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

Numer dokumentu: P 188 21 
 

 

Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:  
 

Poloniak.pl Sp. z o.o. 

Miedniewice 120A 

96-315 Wiskitki 
 
 

Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca, 

importer etc.): przetwórca, obrót 

 

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:  

 

Rośliny i produkty roślinne: 

acerola 

agrest 

aloes 

ananas 

arbuzy 

aronia 

awokado 

bakłażan 

banany 

bataty 

borówka 

bób 

brokuły 

brzoskwinia 

buraki ćwikłowe 

cebula 

cukinia 

cykoria 

cytryny 

czereśnie 

czosnek 

dynia 

fasola szparagowa 

fenkuł 

figi 

granaty 

grejpfruty 

gruszki 

grzyby świeże 

imbir 

jabłka 

jagody 

jarmuż 

jeżyny 

kabaczek 

kaki 

kalafiory 

 
 

 

 

 

kalarepa 

kapusta 

karczochy 

kiełki roślin 

kiwi 

klementynki 

limonki 

maliny 

mandarynki 

mango 

marakuja 

marchew 

melony 

morele 

nektarynki 

ogórki 

papaja 

papryka 

pietruszka 

pomarańcze 

pomidory 

pory 

porzeczki 

poziomki 

rabarbar 

roszponka 

rukola 

rzepa 

rzodkiew 

sałata 

selery 

szczaw 

szczypiorek 

szparagi 

szpinak 

śliwki 

 
określone  jako: 

 

 

 

produkcja ekologiczna 
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topinambur 

truskawki 

włoszczyzna 

ziemniaki 

 

 
 

Zwierzęta gospodarskie i produkty zwierzęce: 

jaja 

miody 
 

Produkty przetworzone: 

amarantus 

amarantus ekspandowany 

babka jajowata 

babka płesznik 

baobab 

bazylia 

bazylia 

białko konopne 

bigos wegański 

biodella 

biosełko wegańskie 

błonnik witalny brahmi 

budynie 

bułka tarta 

buraki gotowane 

camu 

camu canihua 

cebulka prażona 

chałwa 

chia (nasiona) 

chipsy 

chlorella 

ciecierzyca 

crunchy miodowe 

crunchy orzechowe 

crunchy owocowe 

cukier 

cynamon mielony 

czekolady 

czosnek mielony 

czystek 

daktyle 

daktyle suszone bez pestek 

daktyle z nerkowcem bez cukru 

dania gotowe 

desery 

eliksir napój + 33% sok jabłkowy 

falafele 

fasole 

figi suszone 

frutaki 

galaretki owocowe 

glony gomasio 

granola owocowa 

groch 

gruszki suszone 

gryka (ziarno) 

zioła świeże 

winogrona 

wiśnie 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

grzyby suszone 

guarana 

herbaty 

herbaty owocowe 

herbaty ziołowe 

hummus 

imbir kandyzowany 

inulina 

inulinki kokosowe 

inulinki słonecznikowe 

inulinki z nerkowca 

jagody akai 

jagody goji 

jęczmień (ziarno) 

kakao 

kapary 

karob 

kasze 

kawa 

kawa zbożowa 

kisiele 

kokos 

konserwy różne 

krem daktylowo-orzechowy 

krem orzechowy 

krem z buraków 

krem z cukinii 

krem z dyni hokkaido 

krem z marchewki 

krem z pomidorów 

kremy spożywcze 

kukurydza 

kurkuma 

kuskus 

kuzu 

leczo wegańskie 

lucerna (nasiona) 

łubin (ziarno 

maca 

majonez 

majonez wegański 

mak 

makarony 

marcepan 

masełko orzechowe 

mąki 

miechunka 
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mieszanka przypraw aromatyczna kawa 

mieszanka przypraw cajun rub 

mieszanka przypraw chili con carne 

mieszanka przypraw czubrica czerwona 

mieszanka przypraw czubrica zielona 

mieszanka przypraw kurczak w papryce 

mieszanka przypraw kurczak z grilla 

mieszanka przypraw łosoś teryaki 

mieszanka przypraw pomidor-czosnek 

mieszanka przypraw thai satai 

mieszanka przypraw warzywa grillowane 

mieszanka przypraw włoska wycieczka 

mieszanki owocowo-orzechowe 

migdały 

miodella 

mix warzywny (kawałki, mielony) 

morele suszone 

moringa 

morwa 

muesli 

musy owocowe 

musztarda 

nabiał 

napoje 

napoje mleczne 

napoje owocowe 

napój bomba witamin + 25% sok jabłkowy 

napój bomba witaminowa 

napój czystek 

napój czystek + 25% sok jabłkowy 

napój energia 

napój energia + 25% sok jabłkowy 

napój kop z guarany 

napój kop z guarany + 23% sok z agawy 

napój melisa 

napój melisa + 25% sok jabłkowy 

napój pokrzywa 

napój pokrzywa + 25% sok jabłkowy 

napój skrzyp 

napój skrzyp + 25% sok jabłkowy 

nasiona konopi 

octy 

oleje 

oliwa z oliwek 

oliwki 

orzechy 

orzeszki ziemne prażone 

otręby 

owies (ziarno) 

owoce kandyzowane 

pałeczki wegańskie 

papryka wędzona czerwona 

paprykarz z kaszą jaglaną 

pasta z ciecierzycy 

pasta z fasolki kidney 

pasta z marchewki 

pasta z pestek dyni 

pasta z pestek słonecznika 

pasta z soczewicy 

pasty kanapkowe 

pasztet z fasolki kidney 

pasztet z marchewki 

pasztet z orzechów nerkowca 

pasztet z pestek dyni 

pasztet z pestek słonecznika 

pestki 

pestki dyni ciemnozielone 

pestki słonecznika 

pestki słonecznika łuskane 

pesto 

pieprz kolorowy 

pieprz mielony 

pistacje 

płatki zbożowe 

popcorn 

powidła śliwkowe 

powidła śliwkowe bez cukru 

produkty mrożone 

produkty wegańskie 

produkty wegetariańskie 

proso (ziarno) 

proso ekspandowane 

przekąski 

przetwory owocowe 

przetwory warzywne 

przyprawa do kiełbasy drobiowej  

przyprawa do pasztetu z indyka 

przyprawa do piernika 

przyprawy 

pszenica (ziarno) 

pszenica kamut (ziarno) 

pszenica orkisz (ziarno) 

quinoa 

rodzynki 

rodzynki sułtanki 

rodzynki z nerkowcem bez cukru 

ryż brązowy ekspandowany 

ryże 

semolina 

sezam 

siemię lniane 

skórki owoców 

skrobia 

słodycze 

soczewica 

soja 

sorgo 

sosy 

superfoods 

syrop eliksir życia 

syrop jabłkowy 

syrop z agawy 

syropy owocowe 

tahini 

talarki wegańskie 

tapioka 
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teff (ziarno) 

tłuszcze roślinne 

truskawki liofilizowane 

twarożek 

wiórki kokosowe 

wiśnie suszone 

 

 

 

wiórki kokosowe 

wiśnie suszone 

zdrówki daktylowe 

zdrówki rodzynkowe 

żelki 

żurawina suszona 

 

Termin ważności: 

Produkty roślinne od 15.11.2021 r. do 30.04.2023 r. 

Zwierzęta gospodarskie i produkty zwierzęce od 15.11.2021 r. do 30.04.2023 r. 

Produkty przetworzone od 15.11.2021 r. do 30.04.2023 r. 

 

Data kontroli: 09.11.2021 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: 15.11.2021 r., Warszawa 
 

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:  Teresa Piwońska 

 

Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie. 
 


