
Procedura z dnia 01.01.2022 wydanie II 

Eko Farma Lidia Włodarczyk                                                                                            

Pogorzany 8 

34-623 Szczyrzyc 

PROCEDURA PRZETWÓRSTWA/PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW  

EKOLOGICZNYCH 

1. Cel 

Celem procedury jest zapewnienie zgodności produktu z wymaganiami prawa oraz wymaganiami 
jakościowymi dla wszystkich produktów objętych procesem certyfikacji w zakresie rolnictwa eko-
logicznego zgodnie z rozporządzeniem 848 z 2018r. Firma Eko Farma Lidia Włodarczyk prowadzi 
przetwórstwo tylko w zakresie produktów ekologicznych. 

2. Zakres 

Procedura opisuje wymagania jakie musi spełnić firma prowadząca przetwórstwo/przygotowanie 
produktami w zakresie rolnictwa ekologicznego : śledzenie transportu produktu od miejsca zaku-
pu do miejsca docelowego oraz prowadzenie dokumentacji zapewniającej identyfikowalność pro-
duktu na każdym etapie. 

3. Opis postępowania – wymagania ogólne 

-  zakupy realizowane są od certyfikowanych dostawców produktów rolnictwa ekologicznego. 

Załącznik nr 2 

- postępowanie z produktami ekologicznymi powinno być odseparowane od działań prowa-
dzonych na innych produktach, 

- należy zapewnić wyraźne oznaczenia w każdym momencie postępowania z produktami eko-
logicznymi  w celu zapewnienia możliwości identyfikacji parYi i uniknięcia mieszania się lub 
zamiany z produktami nieekologicznymi; 

- wszystkie czynności muszą być udokumentowane. Dokumentacja dotycząca przepływu pro-
duktu musi umożliwiać identyfikację drogi produktu od klienta do dostawcy. 



4. Zakup/ sprzedaż wykonywana jest od producenta ekologicznego do odbiorcy.  

Postępowanie z produktem ekologicznym na etapie przyjęcia na magazyn : 

- kontrola środka transportu - higiena (czysty, brak pozostałości po poprzednich ładunkach, bez 
śladów bytowania szkodników), transport surowców po stronie dostawcy. 

- kontrola produktu – oznakowanie, wizualna ocena opakowania (obecność etykiet potwierdzają-
cych ekologiczne pochodzenie produktu, czyste, bez zabrudzeń, bez śladów bytowania szkodni-
ków) 

-  porównanie informacji w dokumentach transportowych, weryfikacja zgodności FV, weryfikacja 
certyfikatu, adnotacje w rejestrze zakupów. 

W przypadku gdy wynik kontroli jest negatywny produkt należy odseparować od strefy produk-
tów ekologicznych. 

Operacje zakupu i sprzedaży należy ewidencjonować: 

- rejestr sprzedaży zał. nr. 3 

- tabela sprzedaży – ewidencja sprzedaży produktów z analityki systemu sprzedaży Woocommers pa-
nelu administracyjnego sklepu www.eko-farma.net, w przypadku sprzedaży fakturowej z systemu fak-
turującego dokumenty do wglądu. 

5. Transport 

Produkty ekologiczne mogą być transportowane do innych jednostek, włączając hurtowników i detali-
stów, tylko w odpowiednim opakowaniu, pojemnikach lub pojazdach zamkniętych w taki sposób, aby 
nie można było dokonać zamiany zawartości bez manipulowania lub uszkodzenia pieczęci oraz zaopa-
trzonych w etykiety zawierające oznaczenie PL EKO-03 COBICO sp z o.o lub dokument towarzyszący z 
tym oznaczeniem, bez uszczerbku dla innych oznakowań wymaganych przez prawo, co następuje: 

a) nazwę i adres podmiotu gospodarczego oraz, jeśli różny, właściciela lub sprzedawcy produktu; 

b) nazwę produktu wraz z odniesieniem do ekologicznej metody produkcji. 

c) transport zlecany jest kontrolowany poprzez sprawdzenie szczelności opakowań. W przypadku od-
bioru na miejscu klienci odbierają produkty osobiście. 

d) Transport w całości obejmuje odbiór własny lub zewnętrzny 

e) Przed wysłaniem produktów sprawdzane są opakowania i ich szczelność. 

6. Produkcja 

Produkcja zgodnie z procesem technologicznym produkcji cydru oraz inne zgłoszone produkty             
zgodnie z opisem technologicznym dedykowanym do danego asortymentu. 

7. Po każdej produkcji wszystkie używane urządzenia do produkcji oraz pomieszczenia produkcyjne 
zostają poddane myciu. Przed każdą produkcją pracownik sprawdza czystość wykorzystywanych urzą-
dzeń do produkcji.  

Zapisy załącznik nr 4 (produkcja/mycie i czyszczenie maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń) 

8. Opisy procesów technologicznych dostępne są w wersji cyfrowej. 

9. Receptury, skład surowcowy w kartach produktów w wersji cyfrowej. 

http://www.eko-farma.net/


Załącznik nr 1 

Rejestr zakupów A, B, C – poszczególne grupy produktów 

Załącznik nr 2 

Rejestr dostawców ekologicznych 

Data transportu Firma przewozowa Sprawdzenie stanu 
czystości pojazdu/ wa-
runków przewozu to-
waru ekologicznego

Podpis sprawdzające-
go/osoby odpowie-
dzialnej 

Lp Imię i Nazwisko / na-
zwa

Adres Towar Ilość Nr certyfikatu



Załącznik nr 3 

Rejestr sprzedaży 

Załącznik nr 4 

Reklamacje 

Załącznik nr 5 

Rejestr produkcji /mycie i czyszczenie maszyn, urządzeń i pomieszczeń 

Data wydania Odbiorca Nazwa pro-
duktu ekolo-
gicznego

Wyda-
na ilość

Nu-
mer 
parYi

Nr faktury Uwagi

Data zgło-
szenia re-
klamacji

Zgłaszający 
reklamację

Nazwa produktu 
ekologicznego

Numer 
parYi

Przyczyna 
reklamacji

Nr we-
wnętrzny 
reklamacji

Reklamacja 
uznana 
[tak/nie]

Wytwarza-
ny produkt

Identyfikacja dostawcy surowca użytego do produkcji Proces produkcji/czyszczenie pomieszczeń i 
urządzeń

Podpis 
pracow-
nika

Nazwa 
wytwarza-
nego wyro-
bu eko

Data 
Produk-
cji

Nazwa 
surow-
ca

Produ-
cent/ nr 
certyfika-
tu

Nr ParYi 
zakupionej/
data zakupu

Ilość 
surow-
ca 

Ilość 
pobra-
na do 
produk-
cji

Nr parYi 
wyrobu 
gotowe-
go

Deklaro-
wana ilość 
na opako-
waniu

Ilość wypro-
dukowana




