ekologiczny

Napój kokosowy / Coconut drink Ekologiczny
Płatki daktylowe / Date flakes Ekologiczny

II.2 Ilość produktów

II.3 Informacje o gruntach

II.4 Wykaz obiektów lub jednostek, w których prowadzona jest działalność przez podmiot lub grupę podmiotów

II.5 Informacje o działalności prowadzonej przez podmiot lub grupę podmiotów oraz o tym, czy działalność ta jest prowadzona do własnych celów,
czy też w charakterze podwykonawcy prowadzącego działalność na rzecz innego podmiotu, przy czym za prowadzoną działalność odpowiedzialny
jest podwykonawca

II.6 Informacje o działalności prowadzonej przez stronę trzecią, której zlecono podwykonawstwo, zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia (UE)
2018/848

Certyfikat zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych
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II.7 Wykaz podwykonawców prowadzących działalność na rzecz podmiotu lub grupy podmiotów zgodnie z art. 34 ust. 3 rozporządzenia (UE)
2018/848, za którą podmiot lub grupa podmiotów jest odpowiedzialna w odniesieniu do produkcji ekologicznej i za którą podmiot lub grupa
podmiotów nie przeniosła odpowiedzialności na podwykonawcę

II.8 Informacje o akredytacji jednostki certyfikującej zgodnie z art. 40 ust.
3 rozporządzenia (UE) 2018/848

Nazwa jednostki
akredytującej

Polskie Centrum Akredytacji

Link do certyfikatu
akredytacji

https://agrobiotest.pl/wp-
content/uploads/2022/12/PCA_certyfikat_zakres_
22.pdf

II.9 Informacje pozostałe

Certyfikat zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i
znakowania produktów ekologicznych
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