
P.C.1. Certyfikat zgodności 

Certyfikat 
wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 

Numer dokumentu: P 440 21-1 
 

 

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:  

 

Agro-Wodzisław Sp. z o.o.  

ul. Wałowa 49 

44-300 Wodzisław Śląski 
 
 

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca, 

importer etc.): przetwórca, obrót, importer 

 

Nazwa, adres i numer kodowy jednostki certyfikującej: 

 

BIOEKSPERT Sp. z o.o. 

ul. Belgijska 5 lok. 4 

02-511 Warszawa 

PL-EKO-04 

 
Grupy produktów/działalność:  

 

Produkty przetworzone: 

agar agar 

aronia - zagęszczony sok w proszku 

banan (liofilizowany) 

batony owsiane z chia 

budyń o smaku bananowym z jeżynami 

budyń o smaku czekoladowym z żurawiną 

budyń o smaku malinowym z malinami 

budyń o smaku śmietankowym z truskawkami 

budyń o smaku waniliowym z wanilią Bourbon 

buraki ćwikłowe (proszek) 

cukier trzcinowy 

cukier z wanilią Bourbon 

czarna porzeczka (liofilizowana) 

galaretka z agarem o smaku cytrynowym 

galaretka z agarem o smaku truskawkowym 

herbatka ziołowa - OPTYMIZM 

herbatka ziołowa – ORZEŹWIENIE 

herbatka ziołowa – RÓWNOWAGA 

jeżyna (liofilizowana) 

kakao 

kisiel cytrynowy z rabarbarem  

kisiel o smaku owoców leśnych z owocami jagodowymi 

kisiel o smaku pomarańczowym z bananami  

kisiel truskawkowy z truskawkami 

kurkuma (sproszkowany korzeń) 

maliny (liofilizowane) 

mąka graham 

mąka gryczana 

mąka kokosowa 

mąka pszenna 

mieszanka do pieczenia - ciasteczka owsiane 

 
określone  jako: 

 

 

 

produkcja ekologiczna 
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mieszanka do pieczenia - ciasteczka owsiane kakaowe 

mieszanki - gofry i naleśniki 

mieszanki - gofry i naleśniki kakaowe 

nasiona szałwii hiszpańskiej 

ocet jabłkowy 

ocet z granatu 

olej z ostropestu 

olej z pestek dyni 

płatki owsiane 

proszek do pieczenia 

rabarbar (liofilizowany) 

skrobia kukurydziana 

skrobia ziemniaczana 

słonecznik 

truskawki (liofilizowane) 

wanilia Bourbon (mielona) 

żurawina (liofilizowana) 
 

Termin ważności: 

Produkty przetworzone od 30.12.2021 r. do 31.12.2022 r. 

 

Data kontroli: 15.03.2021 r., 

21.07.2021 r. 
 

Niniejszy dokument został wydany na podstawie art. 29. ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 oraz rozporządzenia (WE) nr 889/2008.  
Zadeklarowany podmiot gospodarczy poddał swoją działalność kontroli i spełnia wymagania określone we wspomnianym rozporządzeniu. 
 

Data, miejsce: 30.12.2021 r., Warszawa 
 

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:  Dorota Metera 

 

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie. 


