
 

 

 

 

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 319 22 
2. (wybrać odpowiedni) 

☒ Podmiot 

3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu lub 

grupy podmiotów: 

 

Brown House & Tea  

Katarzyna Ogrodzińska-Skałba 

ul. Bystrzycka 24/5G 

58-100 Świdnica 

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 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 11.04.2022 r., Warszawa 

Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu właściwego organu 

wydającego certyfikat lub, w stosownych przypadkach, 

organu kontrolnego lub jednostki certyfikującej:  

Teresa Piwońska 

 

8. Certyfikat ważny od dnia 11.04.2022 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 

biała herbata Moonlight Tea 

biała herbata White Peony 

biała herbata z kwiatami osmantusa – Self Love 

czarna herbata Darjeeling 

czarna herbata Laos wild black tea 

czarna herbata Vietnam Tea 

czarna herbata z igłami sosny i porzeczką – Spring Tea 

czarna herbata z przyprawami i pomarańczą – Winter Tea 

dziki cynamon 

dziki imbir 

eukaliptus 

herbata oolong Da Hong Pao 

herbata oolong Shui Xian 

herbata oolong Tie guan Yin 

herbata Pu erh 

herbata Pu erh Tuo Cha 

herbata pu erh z borówką amerykańską – Oh, My Gut! 

herbata zielona Matcha 

herbata ziołowa z adaptogenami – Bless No Stress 

herbatka ajurwedyjska Kapha dosha balance 

herbatka ajurwedyjska Pitta dosha balance 

herbatka ajurwedyjska Vata dosha balance 

herbatka ziołowa z przyprawami – Her everydayness 

herbatka ziołowa z przyprawami – His everydayness 

kozłek lekarski 

mieszanka herbaciana Clea – mięta z koszyczkami rumianku 

mieszanka herbaciana Czarna i Róża 

mieszanka herbaciana Earl Grey 

mieszanka herbaciana English Breakfast 

mieszanka herbaciana Fede – czarna herbata Earl Grey z 

płatkami nagietka 

mieszanka herbaciana Ike – zielona herbata genmaicha z 

matchą 

mieszanka herbaciana Kame – zielona herbata sencha z mirtem 

cytrynowym 

mieszanka herbaciana Kapha 

mieszanka herbaciana Luu – zielona herbata z lukrecją 

mieszanka herbaciana Nasreen – indyjska czarna herbata 

mieszanka herbaciana Pitta 

mieszanka herbaciana Rosalba – czarna liściasta herbata z 

pąkami róży 

mieszanka herbaciana Sleep tight 

mieszanka herbaciana Tilsa – rooibos z kakaowcem i 

przyprawami 

mieszanka herbaciana Vata 

pieprz różowy 

schizandra 

☒ ekologiczny 

 



trawa cytrynowa 

tulsi 

Yerba Mate 

zielona herbata Jeju Sencha 

zielona herbata Laos wild green tea 

zielona herbata Vietnam Tea 

 
 

(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 P319 22 

 

 


