
 

 

 

 

 

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 429 22 
2. (wybrać odpowiedni) 

☒ Podmiot 

3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu 

lub grupy podmiotów: 

 

BIOWENA Sp. z o.o. 

ul. Sarmacka 18/62 

02-972 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 

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, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji 

(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 9.02.2022 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 9.02.2022 r. do dnia 

31.07.2023 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 owoc suszony (cały, cięty, proszek) 

agar agar (proszek) 

agawa (proszek) 

aloes suszony 

amarantus (ziarno) 

amla suszona (proszek) 

ananas suszony (owoc cały, cięty, proszek) 

anyż (cały, mielony) 

anyż gwiaździsty (cały, mielony) 

arcydzięgiel korzeń suszony (cięty, proszek) 

aronia suszona ( owoc cały, cięty, proszek) 

ashwagandha (proszek, korzeń cięty) 

babka jajowata (nasiona) 

babka płesznik (nasiona) 

babka szerokolistna ( całe liście, cięte, proszek) 

bakłażan suszony (cięty, mielony, proszek) 

banany suszone, mini banany (cały, cięty, proszek) 

baobab suszony (owoc, proszek) 

batat suszony (cały, cięty, proszek) 

bazylia suszona (cięta, mielona) 

berberys suszony (cały owoc, cięty, proszek) 

bez czarny suszony (cały owoc, cięty, proszek) 

bez czarny suszony kwiat (cały, cięty, proszek)  

białko bobu (proszek) 

białko brązowego siemienia lnianego (proszek)  

białko fasoli (proszek) 

białko fasoli mung 

białko grochu (proszek) 

białko konopne (proszek) 

białko migdałowe (proszek) 

białko ryżu (proszek) 

białko słonecznika (proszek) 

białko soi (proszek) 

białko złotego siemienia lnianego (proszek)  

bluszczyk kurdybanek (całe ziele, cięte, proszek) 

błonnik owsiany (proszek) 

boćwina suszona (cała, cięta, proszek) 

borówka kanadyjska suszona (cały owoc, cięty, proszek) 

bratek (suszony, ziele cięte) 

brokuł suszony (cięty, proszek) 

brzoza liść suszony (cały, cięty, proszek) 

bułka tarta 

burak suszony (cięty, płatki, proszek) 

bylica pospolita suszona (całe ziele, cięte, proszek) 

camu camu 

cebula suszona (cięta, mielona, prażona) 

chia biała (nasiona) 

chia czarna (nasiona)  

chilli (mielone, młotkowane, proszek, całe papryczki) 

              chlorella 

chmiel (kwiat suszony cięty, cały) 

chrupki ryżowe 

☒ ekologiczny 

 



chrzan suszony (cięty, granulowany, mielony)  

ciecierzyca 

cukier puder 

cukier trzcinowy 

cukier waniliowy 

cukier z kwiatów kokosa 

cukinia suszona (cięta,proszek)  

curry (liście całe) 

cykoria suszona (cała, cięta, proszek) 

cynamon (laski, mielony) 

cytryna suszona (cały, cięty, proszek) 

cytryniec suszony (owoce) 

czarnuszka (mielona, ziarno) 

cząber (mielony) 

czekolada 

czeremcha kwiat suszony (cały, cięty, proszek) 

czosnek (granulowany, mielony, płatki) 

czosnek niedźwiedzi (cięty, mielony) 

czystek suszony (całe ziele, cięte, proszek) 

czystek żywicowy suszony (cały, cięty, proszek) 

daktyl suszony (cały, cięty, proszek) 

dereń suszony (owoce) 

dynia suszona (cięta, kostka, proszek) 

              dziurawiec (cały cięty, proszek) 

erytrytol (drobnoziarnisty, gruboziarnisty) 

estragon (cięty) 

eukaliptus (liść cały, cięty, proszek) (eucalyptus leaves) 

fasola adzuki 

fasola biała 

fasola borlotti pinto 

fasola brązowa 

fasola czarna 

fasola czerwona 

fasola mung 

fasola zielona 

figa suszona (cała, cięta, proszek) 

fiołek wonny kwiat suszony (cały, cięty, proszek) 

