
 

 

 

 

CERTYFIKAT ZGODNIE Z ART. 35 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2018/848 W SPRAWIE PRODUKCJI               

EKOLOGICZNEJ I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH 

 

Część I: Elementy obowiązkowe  

1. Numer dokumentu 

P 179 22 
2. (wybrać odpowiedni) 

☒ Podmiot 

 

3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu 

lub grupy podmiotów: 

 

Bioness Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 103/1 

01-355 Warszawa 

Polska 

4. Nazwa i adres właściwego organu lub, w 

stosownych przypadkach, organu kontrolnego 

lub jednostki certyfikującej właściwych dla 

podmiotu lub grupy podmiotów oraz numer 

kodu w przypadku organu kontrolnego lub 

jednostki certyfikującej: 

 

Bioekspert sp. z o.o. 

ul. Belgijska 5 m 4 

02-511 Warszawa 

                   PL-EKO-04 

5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów (wybrać odpowiednią): 

☒ Przygotowywanie 

☒ Dystrybucja / Wprowadzanie do obrotu 

☒ Przechowywanie 

6. Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 (1), oraz metody produkcji (wybrać odpowiednią) 

a) przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność  

Metoda produkcji: 

☒ produkcja ekologiczna oraz  produkcja nieekologiczna 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i 

znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1). 

 

Niniejszy dokument został wydany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, aby poświadczyć, że podmiot lub grupa 

podmiotów (wybrać stosownie do przypadku) przestrzega przepisów powyższego rozporządzenia. 

7. Data, miejsce 25.04.2022 r., Warszawa 

Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu właściwego organu 

wydającego certyfikat lub, w stosownych przypadkach, 

organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej:  

Dorota Metera 

 

8. Certyfikat ważny od dnia 25.04.2022 r. do dnia 

30.09.2023 r. 

 

 

 

 



 

Część  II: Opcjonalne informacje szczegółowe 

Należy podać odpowiednie informacje, zgodnie z decyzją właściwego organu lub, w stosownych przypadkach, organu 

kontrolnego lub jednostki certyfikującej, która wydaje certyfikat podmiotowi lub grupie podmiotów zgodnie z art. 35 

rozporządzenia (UE) 2018/848. 

1.  Wykaz produktów 
 

Nazwa produktu lub kod nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z rozporządzeniem 

Rady (EWG) nr 2658/87 (2) dla produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE) 

2018/848 

☐ ekologiczny 

☐ w okresie konwersji 

            acerola suszona (mielona) 

agar agar 

aksamitka (kwiat mielony) 

amarantus (ziarno) 

amarantus ekspandowany 

ananas (liofilizowany) 

ananasy suszone (kawałki, proszek) 

anyż gwiaździsty (cały, mielony) 

aronia (proszek) 

ashwagandha (korzeń) 

babka jajowata (całe łupiny, całe nasiona, mielona) 

babka płesznik (całe łupiny, całe nasiona, mielona) 

banany suszone (kawałki, proszek) 

bazylia (cięta, liofilizowana, mielona) 

berberys suszony (owoce) 

bez czarny kwiat 

bez czarny suszony (kwiaty, owoce) 

białko konopne 

białko migdałowe 

białko z dyni 

białko z grochu 

białko z łubinu 

białko z orzechów brazylijskich 

biedrzeniec suszony (korzeń, ziele) 

błonnik gryczany 

błonnik orkiszowy 

błonnik owsiany 

błonnik pszenny 

błonnik żytni 

borowiki szlachetne suszone (kawałki, proszek) 

borówka czarna jagoda (owoce suszone, mielone, kawałki) 

brokuły (liofilizowane) 

brokuły suszone (kawałki, proszek) 

bulion vege o smaku drobiowym 

bulion vege o smaku mięsnym 

bulion vege o smaku rybnym 

bulion vege o smaku warzywnym 

bułka tarta 

bułka tarta razowa 

buraki (liofilizowane, suszone) 

cebula (liofilizowana, mielona, płatki, prażona) 

chia (nasiona) 

chilli (całe, granulat, mielone, młotkowane) 

chlorella 

chrzan (granulowany) 

ciecierzyca konserwowa 

ciecierzyca suszona (cała, proszek) 

cukier trzcinowy 

cukier z agawy 

cukier z kwiatu kokosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☒ ekologiczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cukinia (liofilizowana) 

cukinia suszona (kawałki, proszek) 

curry Madras 

cynamon (laski, mielony) 

czarnuszka (mielona, ziarno) 

cząber (mielony) 

czosnek (granulowany, mielony, płatki) 

czosnek niedźwiedzi (cięty, liofilizowany, mielony) 

czystek suszony (liście, ziele) 

daktyle suszone 

drożdże suszone 

dynia (liofilizowana) 

