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

 

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

Nazwa  Adres lub inna forma identyfikacji 

nie dotyczy nie dotyczy 

 

1. Numer dokumentu:  

PL-EKO-06-001377/22/01 
 

2. Podmiot 

 

3. Nazwa (imię i nazwisko) oraz adres podmiotu 
lub grupy podmiotów: 

         PAULA Ingredients Sp. z o.o.   

 62-800 Kalisz ul. Łódzka 145a 

         63-220 Kotlin, Parzew 14 

4. Nazwa, adres  jednostki certyfikującej  właściwej dla 
podmiotu oraz numer kodu jednostki certyfikującej: 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 
      Oddział w Pile  ul. Śniadeckich 11, 64-920 Piła 

PL-EKO-06 

5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów: 

• Przygotowywanie 

• Przechowywanie 

• Eksport 

6. Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 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  

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

Metoda produkcji: 

☐ produkcja produktów ekologicznych 

☐ produkcja produktów 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: 30.05.2022  Piła 

Dorota Żeromska Dyrektor Oddziału 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu jednostki 
certyfikującej 

8. Certyfikat ważny od dnia 30.05.2022 do dnia  31.12.2023 

(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). 
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Opcjonalne informacje szczegółowe 

1. Wykaz produktów 

Nazwa produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/848 □ ekologiczny  
□ w okresie konwersji 

Ananas zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 
Aronia bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 

Aronia zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 
Banan puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 

Banan zagęszczony sok proszek BIO (proszek/granulat) ekologiczny 

Borówka amerykańska bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 
Brokuły BIO suszone (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 

Brokuły puree suszone BIO (proszek/granulat) ekologiczny 
Brzoskwinia bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 

Burak BIO (suszone chipsy z buraka BIO) ekologiczny 
Burak bio suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 
Burak BIO suszony z tymiankiem BIO (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 

Burak czerwony zagęszczony sok proszek BIO (proszek/granulat) ekologiczny 
Chia bio (Nasiona szałwii hiszpańskiej, Salvia hispanica) ekologiczny 

Cytryna zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 
Czarna Jagoda bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 
Czarna porzeczka bio suszona ( różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 

Czarny bez BIO suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 
Czarny bez zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 

Czerwona porzeczka bio suszona ( różne frakcje / wielkości / kształty)   ekologiczny 
Dynia bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 

Dynia puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 
Dynia zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 
Granat zagęszczony sok proszek BIO (proszek/granulat) ekologiczny 

Jabłko BIO (suszone chipsy z jabłka BIO) ekologiczny 
Jabłko BIO (suszone kostki z jabłka BIO) ekologiczny 

Jabłko bio suszone (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 
Jabłko BIO suszone z acai i koncentratem jabłka (różne frakcje/wielkości/kształty) ekologiczny 
Jabłko BIO suszone z cynamonem (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 

Jabłko puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 
Jabłko zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 

Jagoda puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 
Jagoda zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 

Jeżyna bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 
Kalafior bio suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 
Kalafior puree suszone (proszek / granulat) ekologiczny 

MACA BIO (Sproszkowany korzeń pieprzycy peruwiańskiej, Lepidium peruvianum)  ekologiczny 
Malina bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)) ekologiczny 

Malina puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 

Malina zagęszczony sok proszek (proszek / granulat) ekologiczny 

Mango bio suszone (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 
Mango zagęszczony sok proszek BIO (proszek/granulat) ekologiczny 
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Marchew BIO (suszone chipsy z marchwi BIO) ekologiczny 
Marchew bio suszona (różne frakcje / wielkości/  kształty)   ekologiczny 
Marchew zagęszczony sok proszek BIO (proszek/granulat) ekologiczny 

Morela bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)   ekologiczny 
Morela puree suszone BIO ekologiczny 

Morela zagęszczony sok proszek bio (proszek/granulat) ekologiczny 
Ocet jabłkowy w proszku BIO ekologiczny 
Pomarańcza zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 

Pomidor bio suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 

Proszek z jagody kamczackiej bio) ekologiczny 

Ryż bio suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 
Słodki ziemniak BIO (suszone chipsy ze słodkiego ziemniaka BIO) ekologiczny 

Słodki ziemniak BIO suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 
Smoothie BIO jabłko & malina & banan (Mieszanka warzyw i owoców BIO w proszku 
z dodatkiem jabłek, malin oraz soku bananowego do przygotowania smoothie) 

ekologiczny 

Soczewica czerwona bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 

Soczewica zielona bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 
Sproszkowany sok z topinamburu BIO  ekologiczny 

Suszona jagoda kamczacka BIO (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 
Suszone wytłoki z jagody kamczackiej BIO ekologiczny 
Śliwka zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 

Topinambur BIO suszony (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 
Truskawka BIO (suszone chipsy z truskawki BIO) ekologiczny 

Truskawka bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 
Truskawka puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 

Truskawka zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 

Wiśnia bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 
Wiśnia puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 