fiołek wonny liście suszone (całe, cięte, proszek)  

frikeh 

galangal (cięty, mielony) 

gałka muszkatołowa (cała, kwiat, mielona) 

ginkgo biloba suszony (cięty, proszek) 

gluten (proszek) 

głożyna suszona (cała, cięta, proszek) 

głóg suszony (owoce) 

gojnik suszony (cały, cięty, proszek) 

gorczyca brązowa (cała, młotkowana) 

gorczyca zielona (mielona) 

gorczyca żółta (cała, mielona) 

goździki (całe, mielone) 

granat suszony (cały owoc, cięty, proszek) 

grapefruit suszony (cały owoc, cięty, proszek) 

groch cukrowy 

groch zielony  

groch żółty 

gruszka suszona (cała, cięta, proszek) 

gryka (ziarno) 

grzyb maitake (cały, cięty, proszek) 

grzyb shiitake (cały, cięty, proszek) 

guarana (proszek) 

hakorośl suszona (cała, cięta, proszek)  

herbata czarna 

herbata zielona 



hibiskus kwiat, ziele (oba całe, cięte, proszek) 

imbir (kawałki płatki, mielony) 

imbir cytrynowy (mielony) 

inulina z agawy (proszek) 

jabłko suszone (cały owoc, cięty, proszek, chipsy) 

jagody acai liofilizowane (proszek) 

jagody acai suszone (proszek) 

jagody goji suszone 

jagody suszone 

jałowiec (owoce) 

jarmuż suszony (cały, cięty, proszek) 

jarząb amerykański suszony (owoce) 

jarzębina  

jemioła ziele suszone (cięte) 

jeżówka purpurowa (ziele, kwiat) 

jeżówka wąskolistna suszona (cała, cięta, proszek) 

jeżyna suszona (liść cały, cięty, proszek) 

jęczmień (ziarno) 

kakao (proszek) 

kakao kruszone (cacao nibs) 

kalina śliwolistna suszona (cała, cięta, proszek)  

kapusta biała suszona (cięta, kostka, mielona, płatki, proszek)  

karczoch suszony (cięty, proszek) 

kardamon z łupinami (cały, mielony) 

karob mielony (mączka chleba świętojańskiego) 

kasza bulgur 

kasza gryczana 

kasza jaglana 

kasza jęczmienna 

kasza kukurydziana 

kasza kuskus 

kasza manna 

kawa 

kmin rzymski (cały, mielony) 

kminek (mielony, ziarno) 

kocanka kwiat suszony (cały, cięty) 

kolendra (liść cięty, nasiona całe, ziarno mielone)  

koncentrat pomidorowy 

koniczyna łąkowa suszona (cała, cięta, proszek) 

konopie nasiona całe 

koper włoski (fenkuł) (ziarno, owoc, cały, mielony) 

koperek suszony (cały, cięty, proszek) 

kora dębu (cięta) 

korzeń lukrecji ( cały, cięty, mielony) 

kozieradka (mielona, ziarno) 

kukurydza (ziarno) 

kurkuma (kłącza, mielona) 

kwiat dziewanny (cały, cięty, mielony) 

kwiat gorzkiej pomarańczy 

kwiat rumianku (cały, cięty, mielony) 

lawenda (kwiat suszony) 

lecytyna słonecznikowa (proszek) 

limonka kaffir (liść) 

limonka suszona (owoce) 

lipa (liść, kwiat- cały, cięty, proszek) 

liść borówki (cały, cięty, proszek) 

liść czarnej porzeczki (cały, cięty, mielony) 

liść jeżyny (cały, cięty, proszek) 

liść laurowy (cały, mielony) 

liść maliny (cały, cięty, proszek) 

liść poziomki (dzikiej truskawki) 

liść truskawki 

lubczyk (całe ziele, cięty, mielony) 



lucuma  

łopian suszony korzeń (cięty, proszek) 

łubin (ziarno) 