dziewanna (kwiat, liść) 

ekstrakt słodu 

ekstrakt z amarantusa 

ekstrakt z bazylii azjatyckiej 

ekstrakt z chia 

ekstrakt z chili  

ekstrakt z cynamonu 

ekstrakt z czarnuszki 

ekstrakt z czosnku 

ekstrakt z dzikiej róży 

ekstrakt z gałki muszkatołowej 

ekstrakt z goryczki żółtej 

ekstrakt z goździków 

ekstrakt z imbiru 

ekstrakt z jeżówki purpurowej 

ekstrakt z jeżówki wąskolistnej 

ekstrakt z kardamonu 

ekstrakt z kawy 

ekstrakt z kminu 

ekstrakt z kolendry 

ekstrakt z korzenia pięciornika kurze ziele 

ekstrakt z kozieradki 

ekstrakt z kurkumy 

ekstrakt z kwiatów aksamitki 

ekstrakt z kwiatów arniki 

ekstrakt z kwiatów rumianku 

ekstrakt z marchwi 

ekstrakt z melisy 

ekstrakt z mięty pieprzowej 

ekstrakt z mirtu cytrynowego 

ekstrakt z nasion dzikiej róży 

ekstrakt z nasion granatów 

ekstrakt z nasion malin 

ekstrakt z nasion rokitnika 

ekstrakt z ogórecznika 

ekstrakt z oregano 

ekstrakt z orzechów kokosowych 

ekstrakt z orzechów laskowych 

ekstrakt z ostropestu plamistego 

ekstrakt z otrąb pszennych 

ekstrakt z owoców jałowca 

ekstrakt z owoców rokitnika 

ekstrakt z papryki 

ekstrakt z prosa 

ekstrakt z rozmarynu 

ekstrakt z szałwii 

ekstrakt z wanilii 

ekstrakt z wiesiołka 

ekstrakt z ziela angielskiego 

erytrytol 

estragon (cięty) 
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estragon (mielony) 

fasola biała (liofilizowana) 

fasola biała Jaś 

fasola kidney suszona (cała, proszek) 

fasola suszona (cała, kawałki, proszek) 

fasola szparagowa (liofilizowana) 

fasola szparagowa suszona (cała, kawałki, proszek) 

figi suszone (całe, kawałki, proszek) 

galgant chiński (mielony) 

gałka muszkatołowa (cała, mielona, kwiat) 

glukoza 

głóg suszony (kwiaty, owoce) 

gorczyca brązowa (cała, młotkowana) 

gorczyca czarna (cała, mielona, młotkowana) 

gorczyca zielona (mielona) 

gorczyca żółta (cała, mielona) 

goździki (całe, mielone) 

groch suszony (cały, proszek) 

groszek zielony (liofilizowany) 

gruszki (liofilizowane) 

guarana (proszek) 

guma guar 

herbata Chunmee Green 

herbata czarna liściasta 

herbata Earl Grey 

herbata Fruity Berry 

herbata Ginger Zest 

herbata Jasmin Dragon Pearl 

herbata Lemon Detox 

herbata Lemon Harmony 

herbata matcha 

herbata White Tea Chai 

herbata zielona liściasta 

hibiskus suszony (kwiat) 

imbir (płatki, mielony) 

imbir cytrynowy 

inulina 

inulina z agawy 

jabłka (liofilizowane, suszone) 

jagody goji (suszone) 

jałowiec (owoce całe) 

jarmuż (liofilizowany) 

jarmuż suszony (kawałki, proszek) 

kakao (proszek) 

kalafior (liofilizowany) 

kardamon z łupinami (cały, mielony) 

karob (całe strąki, cięty, mielony) 

kasza bulgur 

kasza gryczana 

kasza jaglana 

kmin rzymski (cały, mielony) 

kminek (mielony, ziarno) 

kolendra (liść cięty, liść liofilizowany, ziarno całe, ziarno 

mielone) 

koncentrat pomidorowy 

koper włoski (fenkuł) (ziarno, ziarno mielone) 

koperek suszony 

kozieradka (cała, mielona) 

kozieradka błękitna (mielona) 

kozłek lekarski (korzeń) 

krokosz barwierski (płatki kwiatów) 

krwawnik (ziele) 

ksylitol 
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kukurydza (liofilizowana) 

kukurydza suszona (kawałki, proszek) 

kurkuma (kłącza, mielona) 

lawenda (kwiat) 

len brązowy (mielony) 

len złoty (mielony) 

lipa (kwiat) 

liście curry (Bergera koenigii) (całe) 

liść laurowy (cały, mielony) 

liść limonki Kaffir (cały) 

lubczyk (cięty, mielony) 

lukrecja (korzeń) 

maca (korzeń) 

