


Zgodnie z oczekiwaniami ryn-
ku wprowadziliśmy zaawan-
sowane technologicznie so-
lanki nastrzykowe najnowszej 
generacji z linii PORK BELLY 
do produkcji boczku, boczku-
paski, pachwin i podgardla.

 AVO PORK BELLY 40
 AVO PORK BELLY 65 
Zalety solanek z linii AVO 
PORK BELLY:
 nie stwarzają problemów 

podczas aplikacji - doskona-
le się rozpuszczają, nie pie-
nią się, nie zatykają filtrów, 
nie są podatne na szybkie 
nagrzewanie, a także świet-
nie się wstrzykują

 silne właściwości wiążące 
(ewentualne rozwarstwienia 
są krajalne, twarde)

 zawierają składniki przedłu-
żające trwałość mikrobiolo-
giczną gotowego produktu

 zabezpieczają przed ubyt-
kami podczas obróbki ter-
micznej

 świetnie uwypuklają natural-
ny smak boczku - brak ob-
cych posmaków

 poprawiają wygląd na 
przekroju produktu

 mają właściwości antysta-
tyczne – zabezpieczają 
przed wytrącaniem się tłusz-
czu na powierzchni maso-
wanego surowca

 gwarantują stabilność pro-
dukcji bez względu na ja-
kość surowca

AVO gwarantuje niezmienną 
wysoką jakość surowców uży-
tych do produkcji preparatów 
solankowych oraz ich powta-
rzalność produkcyjną.

P O R K  B E L L Y

AVO - NOWA  JAKOŚĆ  W  PRODUKCJI  BOCZKU

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA
www.avo.pl
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Product Manager
TEKLIM Spółka jawna

Wybrałem
  Rzeźnik polski
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Maciej Góralski



	 TEKLIM	jest	wyspecjalizowaną	firmą	klimatyzacyjną.	Posiadamy	bogate	do-
świadczenie	w	tej	dziedzinie	zdobyte	przez	nas	w	ciągu	25	lat	pracy	w	tej	branży.	
Dzięki	stałej	współpracy	z	największymi	i	przodującymi	producentami	urządzeń	
i	 regularnym	szkoleniom	stale	wzbogacamy	naszą	wiedzę	 i	umiejętności,	aby	
lepiej	służyć	potrzebom	naszych	klientów.
	 Specjalizujemy	się	również	w	zakresie	ochrony	przed	stratami	chłodu	i	kon-
densacją	w	chłodniach	i	mroźniach	w	oparciu	o	unikalne,	dedykowane	rozwiązania	
firmy	Biddle.
	 Nasza	filozofia,	to	zawsze	wychodzić	naprzeciw	potrzebom	i	oczekiwaniom	
Klienta.	Pomocą	w	dotarciu	do	zakładów	przetwórstwa	mięsnego	służy	nam	
„Rzeźnik	polski”.	Dzięki	niemu	w	najlepszy	sposób	nie	tylko	możemy	zaprezentować	
swoją	ofertę,	ale	też	wzmocnić	swój	wizerunek	i	pozycję	na	rynku.	Wysoka	mery-
toryczna	zawartość	periodyku	oraz	bardzo	przyjazna	szata	graficzna	stanowią	
dla	redakcji	standard.



�� Panie�Prezesie,�w�czym�specjalizuje�się�firma�Ramp�Trade?

Zajmujemy się rozbiorem mięsa drobiowego - głównie kurczaka i indyka. 

Wysokie standardy produkcji i surowiec pozyskiwany wyłącznie od rodzimych 

dostawców, pozwalają nam osiągnąć najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa 

naszych produktów.

�� W�jaki�sposób�dostosowujecie�się�do�wymagań�odbiorców?

Mimo mojego młodego wieku wiem, jak ważne jest bycie elastycznym wobec 

naszych klientów. Staram się sprostać wszystkim ich wymaganiom. Ważne jest, 

by wzajemnie zrozumieć, jak ma wyglądać nasza współpraca - jeżeli chodzi o 

jakość i jakie zastosowanie w dalszym procesie technologicznymi ma spełniać 

nasz produkt. Oczywiście, ważne jest również opakowanie i transport do klienta.

�� Jakie�produkty�wchodzą�w�skład�Waszej�oferty?

Nasza oferta to świeże i mrożone elementy z kurczaka oraz świeże i mro-

żone elementy z indyka.

�� Czy�w�przyszłości�planowane�jest�poszerzenie�oferty?�Czy�Pana�

zdaniem�jest�takie�zapotrzebowanie�na�rynku?

Rynek jest zawsze nieodgadniony. W dzisiejszych czasach trzeba o niego 

zabiegać, być czujnym i bardzo elastycznym. Mięso drobiowe jest doskonałym 

produktem dla wszystkich grup wiekowych, młodszych i starszych, zapotrzebo-

wanie na nie powinno być więc coraz większe. Do poszerzenia oferty musiałbym 

się dobrze przygotować, dopiero później mógłbym przystąpić do działania. 

