
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 126 22 
2. (wybrać odpowiedni) 

☒ Podmiot 

☐ Grupa podmiotów – zob. pkt 9 

3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu 

lub grupy podmiotów: 

 

VITA NATURA Roman Skrzypczak 

ul. Akacjowa 29 

62-023 Gądki 

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): 

☐ Produkcja 

☒ Przygotowywanie 

☒ Dystrybucja / Wprowadzanie do obrotu 

☐ Przechowywanie 

☐ Import 

☐ Eksport 

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 

☐ produkcja w okresie konwersji 

☐ produkcja ekologiczna oraz  produkcja nieekologiczna 

b) zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty zwierzęce 

Metoda produkcji: 

☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji 

☐ produkcja w okresie konwersji 

☐ produkcja ekologiczna oraz  produkcja nieekologiczna 
c) algi i nieprzetworzone produkty akwakultury 

Metoda produkcji: 

☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji 

☐ produkcja w okresie konwersji 

☐ produkcja ekologiczna oraz  produkcja nieekologiczna 

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

Metoda produkcji: 

☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji 

☐ produkcja w okresie konwersji 

☒ 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). 

 



e) pasze 

Metoda produkcji: 

☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji 

☐ produkcja w okresie konwersji 

☐ produkcja ekologiczna oraz  produkcja nieekologiczna 

f) wino 

Metoda produkcji: 

☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji 

☐ produkcja w okresie konwersji 

☐ produkcja ekologiczna oraz  produkcja nieekologiczna 

g) inne produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2018/848 lub nieobjęte 

poprzednimi kategoriami 

Metoda produkcji: 

☐ produkcja ekologiczna, z wyjątkiem produkcji w okresie konwersji 

☐ produkcja w okresie konwersji 

☐ produkcja ekologiczna oraz  produkcja nieekologiczna
 

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 2.03.2022 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 2.03.2022 r. do dnia 

31.08.2023 r. 

 

9. Wykaz członków grupy podmiotów zdefiniowanej w art. 36 rozporządzenia (UE) 2018/848 

Nazwa Adres lub inna forma identyfikacji 

- - 

- - 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

amarantus ekspandowany   

amarantus ziarno   

amarelki   

ananas   

arbuz   

awokado   

bakłażan   

banany   

barszcz czerwony wegetariański   

baton fajny orkiszowo-owsiany   

baton fajny orkiszowo-owsiany kakao   

baton musli z aronią   

baton musli z goją   

baton musli z morelą   

baton musli z orzechami piniowymi   

bazylia w doniczce   

 borówka amerykańska 1 kg 

brokuły   

brukiew   

brzoskwinie   

budyń czekoladowy bezglutenowy   

budyń waniliowy w proszku bezgluteny 

bulion warzywny kostka   

buraczki tarte pychotka   

burak czerwony   

buraki czerwone gotowane na parze   

buraki kiszone   

cebula czerwona   

cebula żółta   

chia szałwia hiszpańska   

chipsy bananowe   

ciastka jaglane z morwą białą   

ciastka owsiane z figami   

ciastka słonecznikowe z agawą 

cieciorka   

cieciorka w sosie pomidorowym   

cukier cynamonowy   

cukier cytrynowy   

cukier kokosowy palmowy   

cukier trzcinowy demerara   

cukier trzcinowy jasny   

cukier waniliowy   

cukinia   

cykoria   

cynamon cejloński laska   

cynamon cejloński mielony   

cytryny   

czarna porzeczka w zalewie   

czekolada gorzka 85% kakao   

czekolada gorzka 92%   

czekolada gorzka 99% kakao   

czosnek   

☒ ekologiczny 

 