łuski babki jajowatej 

łuski babki płesznik 

maca (proszek) 

maca czarna  

maca czerwona 

majeranek suszony (całe ziele, cięty, proszek) 

mak (czarny, niebieski) 

malina suszona (cały owoc, cięty, proszek) 

malwa różowa suszona (cała, cięta, proszek)  

mandarynka suszona (cały owoc, cięty, proszek) 

mango suszone (cały owoc, cięty, proszek) 

maranta proszek 

marchew suszona (cięta, mielona) 

masło kakaowe 

masło shea 

matcha (proszek) 

mąka bananowa 

mąka jęczmienna 

mąka kasztanowa 

mąka kokosowa 

mąka kukurydziana  

mąka lniana  

mąka łubinowa 

mąka migdałowa 

mąka orkiszowa 

mąka owsiana 

mąka pszenna 

mąka ryżowa 

mąka sojowa 

mąka z amarantusa 

mąka z ciecierzycy 

mąka z fasoli białej 

mąka z manioku 

mąka z nasion słonecznika 

mąka z orzechów laskowych 

mąka z orzechów pekan 

mąka z pestek winogron 

mąka z pszenicy kamut 

mąka z pszenicy samopszy 

mąka z quinoa 

mąka z soczewicy 

mąka z teff 

mąka z zielonego groszku 

mąka żytnia 

melisa (liść cały, cięty, proszek) 

melon suszony (cały owoc, cięty, proszek) 

męczennica   

miechunka suszona (owoc cały, cięty, proszek) 

mięta pieprzowa (spearmint) (liście całe, liście cięte, proszek)  

mięta polna suszona (cała, cięta, proszek) 

migdały 

mirt cytrynowy 

mleko kokosowe proszek  

młoda pszenica (proszek) 

młody jęczmień (proszek) 

mniszek lekarski kwiat lub liście (całe, cięte proszek) 

morela suszona (cały owoc, cięty, proszek) 

moringa (liście całe, cięte, proszek) 

morwa kwiat, liść suszony (cały, cięty, proszek) 

morwa suszona (cały owoc, cięty, proszek) 



mus migdałowy 

mus z orzechów laskowych 

mus z pistacji 

nagietek liść, kwiat (cały, cięty, proszek) 

niepokalanek mnisi suszony (cały, cięty, proszek) 

niepokalanek pospolity suszony (owoce) 

ocet balsamiczny 

ocet jabłkowy 

ocet spirytusowy 

ocet winny 

ocet zbożowy 

olej arachidowy 

olej cytrynowy 

olej kokosowy 

olej migdałowy 

olej palmowy 

olej pomarańczowy 

olej rzepakowy 

olej sezamowy 

olej słonecznikowy 

olej sojowy 

olej z nasion brokułu 

olej z nasion konopi  

olej z owoców masłosza (shea) 

olej z pestek dyni 

olej z pestek winogron 

oliwa z oliwek  

oliwka liście suszone (całe, cięte, proszek) 

oliwki zielone konserwowe  

oman (cały, cięty, proszek) 

oregano (lebiodka) 

orzechy brazylijskie 

orzechy laskowe 

orzechy makadamia 

orzechy nerkowca 

orzechy pekan 

orzechy włoskie 

orzechy ziemne 

ostropest plamisty (cały, cięty, proszek) 

ostropest plamisty suszony (cięty, proszek)  

otręby owsiane 

otręby pszenne 

owies (ziarno) 

papaja suszona (cały owoc, cięty, proszek) 

papryczki chilli (granulowane) 

papryczki chilli bird eye (całe) 

papryka ostra 

papryka słodka 

papryka wędzona ostra 

papryka wędzona słodka 

papryka zielona (płatki) 

passiflora suszona (cała, cięta, proszek) 

pasternak suszony (cięty, proszek) 

pelargonia pachnąca suszona (cała, cięta, proszek)  

pestki dyni 

pieprz biały (mielony, ziarnisty) 

pieprz cayenne 

pieprz czarny (mielony, młotkowany, ziarnisty)  

pieprz czerwony 

pieprz kubeba (ziarnisty) 

pieprz różowy (cały) 

pieprz wędzony 

pieprz zielony (ziarnisty) 



pietruszka suszona (liść cięty, liść mielony)  

pigwa suszona (cały owoc, cięty, proszek) 

piołun (cięty, cały, mielony) 

pistacje 

płatek róży (cały, cięty, proszek) 

