
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 

P092 22 
2. (wybrać odpowiedni) 

☒ Podmiot 

 

3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu 

lub grupy podmiotów: 

 

NOMAK Sp. z o. o. 

ul. Obroki 130 

40-833 Katowice 

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) 

d) 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 08.09.2022 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 08.09.2022 r. do dnia 

31.01.2024 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 
 

ashwagandha (proszek) ☒ ekologiczny 

chipsy kokosowe ☒ ekologiczny 

cukier kokosowy ☒ ekologiczny 

cynamon cejloński ☒ ekologiczny 

dzika róża (sproszkowany owoc) ☒ ekologiczny 

eliksir ziołowo-owocowy Blutquick ☒ ekologiczny 

eliksir ziołowy Bittrio ☒ ekologiczny 

herbata Rooibos ☒ ekologiczny 

herbatka Alpaki ☒ ekologiczny 

herbata biała Pai Mu Tan ☒ ekologiczny 

herbatka Banino ☒ ekologiczny 

herbatka Giraffina ☒ ekologiczny 

herbatka King Kalypto ☒ ekologiczny 

herbatka Otto Carotto ☒ ekologiczny 

herbatka z czystka ☒ ekologiczny 

herbatka z gorzkich ziół Urbitter ☒ ekologiczny 

herbatka z wiązówki błotnej ☒ ekologiczny 

kakao (surowe kruszone ziarno) ☒ ekologiczny 

kokosowy winegret ☒ ekologiczny 

krem balsamiczny daktyl ☒ ekologiczny 

krem balsamiczny granat ☒ ekologiczny 

krem balsamiczny mango ☒ ekologiczny 

kurkuma (proszek) ☒ ekologiczny 

maca (proszek) ☒ ekologiczny 

mieszanki do sporządzenia napojów (Moon Milk Love, Moon Milk 

Good Mood, Moon Milk Sweet Dreams) 

☒ ekologiczny 

mus kokosowy ☒ ekologiczny 

olej arganowy ☒ ekologiczny 

olej kokosowy ☒ ekologiczny 

olej kokosowy MCT ☒ ekologiczny 

olej konopny ☒ ekologiczny 

olej palmowy czerwony ☒ ekologiczny 

olej z awokado ☒ ekologiczny 

olej z czarnuszki ☒ ekologiczny 

olej z czosnkiem niedźwiedzim ☒ ekologiczny 

olej z pestek śliwek ☒ ekologiczny 

oliwa z oliwek ☒ ekologiczny 

pastylki do ssania z ekstraktem z czystka ☒ ekologiczny 

przyprawy ☒ ekologiczny 

róża (sproszkowany owoc) ☒ ekologiczny 

sok z czarnego bzu ☒ ekologiczny 

sok z dzikiej róży ☒ ekologiczny 

sok z goji ☒ ekologiczny 



sok z granatu ☒ ekologiczny 

sok z mangostanu ☒ ekologiczny 

sok z noni ☒ ekologiczny 

sok z rokitnika ☒ ekologiczny 

sok z wiśni ☒ ekologiczny 

syrop kokosowy ☒ ekologiczny 

wiórki kokosowe ☒ ekologiczny 

woda kokosowa ananas-marakuja ☒ ekologiczny 

woda kokosowa graviola-hibiskus ☒ ekologiczny 

woda kokosowa pure ☒ ekologiczny 
 

(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://strona.bioekspert.com/index.php/certyfikat-akredytacji-pca/ 

9. Informacje pozostałe 

 

Dotyczy certyfikatu nr P092 22.  

Kolejne wydanie certyfikatu anuluje wydanie poprzednie. 

 


