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

Numer dokumentu: P 177 18 
 

 
Nazwa i adres podmiotu gospodarczego:  
 

Aga Bagietka P.W. A.R. Agnieszka Kotowska 
Więckowice, ul. Wierzbowa 6 

62-070 Dopiewo 
 
 
Główny rodzaj działalności (producent, przetwórca, 
importer etc.): przetwórca 

 
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:  
 

Produkty przetworzone: 
bagietka orkiszowa 
bagietka pszenna 
bagietka pszenno-orkiszowa 
bagietka pszenno-żytnia 
bułka grahamka 
bułka orkiszowo-pszenna 
bułka orkiszowo-pszenna z dynią 
bułka pszenna 
bułka tarta orkiszowa 
bułki kajzerki orkiszowe 
bułki kajzerki pszenno-żytnie 
chleb graham 
chleb gryczano-jaglany 
chleb gryczano-jaglany z czarnuszką 
chleb gryczano-jaglany z dynią 
chleb gryczano-jaglany z orzechem włoskim 
chleb gryczano-jaglany z siemieniem lnianym 
chleb gryczano-jaglany ze słonecznikiem 
chleb gryczano-kasztanowy 
chleb gryczano-konopny 
chleb gryczano-żołędziowy 
chleb gryczany 
chleb gryczany z czarnuszką 
chleb gryczany z dynią 
chleb gryczany z kozieradką 
chleb gryczany z orzechem włoskim 
chleb gryczany z siemieniem lnianym 
chleb gryczany ze słonecznikiem 
chleb orkiszowy 
chleb orkiszowy jasny 
chleb pszenno-żytni 

 
 
 

określone  jako: 
 

 
produkcja ekologiczna 
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chleb razowo-żytni 
chleb z krzycy 
chleb z krzycy z czarnuszką 
chleb z krzycy z dynią 
chleb z krzycy z kminkiem i majerankiem 
chleb z krzycy z kozieradką 
chleb z krzycy z mixem ziaren (słonecznik, dynia, siemię lniane) 
chleb z krzycy z nasionami konopi 
chleb z krzycy z orzechem włoskim 
chleb z krzycy z siemieniem lnianym 
chleb z krzycy z zielonymi oliwkami 
chleb z krzycy z żurawiną 
chleb z krzycy ze słonecznikiem 
chleb z płaskurki 
chleb z samopszy 
chleb żytni 
chleb żytni z czarnuszką 
chleb żytni z dynią 
chleb żytni z kminkiem i majerankiem 
chleb żytni z kozieradką 
chleb żytni z mixem ziaren (słonecznik, dynia, siemię lniane) 
chleb żytni z nasionami konopi 
chleb żytni z orzechem włoskim 
chleb żytni z siemieniem lnianym 
chleb żytni z suszonymi pomidorami 
chleb żytni z zielonymi oliwkami 
chleb żytni z żurawiną 
chleb żytni ze słonecznikiem 
chleb żytni zielonymi oliwkami, bazylią, oregano i suszonymi 
pomidorami 
chleb żytnio-orkiszowy 
 
 
Termin ważności: 
Produkty przetworzone od 21.12.2018 r. do 30.05.2020 r. 

 
Data kontroli: 28.11.2018 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: 21.12.2018 r., Warszawa 
 
Podpis w imieniu jednostki certyfikującej wydającej świadectwo:  Monika Piwońska 

 
Kolejne wydanie certyfikatu lub załącznika anuluje wydanie poprzednie. 

 


