
 

 MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

Stan na 19 stycznia 2022 r.,  
13 upoważnionych jednostek certyfikujących 

Rejestr jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym w Polsce 

Numer 
identyfikacyjny 

nadany  
w upoważnieniu 

jednostce 
certyfikującej 

Nazwa upoważnionej jednostki 
certyfikującej i jej siedziba 

Zakres upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów 
zgodności w rolnictwie ekologicznym 

Ekologiczna 
uprawa 
roślin  

i utrzymanie 
zwierząt 

Zbiór  
ze stanu 

naturalnego 
Pszczelarstwo 

Produkty  
z 

akwakultury 
i wodorosty 

morskie 

Przetwórstwo 
produktów 

ekologicznych 
oraz produkcja 
pasz i drożdży 

Wprowadzanie 
na rynek 

produktów 
ekologicznych, 

w tym 
importowanych 

z państw 
trzecich 

PL-EKO-01 

 
EKOGWARANCJA PTRE  
Sp. z o.o. 

ul. Jacka Kaczmarskiego 27 
02-679 Warszawa 
 
tel. +48 22 290 89 00 
www.ekogwarancja.pro  
 
Adres biura jednostki certyfikującej 
/adres do korespondencji: 
EKOGWARANCJA PTRE  
Sp. z o.o. 
Dąbrowica 185P,  
21-008 Tomaszowice 
e-mail:  biuro@ekogwarancja.pro  
telefon: +48 81 501 68 30 

x x x x x x 
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importowanych  

z państw 
trzecich 

PL-EKO-02 

PNG Sp. z o.o. 

Cisów 77A 
26-021 Daleszyce 

e-mail: biuro@certyfikacja.co 
tel.:      +48 41 306 40 00 
kom.:   +48 665 046 943 
kom.:   +48 609 725 652 

www.certyfikacja.co 

x x x x x x 

PL-EKO-03 

COBICO Sp. z o.o. 

Przebieczany 529  
32-020 Wieliczka 

e-mail: cobico@cobico.pl 
tel.:      +48 12 632 35 71 
tel.:      +48 12 630 90 90 

www.cobico.pl 

x x   x x 

PL-EKO-04 

BIOEKSPERT Sp. z o.o. 

ul. Chocimska 13 lok. 12 
00-791 Warszawa 

e-mail: biuro@bioekspert.pl 
tel.:      +48 22 825 10 78 
kom.:   +48 509 535 583 
kom.:   +48 509 217 354 

www.bioekspert.waw.pl 

x x   x x 
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trzecich 

PL-EKO-05 

BIOCERT MAŁOPOLSKA 
Sp. z o.o. 

ul. Lubicz 25A 
31-503 Kraków 

e-mail:  sekretariat@biocert.pl 
tel./fax: +48 12 430 36 06 
kom.:    +48 509 668 424 
kom.:    +48 505 027 627 

www.biocert.pl 

x x x x x x 

PL-EKO-06 

Polskie Centrum Badań  
i Certyfikacji S.A. 

ul. Puławska 469 
02-844 Warszawa 

tel.: +48 22 46 45 200 
fax: +48 22 46 45 251 

www.pcbc.gov.pl  

Adres biura jednostki certyfikującej: 
PCBC Oddział Badań i Certyfikacji  
w Pile 
ul. Śniadeckich 11, 64-920 Piła 

e-mail: pila@pcbc.gov.pl  
tel.:      +48 67 213 82 00  
tel.:      +48 67 213 87 00 
fax:      +48 67 213 83 84 

x x x x x x 
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PL-EKO-07 

AGRO BIO TEST Sp. z o.o. 

ul. Nowoursynowska 139N/11 
02-776 Warszawa 

Adres biura jednostki certyfikującej 
/adres do korespondencji: 

AGRO BIO TEST Sp. z o.o. 

ul. Związku Walki Młodych 22 
02-786 Warszawa 
 
e-mail: agro.bio.test@agrobiotest.pl 
tel.:      +48 22 847 87 39  
tel.:      +48 22 258 57 68 
kom.:   +48 695 478 739 
tel.:      +48 22 254 57 85 

www.agrobiotest.pl 

x  x  x x 

PL-EKO-08 

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. 

ul. Wolności 347 
41-800 Zabrze 

e-mail: post@pl.tuv.com 
tel.:      +48 32 271 64 89 
 

www.tuv.com/poland/pl/   

x x x x x x 



 

  

Numer 
identyfikacyjny 

nadany  
w upoważnieniu 

jednostce 
certyfikującej 

Nazwa upoważnionej jednostki 
certyfikującej i jej siedziba 
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PL-EKO-09 

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. 

ul. Modlińska 6 lok. 207 
03-216 Warszawa 

e-mail: sekretariat@agroeko.com.pl 
tel.:      +48 22 884 00 20 
kom.:   +48 666 338 204 
fax:      +48 22 884 00 21 
www.agroeko.com.pl  
 

x x x x x x 

PL-EKO-10 

SGS Polska Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 3 
01-248 Warszawa 

e-mail: eko@sgs.com 
tel.:      +48 22 329 22 22 
tel.:      +48 22 329 22 03 
fax:      +48 22 329 22 20 

www.sgs.pl  

x x   x x 
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PL-EKO-11 

DQS Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 45 
02-672 Warszawa 

tel.: +48 22 395 88 10 
 
Adres biura jednostki certyfikującej 
/adres do korespondencji: 

DQS Polska Sp. z o.o. 
Biuro w Pile 
ul. Okrzei 18 p. 108, 64 – 920 Piła 

e-mail: ekologia@dqs.pl 
tel.:      +48 882 469 313 

http://dqs.pl/ 

x x   x x 

PL-EKO-12 

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. 

ul. Migdałowa 4 
02-796 Warszawa 

e-mail:  agrocert@bureauveritas.com 
tel.:       +48 606 593 598 
tel./fax: +48 22 549 04 00 

www.bureauveritas.pl  

x    x x 
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PL-EKO-13 

Krajowe Centrum Badań  
i Certyfikacji  
„Gwarantowana Jakość” Sp. z o.o. 

ul. Naramowicka 144  
61-619 Poznań  
  
e-mail:  biuro@kcbic.pl 
tel.:       +48 61 824 47 50  
kom.:    +48 885 565 870 

www.kcbic.pl  

x      


