
 

Kodeks Jakości dla dostawców 

 

Celem procedury jest określenie wymagań odnośnie dostawców surowców 

podlegających procesowi produkcji  w firmie AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych Sp. z 

o.o. Niniejsze zasady muszą być zakomunikowane dostawcy przed rozpoczęciem współpracy. 

Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych zasad poprzez złożenie podpisu przez 

upoważnioną osobą 

 

Kryterium 1: Identyfikowalność 

Wszystkie wejścia, wydania i transfery wewnątrz muszą być ewidencjonowane. Należy 

utrzymywać zapisy pozwalające na zidentyfikowanie danej partii produktu (nazwa dostawcy, 

waga, numer partii, stosowane zabiegi na przyjęciu) Wszystkie zabiegi dokonywane podczas 

produkcji powinny być odnotowywane. 

 

Kryterium 2: Zgodność surowców 

Dostawca zobowiązany jest dostarczyć surowce które są zgodne z maksymalnymi poziomami 

substancji niepożądanych które określone w dyrektywie 2002/32/WE Parlamentu 

Europejskiego z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach 

zwierzęcych, obowiązującymi przepisami prawa oraz rozporządzeniami dla pasz. Ponadto, 

dostawca zobowiązuje się dostarczyć surowce wolne od produktów zabronionych takich jak 

nawozy, mocz, pestycydy, produkty zwierzęce, ścieki. 

 

Kryterium 3: Segregacja dostaw budzących wątpliwości 

Dostawy ocenione jako budzące wątpliwości powinny być zwrócone. Dostawca jest 

zobowiązany do terminowego informowania przedstawicieli firmy AP Energy Tłocznia Olejów 

Roślinnych Sp. z o. o. o niezgodności dostarczonej partii nie przetworzonych produktów 

rolnych z przedstawionymi wymogami. 

 

Kryterium 4: utrzymanie higieny i czyszczenie 

Dostawca powinien zapewnić higieniczne warunki zbioru, przechowywania i dostarczenia nie 

przetworzonych produktów rolnych. Dostawca powinien zapewnić brak możliwości 

krzyżowania się różnych przechowywanych produktów. Budynki powinny być utrzymane w 

dobrym stanie technicznym, podłogi wykonane z betonu lub innych materiałów bez 



widocznych oznak uszkodzenia. Ściany bez zauważalnych wad. Dachy w dobrym stanie bez 

przecieków, a teren wokół budynków zadbany. 

 

Kryterium 5: Monitoring substancji niepożądanych 

Dostawca powinien prowadzić działania pozwalające ocenić ryzyko występowania wszelkich 

substancji niepożądanych takich jak metale ciężkie i inne. Badania będą prowadzone zgodnie 

z harmonogramem badań firmy AP Energy Tłocznia Olejów Roślinnych Sp. z o.o. i w 

porozumieniu z jej przedstawicielem. 

Należy utrzymać zapisy z prowadzonych badań. 

 

Kryterium 6: Certyfikacja w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz 

Dostawcy preferowani przez firmę AP Energy Tłocznie Olejów Roślinnych Sp. z o.o. muszą 

stosować się do wytycznych jakościowych firmy. Dostawca uczestniczący w obrocie/ 

prowadzący obrót magazynowy powinien być zarejestrowany przez Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii właściwy terytorialnie dla danego dostawcy zgodnie rose z Rozporządzeniem 

(WE) w UE nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. 

 

Kryterium 7: Transport  

Dostawca odpowiada za dostarczenie surowca do wskazanego miejsca firmy AP Energy 

Tłocznia Olejów Roślinnych Sp. z o.o. w sposób zapewniający nie pogorszenie jakości 

transportowanego towaru. W przypadku gdy dostawca nie posiada własnych pojazdów 

transportowych zalecane są wyłącznie kwalifikowani przewoźnicy. 

 

Dostawca odpowiadając za jakość́ usługi transportowej zobowiązany jest do spełnienia 

następujących wymagań: 

• należy przeprowadzać́ kontrole środka transportu przed załadunkiem przez Inspektora 

Załadunkowego, który może być́ pracownikiem Dostawcy lub firmy zarządzającej 

magazynem lub być́ wynajętym specjalistą. 

• podstawiony środek transportu musi być́ właściwy dla transportu produktu, w dobrym 

stanie technicznym (nieakceptowalne są̨ wycieki jakichkolwiek płynów z pojazdów) i 

zgodny z ogólnymi przepisami prawnymi dotyczącymi transportu 



• należy bezwzględnie przestrzegać́ wymagań́ dotyczących maksymalnej masy 

całkowitej pojazdu) oraz wymaganiami szczególnymi dotyczącymi transportu 

materiałów paszowych i zboża. 

• część́ załadunkowa podstawionego środka transportu musi być́ okryta i zrobiona z 

materiałów, które umożliwiają̨ przeprowadzenie efektywnych zabiegów higienicznych, 

tak aby nie dopuścić́ do zanieczyszczenia towaru. 

• w części załadunkowej nie wolno jednocześnie przewozić́ innych materiałów, 

substancji i przedmiotów, które mogą̨ spowodować́ zanieczyszczenie. 

Ustanawia się̨ trzy programy mycia (w zależnością od przewożonego towaru):  

Program 1 - Czyszczenie na sucho lub na mokro za pomocą̨ wody  

Program 2 – Mycie za pomocą̨ wody z dodatkiem detergentu dopuszczonego do 

kontaktu z zrywnością̨  

Program 3 – Poziom 2 + dezynfekcja z dodatkiem środka dezynfekcyjnego 

dopuszczonego do stosowania w przemyśle spożywczym.  

Lista produktów zabronionych do transportu za pomocą̨ pojazdów przeznaczonych do 

przewozu surowców do produkcji pasz: 

• odpady z uboju, 

• obornik lub mieszanina ziemi i obornika, 

• wióry metalu i inne odpady metalowe, 

• materiały toksyczne i radioaktywne, 

• azbest lub materiały zawierające azbest, 

• ziarno luzem poddane obróbce za pomocą̨ substancji toksycznych, 

• osady ściekowe, 

• odpady komunalne, 

• resztki zrywności, pomyje, 

• materiały szklane i stłuczka szklana. 

• Dostawca zobowiązany jest do wprowadzenia systemu kontroli poprzednich 

załadunków. 

W czasie kontroli Inspektor Załadunkowy kontroluje: 

-  czy przestrzeń́ załadunkowa jest sucha, czysta i szczelna. 

-  Czy dokonano prawidłowych zabiegów higienicznych i czy zostało to udokumentowane 

(certyfikat mycia) 



-  Czy plandeki zabezpieczają̨ ładunek przed działaniem czynników zewnętrznych 

-  Czy przestrzeń́ ładunkowa jest bez obcych zapachów 

-  Czy nie ma wystających gwoździ, szrub, blach i desek 

-  Czy pojazd jest wolny od wszelkich szkodników 

Dostawca zobowiązuje się̨, niezwłocznie poinformować́ przedstawiciela firmy AP Energy 

Tłocznia Olejów Roślinnych Sp. z o. o. o sytuacji wystąpienia zmian, skutkujących 

niespełnieniem kryteriów przedstawionych w niniejszym Kodeksie, a także o zidentyfikowaniu 

jakichkolwiek niezgodności dostarczanego nieprzetworzonego produktu rolnego. 

 

……………………………………….                               ……………………………………...
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(Podpis dostawcy)                                                                   (Podpis przedstawiciela)    

 

 

 

 