płatki drożdżowe 

płatki gryczane 

płatki jaglane 

płatki jęczmienne 

płatki kukurydziane 

płatki orkiszowe 

płatki owsiane 

płatki pszenne 

płatki ryżowe 

płatki sojowe 

płatki teff 

płatki z quinoa 

płatki ziemniaczane 

płatki żytnie 

pokrzywa suszona (całe ziele, cięta, proszek) 

pomarańcza suszona (cały owoc, cięty, proszek) 

pomidor suszony (cały, cięty, kostka, płatki, proszek, 

granulat)  

pomidory w zalewie (kostka) 

por suszony (cięty) 

porzeczka czarna suszona (owoc cały, cięty, proszek) 

porzeczka czerwona (cały owoc, cięty, proszek)  

prawoślaz suszony (całe ziele, cięty, proszek) 

proso (ziarno) 

proszek do pieczenia 

przytulia czepna 

pszenica (ziarno) 

pszenica kamut (ziarno) 

pszenica orkisz (ziarno) 

pszenica płaskurka (ziarno) 

pszenica samopsza (ziarno) 

quinoa (ziarno) 

rabarbar suszony (cały owoc, cięty, proszek) 

rdest ptasi suszony (cięty, proszek) 

reishi  

rodzynki 

rokitnik suszony (cały owoc, cięty, proszek) 

rozmaryn (całe ziele, cięty, mielony) 

rożeniec górski  

róża dzika suszona (cały owoc, cięty, proszek) 

ryż arborio 

ryż basmati 

ryż biały 

ryż brązowy 

ryż carnaroli 

ryż czarny 

ryż czerwony 

ryż jaśminowy 

seler (korzeń mielony, liść cięty) 

semolina 

sezam biały (łuskany, niełuskany) 

sezam czarny (cały) 

siemię lniane złote/brązowe (całe nasiona, mielone) 

skórka cytrynowa (cięta, mielona) 

skórka pomarańczowa (cięta, mielona) 

skrobia kukurydziana 

skrobia pszenna 

skrobia z manioku (tapioka) 



skrobia ziemniaczana 

skrzyp polny suszony (ziele całe, cięty, proszek)  

słonecznik 

słód jęczmienny 

soczewica biała 

soczewica brązowa 

soczewica czerwona 

soczewica zielona 

soczewica żółta 

soja (fasolka cała, cięta) 

spirulina proszek 

stewia (liść cięty, proszek, cały) 

sumak (mielony) 

syrop daktylowy 

syrop klonowy 

syrop kukurydziany 

syrop pszenny 

syrop ryżowy 

syrop z agawy 

syrop z tapioki 

syrop ze słodu buraczanego 

syrop ze słodu jęczmiennego 

syrop ze słodu kukurydzianego 

szafran (nitki) 

szałwia (cały liść, liść cięty) 

szczaw suszony (cięty, kostka, mielony, płatki, proszek)  

szczeć pospolita (ziele całe, cięta, proszek) 

szczypiorek suszony (cały, cięty) 

szpinak suszony (cięty, proszek) 

śliwa tarnina (owoc cały, cięty) 

śliwa tarnina suszona (cały owoc, cięty, proszek) 

śliwka suszona (cały owoc, cięty, proszek) 

tahini 

trawa cytrynowa  

truskawka liofilizowana (cała, cięta, granulat, proszek) 

truskawka suszona (cały owoc, cięty, proszek) 

tymianek (cięty, mielony) 

waleriana suszona (cała, cięta, proszek) 

wanilia burbońska (laski, mielona) 

werbena cytrynowa (liść cały, cięty) 

wierzba (liść suszony cały, cięty, kora) 

winogrona suszone (cały owoc, cięty, proszek) 

wiórki kokosowe 

wiśnie suszone (cały owoc, cięty, proszek) 

woda kokosowa (proszek, płyn) 

wrotycz (cała, cięta, proszek) 

ziele angielskie (całe, mielone) 

zioła prowansalskie 

żeń-szeń suszony 

żeń-szeń syberyjski suszony (cięty, proszek) 

żurawina suszona (cały owoc, cięty, proszek) 
 

(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 P429 22 