majeranek 

mak biały (cały, mielony) 

mak niebieski (cały, mielony) 

maliny (liście suszone całe, kawałki, mielone, owoce suszone) 

mango (liofilizowane) 

mango suszone (kawałki, proszek) 

marakuja (liofilizowana) 

marchew (liofilizowana, suszona) 

matcha 

mąka grochowa 

mąka gryczana biała 

mąka gryczana prażona 

mąka jaglana 

mąka kokosowa 

mąka konopna 

mąka kukurydziana 

mąka migdałowa 

mąka orkiszowa 

mąka pszenna 

mąka pszenna chlebowa 

mąka pszenna graham 

mąka ryżowa 

mąka z amarantusa 

mąka z chia 

mąka z ciecierzycy 

mąka z dzikiej róży 

mąka z fasoli 

mąka z granatów 

mąka z orzechów nerkowca 

mąka z quinoa 

mąka z samopszy 

mąka żytnia 

melisa (liść cięty) 

męczennica (ziele całe, mielone) 

mieszanka pieprz cytrynowy młotkowany 

mieszanka przypraw aromatyczna kawa 

mieszanka przypraw bulion warzywny 

mieszanka przypraw cajun rub 

mieszanka przypraw chilli con carne 

mieszanka przypraw curry angielskie 

mieszanka przypraw curry bengalskie 

mieszanka przypraw curry indyjskie 

mieszanka przypraw czubrica czerwona 

mieszanka przypraw czubrica zielona 

mieszanka przypraw Garam Masala 

mieszanka przypraw kurczak w papryce 

mieszanka przypraw kurczak z grilla 

mieszanka przypraw LET’S BBQ dip egzotyczny 

mieszanka przypraw LET’S BBQ dip klasyczny 

mieszanka przypraw łosoś teriyaki 
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mieszanka przypraw pomidor, czosnek, bazylia 

mieszanka przypraw Salad Seasoning 

mieszanka przypraw thai satai 

mieszanka przypraw warzywa grillowane 

mieszanka przypraw włoska wycieczka 

mieszanka ziołowa CHOLESTEROL  

mieszanka ziołowa Hildegardy (mieszanka przypraw) 

mieszanka ziołowa KONCENTRACJA  

mieszanka ziołowa KONDYCJA 

mieszanka ziołowa METABOLIZM  

mieszanka ziołowa OCZYSZCZENIE  

mieszanka ziołowa ODPORNOŚĆ  

mieszanka ziołowa SPOKÓJ  

mieszanka ziołowa URODA 

mieszanka ziołowa z czosnkiem niedźwiedzim 

mięta pieprzowa (liść) 

mięta zielona (spearmint) (liść cięty) 

migdały 

migdały blanszowane 

migdały płatki 

miód wielokwiatowy 

mirt cytrynowy 

mix warzywny (kawałki, mielony) 

mleko w proszku odtłuszczone 

mleko w proszku pełnotłuste 

morele suszone (całe, cięte, mielone, kostka) 

moringa (proszek) 

moringa suszona (liście) 

morwa suszona (liście, owoce) 

mydlnica (korzeń) 

nagietek (proszek) 

nagietek suszony (kwiat) 

nasiona konopi (proszek) 

nawłoć (ziele) 

ocet balsamiczny 

ocet jabłkowy 

ocet spirytusowy 

ocet winny biały 

ocet winny czerwony 

ogórecznik (nasiona, ziele) 

ogórki (liofilizowane) 

olej arganowy 

olej babassu 

olej cytrynowy 

olej jojoba 

olej kokosowy 

olej kokosowy MCT 

olej lniany 

olej marula 

olej miętowy 

olej palmowy 

olej rycynowy 

olej rzepakowy 

olej rzepakowy bezwonny (dezodorowany) 

olej sezamowy 

olej słonecznikowy 

olej słonecznikowy bezwonny (dezodorowany) 

olej sojowy  

olej z amarantusa 

olej z awokado 

olej z chia 

olej z czarnego bzu 

olej z dzikiej róży 
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olej z gorczycy 

olej z krokosza 

olej z lnicznika siewnego 

olej z maku 

olej z mango 

olej z migdałów 

olej z miodli indyjskiej (neem) 

olej z nasion czarnej porzeczki 

olej z nasion granatów 

olej z ogórecznika 

olej z opuncji figowej 

olej z orzechów arachidowych 

olej z orzechów włoskich 

olej z ostropestu plamistego 

olej z owoców męczennicy (marakui) 

olej z pestek dyni 

olej z pestek moreli 

olej z rokitnika 

olej z wiesiołka 

olej z żurawiny 

oliwa z oliwek 

oliwki zielone konserwowe (krążki) 

oregano (lebiodka) 