czosnek niedźwiedzi pęczek   

daktyle   

daktyle suszone   

deser ryżowy kakaowy   

deser ryżowy z wanilią   

deser sojowy czekoladowy   

deser sojowy karmelowy   

deser sojowy waniliowy   

drożdże suszone bezglutenowe   

dynia hokkaido   

fasola adzuki   

fasola biała   

fasola czarna   

fasola mung   

fasola w sosie pomidorowym   

figi   

figi suszone   

granat świeży   

grapefruit   

gruszki   

herbatniki mini jungle   

herbatniki mini jungle kakaowe   

herbatniki mini jungle z czekoladą   

hummus naturalny   

hummus z kuminem   

hummus z suszonymi pomidorami   

imbir   

jabłka    

jaglanka amarantus i malina   

jaglanka z miodem   

jagody   

jarmuż   

jeżyna  

jogurt sojowy jagodowy   

jogurt sojowy kokosowy   

jogurt sojowy limonka - melisa   

jogurt sojowy migdałowy   

jogurt sojowy naturalny   

jogurt sojowy owoce leśne   

jogurt sojowy truskawkowy   

jogurt sojowy waniliowy   

jogurt yofu brzoskwinia mango   

jogurt yofu jagodowy   

jogurt yofu malina wanilia   

jogurt yofu naturalny   

kakao   

kaki   

kalafior   

kalafior romanesco   

kalarepa   

kapusta biała   

kapusta czerwona   

kapusta kiszona   

kapusta pekińska   

karob w proszku   

kasza bulgur   

kasza gryczana niepalona 

kasza gryczana palona   

kasza jaglana   

kasza jęczmienna wiejska   

kasza kukurydziana   

kasza kuskus razowa   

kasza orkiszowa średnia   



kaszka 3 zboża   

kaszka gryczana   

kaszka jaglana   

kaszka jaglana mleczna   

kaszka manna   

kaszka orkiszowa   

kaszka owsiana   

kasztany jadalne   

kawa inka cykoria   

kawa inka klasyczna   

kawa inka orkiszowa   

kawa inka z figami   

kawa orkiszowa zbożowa   

ketchup dla dzieci bez cukru   

ketchup łagodny   

ketchup pikantny   

kiwi   

kokosy   

koncentrat pomidorowy   

konfitura czarna porzeczka   

konfitura wiśnia   

koper włoski   

kukurydza   

kurkuma   

kurkuma świeża   

limonki   

makaron krajanka wiejski 2-jajeczny   

malina w zalewie   

maliny   

mandarynki   

mango   

marchew   

margaryna   

masło orzechowe   

mąka gryczana   

mąka kokosowa   

mąka kukurydziana   

mąka razowa jęczmienna   

mąka razowa orkiszowa typ 1850   

mąka razowa owsiana typ 1850   

mąka razowa pszenna graham 1850   

mąka razowa pszenna typ 2000   

mąka razowa z płaskurki typ 1850   

mąka razowa z samopszy 1850   

mąka razowa żytnia typ 2000   

mąka ryżowa   

mąka z cieciorki   

melon   

miechunka   

migdały   

mini wafelki jaglane   

mini wafelki kukurydziane   

mini wafelki zbożowo-ryżowe   

mleczko kokosowe   

mleko ryżowe kokosowe   

mleko ryżowe naturalne   

mleko ryżowe naturalne z wapniem   

mleko ryżowe z czekoladą   

mleko ryżowe z migdałami   

mleko ryżowe z orzechami laskowymi   

morele    

morele suszone   

mus jabłkowo-malinowy   



mus jabłkowo-marchewkowy   

mus jabłkowo-wiśniowy   

mus jabłkowy   

mus przecierowy z malin   

musli kolumba   

musztarda łagodna   

musztarda ostra   

napój gazowany fresh lemon   

napój gazowany o smaku coli   

napój gazowany pomarańcza cola   

napój gazowany pomarańczowy   

napój gazowany red berry   

napój gazowany z grapefruitów   

napój jaglany   

napój migdałowy   

napój migdałowy z wapniem   

napój owsiany   

napój ryżowy   

napój ryżowy z wapniem   

napój sojowy   

