CERTYFIKAT ZGODNIE Z ART. 35 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2018/848 W SPRAWIE PRODUKCJI
EKOLOGICZNEJ I ZNAKOWANIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

Część I: Elementy obowiązkowe
2. (wybrać odpowiedni)

1. Numer dokumentu

☒ Podmiot
☐ Grupa podmiotów – zob. pkt 9

P 004 22
3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu lub

4. Nazwa i adres właściwego organu lub, w

grupy podmiotów:

stosownych przypadkach, organu kontrolnego
lub jednostki certyfikującej właściwych dla
podmiotu lub grupy podmiotów oraz numer
kodu w przypadku organu kontrolnego lub
jednostki certyfikującej:

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego
Juchowo 54A
78-446 Silnowo
Polska

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) nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał rozmnożeniowy roślin
Metoda produkcji:
☒ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji
b) zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce
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 20.04.2022 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 20.04.2022 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

aronia - owoc suszony
babka lancetowata - ziele suszone
bagietka czosnkowa
bagietka pszenna
bagietka pszenno – orkiszowa
bez czarny - kwiat suszony
bez czarny - kwiat świeży
bez czarny - owoc suszony
brzoza- liść suszony
bułka drożdżowa z dżemem malinowym
bułka pszenna
bułka pszenna z sezamem
bułka słodka
bułka tarta
buraki tarte
cebula suszona
chaber bławatek – kwiatostan suszony
chałka pszenna
chleb gryczany
chleb orkiszowo - żytni
chleb orkiszowo – żytni z marchewką i cebulą
chleb orkiszowy
chleb orkiszowy razowy
chleb pszenno - żytni
chleb pszenny razowy
chleb pszenny zwykły
chleb z pszenicy samopszy
chleb żytni
chleb żytni razowy
chmiel – szyszki suszone
ciasta – babka cytrynowa
ciasta – ciasto sezonowe
ciasta - keks
ciasta – piernik
ciastka – babka waniliowo - kakaowa
ciastka owsiane z żurawiną, ziarnami słonecznika i
siemieniem lnianym
ciastka czekoladowe
ciastka orkiszowe z miętą i czekoladą
ciastka orkiszowe z orzechem laskowym
ciastka orkiszowe z żurawiną
ciastka owsiane kokosem i żurawiną
ciastka owsiane ze śliwką i pestkami dyni

☐ ekologiczny
☐ w okresie konwersji

☒ ekologiczny

ćwikła z chrzanem
dynia suszona
dżem dyniowy z czerwoną porzeczką
dżem dyniowy z rokitnikiem
dżem malinowy
dżem rabarbar - truskawka
dżem truskawkowy
ekstrakt melisa z miętą
ekstrakt mięta
ekstrakt z kwiatów bzu czarnego
ekstrakt z kwiatów róży
ekstrakt z pokrzywy
eliksir z owoców bzu czarnego
gruszka – suszona
herbatka ziołowa
herbatka ziołowo - owocowa
jabłko – suszone
kapusta - suszona
ketchup z cukinią
koniczyna czerwona – kwiatostan suszony
krwawnik pospolity – ziele suszone
lipa – kwiatostan suszony
lubczyk – liść suszony
makaron orkiszowy
makaron orkiszowy z suszonymi warzywami
malina – liście suszone
malina – owoc świeży
malina - suszona
malwa czarna – kwiat suszony
marchew - suszona
melisa cytrynowa – ziele suszone
mieszanka suszonych owoców na kompot z suszu
mieszanka suszonych warzyw – przyprawa do zup i
sosów
mięta jabłkowa – ziele suszone
mięta pieprzowa – ziele suszone
mniszek lekarski – kwiatostan suszony
nagietek lekarski – kwiatostan suszony
napój z kwiatów bzu czarnego z sokiem malinowym
olej z lnu
olej z lnu złotego
olej z rzepaku
pączki
papryka - suszona
pasternak - suszony
pieczywo półsłodkie
pietruszka – korzeń suszony
pietruszka – liść suszony
pokrzywa – ziele suszone
pomarańcza – owoc suszony
pomidory – suszone
por - suszony

porzeczki czarne - suszone
porzeczki czerwone - suszone
powidła śliwkowe
precle drożdżowe (z sezamem, czarnuszką, solą,
makiem)
przywrotnik pospolity – ziele suszone
rokitnik – owoc świeży
rokitnik - suszony
róża pomarszczona – kwiat suszony
róża pomarszczona – owoc suszony
rumianek – kwiatostan suszony
seler korzeniowy - suszony
skrzyp polny – ziele suszone
słonecznik – kwiat suszony
sok aroniowo - jabłkowy
sok jabłkowo - marchwiowy
sok jabłkowy
sok malinowy
sok marchwiowy
sok truskawkowy
sok z aronii
syrop malinowy
syrop truskawkowy
syrop z aronii
syrop z czarnej porzeczki
syrop z kwiatów bzu czarnego
syrop z kwiatów mniszka lekarskiego
syrop żurawinowy
śliwka - suszona
truskawka - suszona
warzywa – suszone
wytłoki z lnu
wytłoki z lnu złotego
wytłoki z rzepaku
zakwas na żurek
zakwas pszenny
zakwas z buraka
zakwas żytni
(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 P004 22