orzechy brazylijskie 

orzechy laskowe 

orzechy laskowe blanszowane 

orzechy macadamia 

orzechy nerkowca 

orzechy pekan 

orzechy pinii 

orzechy włoskie 

orzechy ziemne 

ostropest plamisty (cały, mielony) 

papryka chilli (pasta) 

papryka chilli jalapeno (pasta, płatki, mielona, cała) 

papryka czerwona (liofilizowana) 

papryka ostra 

papryka słodka 

papryka wędzona ostra (mielona, płatki) 

papryka wędzona słodka (mielona, płatki) 

papryka zielona (płatki) 

pasta daktylowa 

pasta sezamowa (tahini) 

pasternak suszony (kawałki, proszek) 

pestki dyni 

pestki słonecznika 

pieczarki suszone (kawałki, proszek) 

pieprz biały (mielony, ziarnisty) 

pieprz Cayenne 

pieprz czarny (mielony, młotkowany, ziarnisty) 

pieprz kolorowy 

pieprz Kubeba (ziarnisty) 

pieprz różowy (cały) 

pieprz Tellicherry 

pieprz wędzony 

pieprz zielony (ziarnisty) 

pietruszka korzeniowa suszona (kawałki, proszek) 

pietruszka liść (cięty, karbowany liofilizowany, liofilizowany, 

mielony) 

piołun - ziele 

płatki jaglane 

płatki kokosowe (chipsy) 

płatki kukurydziane 
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płatki owsiane 

płatki quinoa 

płatki ryżowe 

płatki ziemniaczane 

płatki żytnie 

podgrzybki suszone (kawałki, proszek) 

pokrzywa suszona (liście) 

pomarańcza bez skórki (liofilizowana) 

pomidor kostka w zalewie 

pomidor suszony (mielony, płatki) 

por (liofilizowany, suszony) 

porzeczka czarna (liofilizowana, suszony owoc, sok w 

proszku) 

porzeczka czerwona (liofilizowana) 

proso (ziarno) 

proso ekspandowane 

przyprawa do kiełbasy drobiowej  

przyprawa do pasztetu z indyka 

przyprawa do piernika 

puree pomidorowe 

rodzynki 

rokitnik (całe owoce, liofilizowany, mielony) 

rozmaryn (cięty, mielony) 

róża dzika suszona (owoce kawałki, owoce mielone, płatki 

całe, płatki mielone) 

różeniec górski 

rumianek (kwiat) 

ryż brązowy ekspandowany 

seler (korzeń mielony, liść cięty) 

sezam biały (niełuskany) 

sezam czarny (niełuskany) 

siemię lniane 

skórka cytrynowa (kawałki, mielona) 

skórka pomarańczowa (cięta, mielona) 

skórka z cytryny (liofilizowana) 

skórka z grejpfruta 

skrobia kukurydziana 

skrobia ryżowa 

skrobia z korzenia maranty trzcinowej 

skrobia z manioku (tapioka) 

skrobia ziemniaczana 

skrzyp suszony (ziele) 

soczewica (cała, proszek) 

soczewica konserwowa 

soja czarna 

soja zwyczajna  

sorgo (ziarno) 

sos sojowy 

sól z ziołami 

spirulina 

stewia suszona (liście, proszek) 

sumak 

syrop daktylowy 

syrop klonowy 

syrop kokosowy 

syrop ryżowy 

syrop z agawy 

szafran (nitki) 

szałwia (liść cięty) 

szczypiorek (liofilizowany, suszony cięty) 

szpinak (liofilizowany, suszony) 

śliwki (liofilizowane) 

śliwki suszone (całe, kawałki) 
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tatarak – nieokorowane kłącze 

tatarak – okorowane kłącze 

tłuszcz kakaowy 

tłuszcz shea 

trawa cytrynowa (cięta, mielona) 

trawa jęczmienna (cięta, mielona) 

truskawki (liofilizowane, suszone) 

trybula (cięta) 

tymianek (cięty, liofilizowany, mielony) 

wanilia burbońska (laski, mielona) 

werbena cytrynowa suszona (ziele) 

werbena pospolita suszona (ziele) 

wiesiołek (korzeń, nasiona) 

wiórki kokosowe 

wiśnie (liofilizowane, suszone) 

wosk pszczeli 

wrotycz - ziele 

ziele angielskie (całe, mielone) 

zioła prowansalskie 

żurawina (liofilizowana) 

żurawina suszona (cała, kawałki, proszek) 
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(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie 

Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).  

 

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

 a) nazwa jednostki akredytującej: Polskie Centrum Akredytacji 

b) link do certyfikatu akredytacji: https://bioekspert.pl/index.php/certyfikat-akredytacji-pca/ 

 

9. Informacje pozostałe 

Dotyczy Certyfikatu nr P179 22 

 

 


