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Certyfikat zgodnie z art. 35 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2018/848  

w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych 
 

Część I: Elementy obowiązkowe 
 

1. Numer dokumentu: 019873215029.006 rev.1 2. Podmiot 

3. Nazwa (Imię i nazwisko) oraz adres podmiotu lub 

grupy podmiotów: 

 

OneDayMore Sp. z o.o. Sp.k 

ul. Nieszawska 1  

61-021 Poznań 

4. Nazwa i adres właściwego organu lub, w stosownych 

przypadkach, organu kontrolnego lub jednostki certyfi-

kującej właściwych dla podmiotu lub grupy podmiotów 

oraz numer kodu w przypadku organu kontrolnego lub 

jednostki certyfikującej: 

TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o.  

ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze 

PL-EKO-08 

5. Działalność podmiotu lub grupy podmiotów: 

Przygotowanie 

Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu 

Przechowywanie 

Eksport 

 

6. Kategoria lub kategorie produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2018/848, oraz metody produkcji: 

a) 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 

przestrzega przepisów powyższego rozporządzenia. 

7. 18.10.2022, Kraków 

Imię i nazwisko oraz podpis w imieniu właściwego 

organu wydającego certyfikat lub, w stosownych 

przypadkach, organu kontrolnego lub jednostki 

certyfikującej: 

Anna Klimas 

 

8. Certyfikat ważny od dnia 18.10.2022 do dnia 

01.03.2024  
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Część II: Opcjonalne informacje szczegółowe 

1. Wykaz produktów 

Nazwa produktu lub kod nomenklatury scalonej (CN) zgodnie z 

rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 dla produktów objętych 

zakresem rozporządzenia (UE) 2018/848 

☒ ekologiczny 

☐ w okresie konwersji 

Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu 

Przechowywanie 

Napoje roślinne 

Produkty sproszkowane 

Suplementy diety 

Herbaty 

Produkty czekoladowe 

ekologiczny 

2. Ilość produktów 

Nazwa produktu lub kod CN zgodnie z 

rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 

dla produktów objętych zakresem 

rozporządzenia (UE) 2018/848 

☒ ekologiczny 

☐ w okresie konwersji 

Szacowana ilość w kilogramach, litrach 

lub, w stosownych przypadkach, w liczbie 

jednostek 

Przygotowanie 

Musli BIO OWOCOWE 

Musli BIO CZEKOLADOWE 

Musli BIO FRUITY TIGER NUTS 

ekologiczny 

 

300 ton 

300 ton 

300 ton   

3. 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 

Zakład produkcyjny: 

ul. Nieszawska 1  

61-021 Poznań 

 

Magazyn: 

ul. Janikowska 23a  

61-070 Poznań 

Przygotowanie 

Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu 

Przechowywanie 

 

Dystrybucja/Wprowadzanie do obrotu 

Przechowywanie 

  

4. Informacje o akredytacji jednostki certyfikującej zgodnie z art. 40 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848: 

Polskie Centrum Akredytacji, Nr AC 141  

5. Informacje pozostałe: Typ programu certyfikacji wyrobu 6 wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014, Program 

certyfikacji PCRE. Ważność i zakres certyfikatu można sprawdzić na stronie internetowej: 

http://www.wykaz.tuv.pl/. Wydanie nowego certyfikatu anuluje niniejszy dokument. 

 

 

 

 

 

https://www.tuv.com/content-media-files/poland/pdfs/about-us/akredytacje-i-upowa%C5%BCnienia/tuv-rheinland-certyfikat-ac-141.pdf
http://www.wykaz.tuv.pl/
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Certificate pursuant to article 35(1) of regulation (EU) 2018/848 on  

organic production and labelling of organic products 

Part I: Mandatory elements 

1. Document number: 019873215029.006 rev.1 2. Operator 

3. Name and address of the operator or group of 

operators: 

 

OneDayMore Sp. z o.o. Sp.k 

ul. Nieszawska 1  

61-021 Poznań 

4. Name and address of the competent authority, or, 

where appropriate, control authority or control body of 

the operator or group of operators and code number in the 

case of control authority or control body: 

TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o.  

ul. Wolności 347, 41-800 Zabrze 

PL-EKO-08 

5. Activity or activities of the operator or group of operators: 

Preparation 

Distribution/Placing on the market 

Storing 

Export 

 

6. Category or categories of products as referred to in Article 35(7) of Regulation (EU) 2018/848 of the European 

Parliament and of the Council and production methods (choose as appropriate) 

a) processed agricultural products, including aquaculture products, for use as food 

Production method: 

☐ production of organic products 

☐ production of in-conversion products 

☒ organic production with non-organic production 

This document has been issued in accordance with Regulation (EU) 2018/848 to certify that the operator or group of 

operators (choose as appropriate) complies with that Regulation. 

7. 18.10.2022, Kraków 

Name and signature on behalf of the issuing competent 

authority, or, where appropriate, control authority or 

control body: 

Anna Klimas 

 

8. Certificate valid from 18.10.2022 to 01.03.2024  
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Part II: Specific optional elements 

1. Directory of products 

Name of the product and/or Combined Nomenclature (CN) code as referred 

to in Council Regulation (EEC) No 2658/87 for products within the scope of 

Regulation (EU) 2018/848 

☒ Organic 

☐ In-conversion 

Distribution/Placing on the market 

Storing 

Plant-based drinks 

Powdered products 

Dietary supplements 

Tea 

Chocolate products 

Organic 

2. Quantity of products 

 

Name of the product and/or CN code as 

referred to in Regulation (EEC) No 2658/87 

for products within the scope of Regulation 

(EU) 2018/848 

☒ Organic 

☐ In-conversion 

Quantity estimated in kilograms, litres or, 

where relevant, in number of units 

Preparation 

Muesli BIO FRUIT 

Muesli BIO CHOCOLATE 

Muesli BIO FRUITY TIGER NUTS 

Organic 

 

300 tons 

300 tons 

300 tons 
  

3. List of premises or units where the activity is performed by the operator or group of operators 

Address or geolocation Description of the activity or activities as referred to in point 5 of part I 

 

Production facility: 

ul. Nieszawska 1  

61-021 Poznań 

 

Warehouse: 

ul. Janikowska 23a  

61-070 Poznań 

Preparation 

Distribution/Placing on the market 

Storing  

 

Distribution/Placing on the market 

Storing 

  

4. Information on the accreditation of the control body in accordance with Article 40(3) of Regulation (EU) 

2018/848: Polish Centre for Accreditation, Nr AC 141  

5. Other information: Type of product certification program 6 according to PN-EN ISO/IEC 17067:2014, PCRE 

certification program. The validity and scope of the certificate can be checked on the website: 

http://www.wykaz.tuv.pl/. The issuance of a new certificate cancels this document. 

 

 

 

 

https://www.tuv.com/content-media-files/poland/pdfs/about-us/akredytacje-i-upowa%C5%BCnienia/tuv-rheinland-certyfikat-ac-141.pdf