Wiśnia zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 
Żurawina bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 

Żurawina bio suszona proszek ekologiczny 
Żurawina zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 
 

2. Ilość produktów 

Nazwa produktów objętych zakresem rozporządzenia (UE) 2018/848 □ ekologiczny  
□ w okresie 
konwersji 

Szacowana ilość w 
kilogramach, litrach 
lub, w stosownych 
przypadkach, w liczbie 
jednostek                                                

Ananas zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg 

Aronia bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 430 000 kg 

Aronia zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg 

Banan puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg 

Banan zagęszczony sok proszek BIO (proszek/granulat) ekologiczny 90 000 kg 

Borówka amerykańska bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg 
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Brokuły BIO suszone (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg 

Brokuły puree suszone BIO (proszek/granulat) ekologiczny 90 000 kg 

Brzoskwinia bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg 

Burak BIO (suszone chipsy z buraka BIO) ekologiczny 90 000 kg 

Burak bio suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg 

Burak BIO suszony z tymiankiem BIO (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg 

Burak czerwony zagęszczony sok proszek BIO (proszek/granulat) ekologiczny 90 000 kg 

Chia bio (Nasiona szałwii hiszpańskiej, Salvia hispanica) ekologiczny 90 000 kg 

Cytryna zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg 

Czarna Jagoda bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg 

Czarna porzeczka bio suszona ( różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg 

Czarny bez BIO suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg 

Czarny bez zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg 

Czerwona porzeczka bio suszona ( różne frakcje / wielkości / kształty)   ekologiczny 90 000 kg 

Dynia bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 90 000 kg 

Dynia puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Dynia zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Granat zagęszczony sok proszek BIO (proszek/granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Jabłko BIO (suszone chipsy z jabłka BIO) ekologiczny 90 000 kg  

Jabłko BIO (suszone kostki z jabłka BIO) ekologiczny 90 000 kg  

Jabłko bio suszone (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 90 000 kg  

Jabłko BIO suszone z acai i koncentratem jabłka (różne 
frakcje/wielkości/kształty) 

ekologiczny 90 000 kg  

Jabłko BIO suszone z cynamonem (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg  

Jabłko puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Jabłko zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Jagoda puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Jagoda zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Jeżyna bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 90 000 kg  

Kalafior bio suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg  

Kalafior puree suszone (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

MACA BIO (Sproszkowany korzeń pieprzycy peruwiańskiej, Lepidium 
peruvianum)  

ekologiczny 90 000 kg  

Malina bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 110 000 kg  

Malina puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Malina zagęszczony sok proszek (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Mango bio suszone (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg  

Mango zagęszczony sok proszek BIO (proszek/granulat) ekologiczny 90 000 kg  
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Marchew BIO (suszone chipsy z marchwi BIO) ekologiczny 90 000 kg  

Marchew bio suszona (różne frakcje / wielkości/  kształty)   ekologiczny 150 000 kg  

Marchew zagęszczony sok proszek BIO (proszek/granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Morela bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)   ekologiczny 90 000 kg  

Morela puree suszone BIO ekologiczny 90 000 kg  

Morela zagęszczony sok proszek bio (proszek/granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Ocet jabłkowy w proszku BIO ekologiczny 90 000 kg  

Pomarańcza zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Pomidor bio suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg  

Proszek z jagody kamczackiej bio) ekologiczny 90 000 kg  

Ryż bio suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg  

Słodki ziemniak BIO (suszone chipsy ze słodkiego ziemniaka BIO) ekologiczny 90 000 kg  

Słodki ziemniak BIO suszony (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg  

Smoothie BIO jabłko & malina & banan (Mieszanka warzyw i owoców BIO w 
proszku z dodatkiem jabłek, malin oraz soku bananowego do 
przygotowania smoothie) 

ekologiczny 90 000 kg  

Soczewica czerwona bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg 

Soczewica zielona bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg 

Sproszkowany sok z topinamburu BIO  ekologiczny 90 000 kg  

Suszona jagoda kamczacka BIO (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 90 000 kg  

Suszone wytłoki z jagody kamczackiej BIO ekologiczny 90 000 kg  

Śliwka zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Topinambur BIO suszony (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 200 000 kg  

Truskawka BIO (suszone chipsy z truskawki BIO) ekologiczny 1 000 000 kg  

Truskawka bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty) ekologiczny 200 000 kg  

Truskawka puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Truskawka zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Wiśnia bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 90 000 kg  

Wiśnia puree suszone BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Wiśnia zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

Żurawina bio suszona (różne frakcje / wielkości / kształty)  ekologiczny 90 000 kg  

Żurawina bio suszona proszek ekologiczny 90 000 kg  

Żurawina zagęszczony sok proszek BIO (proszek / granulat) ekologiczny 90 000 kg  

 

9. Informacje pozostałe 

Wydanie kolejnego certyfikatu anuluje poprzedni certyfikat 

Ważność certyfikatu może być potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl    
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