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Certyfikat wydawany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 
Documentary evidence to the operator according to article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 

 

1.                                     Numer dokumentu >  PL-EKO-07-14942 (18)  < Document  Number 

2.         Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: 
Name and address of operator: 

 3. Nazwa, adres, numer kodowy jednostki certyfikującej: 
Name, address and code number of control body:  

 
 

 Sp. z o.o. 

Nowoursynowska 139N/11 
02-776 Warszawa 

 
 

 
PL-EKO-07 

………………………………………..………………………. 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-

HANDLOWE „EWA-BIS” Sp. z o.o. 

ul. Serwituty 25 

02-233 Warszawa 

 

…………………………….…..…………………………… 

Rodzaje działalności: handel, import 

Main activity: trade, import 

4.                Grupy produktów / działalność: 
Product groups / Activity 

…………………………………………………………………. 
 

Rośliny i produkty roślinne 
Plants and plant products  

……………………………….…..…………………………… 

Produkty przetworzone 
Processed products 

 ……………………………….…..…………………………… 
 

określone w załączniku do niniejszego dokumentu  
as specified in the annex to this documentary evidence 

5.                              określone jako: 
defined as: 

 
 
 

produkcja ekologiczna i nieekologiczna 
organic and non-organic production  

 
 

……..……………….………………………………………………………… 

Dokument można zweryfikować na www.agrobiotest.pl  
→ Nasze certyfikaty → Pozostałe podmioty  
Document to be verified at www.agrobiotest.pl  

→ Our certificates → Other operators 

6. Termin ważności od - do: 
Validity period from - to: 

31.08.2018 - 31.08.2019 
7.              Data kontroli: 

Date of control: 
14.08.2018 

8.  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.  

This document has been issued on the basis of Article 29(1) of Regulation (EC) No 834/2007 and of Regulation (EC) 
No 889/2008. The declared operator has submitted his activities under control, and meets the requirements laid down 
in the named Regulations.  

Data, miejsce / Date, place: 31.08.2018, Warszawa   

Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej certyfikat:  
Signature on behalf of the issuing control body:   
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HANDEL TRADE 

AGREST: świeży, mrożony GOOSBERRY: fresh, frozen 

AKTINIDIA: świeża ACTINIDIA: fresh 

ARONIA: świeża, mrożona, suszona, suszona w proszku, suszone 
wytłoki, liofilizowana, liofilizowana w proszku, koncentrat, sok 

tłoczony, dżem 

ARONIA: fresh, frozen, dried, dried powder, dried 
pomace, lyophilized, freeze dried-powder, concentrate, 

NFC juice, jam 

BEZ CZARNY: świeży, mrożony, schłodzony, liofilizowany w 
proszku, dżem, koncentrat, sok tłoczony 

ELDERBERRY: fresh, frozen, precooled, freeze dried-
powder, jam, concentrate, NFC juice 

BORÓWKA BRUSZNICA: mrożona, suszona, schłodzona, 
liofilizowana w proszku, dżem, liofilizowana 

LINGONBERRY: frozen, dried, precooled, freeze dried-
powder, jam, lyophilized 

BORÓWKA AMERYKAŃSKA: świeża, mrożona, suszona,  BLUEBERRY: fresh, frozen, dried  

BROKUŁ: świeży, mrożony BROCCOLI: fresh, frozen 

BRZOSKWINIA: liofilizowana PEACH: lyophilized 

BURAKI ĆWIKŁOWE: świeże, mrożone, liofilizowane RED BEETS: fresh, frozen, lyophilized 

CEBULA: świeża, mrożona, suszona ONIONS: fresh, frozen, dried 

CUKINIA: świeża, mrożona ZUCCHINI: fresh, frozen 

DEREŃ JADALNY: świeży, mrożony, suszony CORNELIAN CHERRY: fresh, frozen, dried 

DYNIA: świeża, mrożona PUMPKIN: fresh, frozen 

FASOLKA SZPARAGOWA: mrożona FRENCH BEANS: frozen 

GRUSZKA: liofilizowana PEAR: lyophilized 

HIBISKUS: proszek HIBISCUS: powder 

JABŁKA: przemysłowe, świeże, suszone, mrożone, liofilizowane, 
liofilizowane w proszku, błonnik, ekstrakt w proszku z jabłka, 

liofilizowany ekstrakt w proszku z zielonego jabłka 12:1, koncentrat, 
sok tłoczony, dżem, puree 