napój sojowy czekoladowy   

napój sojowy truskawkowy   

napój sojowy waniliowy   

napój sojowy z wapniem   

nektarynki   

              ocet balsamiczny   

ocet jabłkowy   

ogórek   

olej kokosowy bezzapachowy rafinowany   

olej kokosowy nierafinowany   

oranżada czarny bez   

oranżada imbirowo pomarańczowa   

oranżada litchi   

oranżada wieloowocowa   

oranżada ziołowa 

orkisz ekspandowany   

orkisz ekspandowany z miodem   

orzechy nerkowca   

orzechy włoskie   

otręby orkiszowe   

otręby owsiane   

otręby pszenne   

otręby żytnie   

owies bezłuskowy ziarno   

papaja   

papryka czerwona   

papryka zielona   

papryka zółta   

paprykarz wegetariański z ryżem   

paprykarz z amarantusem   

paprykarz z kaszą jaglaną wege   

paprykarz z quinoa czerwona   

passata pomidorowa   

passata pomidorowa z bazylią   

pasta bruschetta pesto   

pasta papaja mango    

pasta słonecznikowa ziołowo pomidorowa   

pasta warzywna z groszkiem 

pasta warzywna z kaszą jaglaną 

pasta warzywna z marchewką 

pasternak   

pasztet pomidorowy z cieciorką   

pasztet warzywny z cieciorką   



pasztet warzywny z soczewicą   

pestki dyni   

pieczarki   

pietruszka korzeń   

pietruszka natka   

płatki 4 zboża   

płatki 5 zbóż   

              płatki 5 zbóż błyskawiczne  

              płatki 6 zbóż 

płatki gryczane gniecione   

płatki jaglane   

płatki jęczmienne   

płatki kukurydziane chrupkie   

płatki orkiszowe   

płatki owsiane   

płatki owsiane górskie   

płatki pszenne   

płatki ryżowe   

płatki żytnie   

pomarańcze   

pomidory   

pomidory cherry na gałązce   

pomidory krojone   

pomidory pelati   

por   

proszek do pieczenia bezglutenowy   

przecier pomidorowy premium   

quinoa biała - komosa ryżowa   

rabarbar   

rodzynki sułtanki   

roszponka   

rukola    

ryż brązowy basmati   

ryż brązowy długi   

ryż brązowy okrągły   

ryż czarny   

ryż czerwony   

ryż jaśminowy brązowy   

rzepa biała   

rzepa czarna   

rzodkiewka pęczek   

sałata lodowa   

sałata masłowa   

sałata mix   

sałata radicchio   

sałata rzymska   

seler korzeń   

seler naciowy   

sezam łuskany   

sezam naturalny niełuskany   

siemię lniane   

słonecznik łuskany   

soczewica brązowa   

soczewica czerwona   

soczewica zielona   

soja ziarno   

              sok 100% aloes 

              sok 100% granat 

              sok 100% multiwitamina – ciemne owoce 

              sok 100% multiwitamina – jasne owoce 

sok acerola z miąższem   

sok dzika róża   

sok jabłko   



sok jabłko-gruszka   

sok jabłko-malina   

sok jabłko-marchew   

sok jabłkowo - burakowy   

sok malinowy   

sok marchwiowy kwaszony   

sok pomidorowy   

sok wielowarzywny   

sok z aronii   

sok z brokułów kiszonych   

sok z brzozy naturalny   

sok z brzozy z cytryną   

sok z brzozy z limonką i imbirem   

sok z brzozy z rabarbarem   

sok z buraków i selera kiszony   

sok z buraków kiszonych 

sok z cytryny   

sok z czarnego bzu 

sok z dzikiej róży   

sok z jagód   

sok z kapusty kiszonej   

sok z malin   

sok z ogórków kiszonych   

sok z pietruszki kiszonej   

sok z rokitnika   

sok z selerów kiszonych   

sok z wiśni   

sok z żurawiny   

sos sojowy shoyu 

sos sojowy tamari 

              sól himalajska różowa z ziołami 

              sól morska z ziołami 

syrop aronia   