APPLES: industrial, fresh, dried, frozen, lyophilized, 
freeze dried-powder, fibre, green apple extract powder, 

freeze dried apple extract powder 12:1, concentrate, NFC 
juice, jam, puree 

JAGODA KAMCZACKA: świeża, mrożona, suszona, liofilizowana, 
koncentrat, sok tłoczony 

LONICERA CAERULEA: fresh, frozen, dried, lyophilized, 
concentrate, NFC juice 

JAGODA LEŚNA: mrożona, schłodzona, suszona, liofilizowana, 
koncentrat 

WILD BLUEBERRY: frozen, precooled, dried, lyophilized, 
concentrate 

JEŻYNA: mrożona, schłodzona, suszona, puree BLACKBERRY: frozen, precooled, dried, puree 

KALAFIOR: świeży, mrożony CAULIFLOWER: fresh, frozen 

 

http://www.agrobiotest.pl/
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KOPER: liofilizowany DILL: lyophilized 

KUKURYDZA: mrożona CORN: frozen 

MALINA: świeża, mrożona, liofilizowana, koncentrat, dżem, puree 
RASPBERRY: fresh, frozen, lyophilized, concentrate, jam, 

puree 

MARCHEW: świeża, mrożona, suszona CARROTS: fresh, frozen, dried 

MORELA: mrożona, świeża APRICOTS: frozen, fresh 

MORWA: świeża, mrożona, suszona MULBERRY: fresh, frozen, dried 

PASTERNAK: świeży, mrożony PARSNIP: fresh, frozen 

PIETRUSZKA: mrożona, suszona, świeża PARSLEY: frozen, dried, fresh 

POR: świeży, mrożony LEEKS: fresh, frozen 

PORZECZKA CZARNA:  świeża, mrożona, schłodzona, suszona, 
liofilizowana, liofilizowana w proszku, koncentrat, sok tłoczony, 

dżem, puree 

BLACK CURRANTS: fresh, frozen, precooled, dried, 
lyophilized, freeze dried-powder, concentrate, NFC juice, 

jam, puree 

PORZECZKA CZERWONA:  świeża, mrożona, schłodzona, suszona, 
liofilizowana, koncentrat, sok tłoczony 

RED CURRANTS: fresh, frozen, precooled, dried, 
lyophilized, concentrate, NFC juice 

POZIOMKA: mrożona WILD STRAWBERRIES: frozen 

RABARBAR: świeży, mrożony, sok tłoczony RHUBARB: fresh, frozen, NFC juice 

ROKITNIK: mrożony, liofilizowany w proszku, sok tłoczony, świeży, 
suszony 

SEA BUCKTHORN: frozen, freeze dried-powder, NFC 
juice, fresh, dried 

RÓŻA: sok tłoczony, świeża, mrożona, suszona ROSEHIP: NFC juice, frozen, dried 

SELER: mrożony, suszony CELERY: frozen, dried 

SZCZYPIOREK: suszony, liofilizowany CHIVES: dried, lyophilized 

ŚLIWKA: mrożona, dżem, świeża, schłodzona, suszona PLUMS: frozen, jam, fresh, precooled, dried 

ŚWIDOŚLIWA: sok tłoczony, świeża, mrożona SHADBUSH: NFC juice, fresh, frozen 

TRUSKAWKA: świeża, mrożona, schłodzona, liofilizowana, 
koncentrat, sok tłoczony, dżem , puree 

STRAWBERRIES: fresh, frozen, precooled, lyophilized, 
concentrate, NFC juice, jam, puree 

WIŚNIA: mrożona, liofilizowana, koncentrat, sok tłoczony, dżem, 
puree, świeża 

SOUR CHERRIES: frozen, lyophilized, concentrate, NFC 
juice, jam, puree, fresh 

ZIEMNIAKI: świeże, mrożone, suszone POTATOES: fresh, frozen, dried 

ŻURAWINA: mrożona, suszona, liofilizowana, dżem, koncentrat, sok 
tłoczony, świeża 

CRANBERRIES: frozen, dried, lyophilized, jam, 
concentrate, NFC juice, fresh 
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   I M P O R T  Z  K R AJ Ó W  T R Z E C I C H  I M P O R T  F R O M  T H I R D  C O U N T R I E S  

PIERNIKI EKOLOGICZNE ORGANIC GINGERBREADS 

JABŁKA ORGANIC APPLES 
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