syrop buraczany   

syrop czarna porzeczka   

syrop daktylowy   

syrop malina   

syrop malinowy z miodem   

syrop ryżowy    

syrop truskawka   

syrop z agawy jasny   

szałwia pęczek   

szparagi   

szpinak   

śliwki   

śliwki suszone   

śmietanka migdałowa   

śmietanka ryżowa   

śmietanka sojowa   

tahini   

talarki gryczane   

talarki jaglano - kukurydziane   

talarki kukurydziane z chia   

taralli klasyczne   

taralli z nasionami kopru włoskiego   

tofu naturalne   

tofu wędzone   

topinambur   

truskawki    

twarożek sojowy naturalny   

wafle amarantusowe   

wafle gryczane   

wafle kukurydziane bezglutenowe   



wafle kukurydziano-jaglane   

wafle orkiszowe   

winogrona   

wiórki kokosowe   

wiśnia w zalewie   

zakwas żytni ekstrakt   

ziemniaki   

ziemniaki słodkie   

              zioła w doniczkach   

żurawina suszona   

              żurek   

 

<95% składników ekologicznych: 

makrele w oliwie z oliwek 

makrele w sosie pomidorowym 

              tuńczyk w oleju słonecznikowym 

              tuńczyk w oliwie z oliwek 
 

(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).  

 

2. Ilość produktów 

Nazwa produktu lub kod CN zgodnie z 

rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/8 dla 

produktów objętych zakresem rozporządzenia 

(UE) 2018/848 

☐ ekologiczny 

☐ w okresie konwersji 

Szacowana ilość w 

kilogramach, litrach lub, w 

stosownych przypadkach, w 

liczbie jednostek 

- - - 

 

3.  Informacje o gruntach 

 

 Nazwa produktu 
☐ ekologiczny 

☐ w okresie konwersji 
☐ nieekologiczny 

 

Powierzchnia w hektarach 

- - - 

 

4. Wykaz obiektów lub jednostek, w których prowadzona jest działalność przez podmiot lub grupę podmiotów 

Adres lub dane geolokalizacyjne Opis działalności, o której mowa w części I pkt 5 

- - 

  

5. Informacje o działalności prowadzonej przez podmiot lub grupę podmiotów oraz o tym, czy działalność ta jest 

prowadzona do własnych celów, czy też w charakterze podwykonawcy prowadzącego działalność na rzecz 

innego podmiotu, przy czym za prowadzoną działalność odpowiedzialny jest podwykonawca. 

Opis działalności, o której mowa w części I pkt 5 ☐ Prowadzenie działalności do własnych celów 

☐ Prowadzenie działalności w charakterze 

podwykonawcy na rzecz innego podmiotu, przy 

czym za prowadzoną działalność jest 

odpowiedzialny podwykonawca 
- - 

 

6.  Informacje o działalności prowadzonej przez stronę trzecią, której zlecono podwykonawstwo, zgodnie z art. 

34 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848 



Opis działalności, o której mowa w części I pkt 

5 
☐ Odpowiedzialny jest podmiot lub grupa podmiotów 

☐ Odpowiedzialna jest strona trzecia, której zlecono 

podwykonawstwo 
- - 

 

7. Wykaz podwykonawców prowadzących działalność na rzecz podmiotu lub grupy podmiotów zgodnie z art. 

34 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848, za którą podmiot lub grupa podmiotów jest odpowiedzialna w 

odniesieniu do produkcji ekologicznej i za którą podmiot lub grupa podmiotów nie przeniosła odpowiedzialności 

na podwykonawcę 

Nazwa (imię i nazwisko) i adres Opis działalności, o której mowa w części I pkt 5 

- - 

 

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:// ekspert.pl/index.php/certyfikat-akredytacji-pca/ 

 

9. Informacje pozostałe 

 

 

 