Ważne jest znalezienie odbiorców i spełnienie ich wymagań. Ten, kto nie myśli 

o przyszłości, stoi w miejscu. Bez podejmowania ryzyka niczego nie można 

osiągnąć. Zawsze mówię: „bez ryzyka nie pije się szampana”. To powiedzenie 

jest przenośnią, ale ma swoje uzasadnienie.

Z Panem Przemysławem Rogułą właścicielem Ramp Trade Sp. z o.o.
rozmawia Małgorzata Martini „Rzeźnik polski”

KTO NIE RYZYKUJE SZAMPANA NIE PIJE



�� Skąd�pochodzi�surowiec�wykorzystywany�do�produkcji�goto-

wego�produktu?

Nasz surowiec pochodzi od polskich dostawców z którymi współpracu-

jemy już od kilku lat i szanujemy się wzajemnie. Wiemy wszystko na temat 

hodowców, z którymi pracują nasi dostawcy. Dzięki temu smak i jakość 

naszych produktów pozwalają zadowolić naszych klientów.

�� Jakie�walory�wyróżniają�finalny�produkt�firmy�Ramp�Trade?�

Dzięki�czemu�są�one�osiągalne?

Wszystko, co robimy, jest zawsze ciężką pracą. Sukces nie byłby jednak 

możliwy bez włożenia w to także serca. Lubię jeść mięso i lubię robić to, co 

robię. Uważam, że jest to fajne połączenie. Wyróżnia nas świeżość, dokład-

ność, dostosowywanie się to potrzeb naszych klientów oraz terminowość. 

Jeszcze raz podkreślę, że bardzo istotnym elementem jest także wzajemny 

szacunek i zaufanie.

�� Do�kogo�przede�wszystkim�skierowana�jest�oferta?

Nasza oferta jest skierowana obecnie do odbiorców hurtowych. W przy-

szłości być może pomyślimy nad rozszerzeniem rynku zbytu. 

�� Czy�Państwa�produkty�są�dostępne�tylko�na�polskim�rynku?

Nasze produkty są dostępne na rynku polskim i wspólnoty europejskiej 

- nie mamy barier. Zawsze staramy się być otwarci na potrzeby i sugestie 

klienta, który chce z nami współpracować.

�� Jakie�środki�bezpieczeństwa�są�wdrożone�w�zakładzie,�by�klient�

otrzymał�bezpieczny�produkt?

Mamy wdrożony i funkcjonujący system HACCP. Szkolimy także na-

szych pracowników, bez tego nie można funkcjonować. Staramy się też o 

dobrą i rodzinną atmosferę. Moim zdaniem firma to ludzie, którzy chcą 

w niej pracować. 

�� Jakie�Pana�zdaniem�zalety�posiada�mięso�drobiowe�i�dlaczego�

powinniśmy�po�nie�sięgać?

Podstawowym budulcem naszego organizmu jest białko. W mięsie 

drobiowym jest go bardzo dużo. Zawiera ono ponadto liczne składniki mi-

neralne i witaminy, jest także łatwo przyswajalne dla każdej grupy wiekowej.

Mięso drobiowe jest polecane przez lekarzy osobom, które muszą prze-

strzegać różnych diet. O jego walorach smakowych i kulinarnych można by 

rozmawiać przez kilka godzin i pewnie ci, co zaczęliby czytać poczuliby się 

głodni. Już nawet, kiedy o tym myślę, to czuję zapach i subtelny, delikatny 

smak tego produktu.

�� Angażujecie�się�również�w�działalność�społeczną.�Jaką?�Co�

było�impulsem�do�takich�działań?

Czasami niezwykle trudno jest dostrzec potrzeby innych. Ja sam dopiero 

zaczynam zauważać pewne otaczające nas fakty, czasami dość przykre. 

Nie chciałby wymieniać instytucji i osób prywatnych, którym pomagam. 

Nie chcę się chwalić. Często są to sytuacje spontaniczne, które dają mi 

dużo satysfakcji. Dawanie okazuje się przyjemniejsze niż branie, a uśmiech 

i słowo „dziękuję”, są najcenniejsze.

Dziękuję�za�rozmowę.
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die Anweisung [` anwajzung] - instrukcja, 

wskazanie

die Aufschrift [`aufszrift] - napis

aufbewahren [`aufbə`wa:rən] - przechowywać

der Bereich [bə’rajç] - zakres / [ç] transkrypcja 

fonetyczna głoski podobnej w wymowie do 

polskiego „ś”/

bestens [`bεstəns] - najlepiej / [ε] transkrypcja 

fonetyczna głoski jak polskie „e”/

bestimmen [bə’sztimən] - oznaczać (chem.) /[ə] 

- transkrypcja fonetyczna głoski „e“ w pozycji 

nie akcentowanej i w wygłosie/

die Bezeichnung [bə’cajçnung] - oznaczenie

das Datum [`da:tum] - data

durchführen [`durç`fy:rən] - wykonać 

/[y:] – transkrypcja fonetyczna długiej napiętej 

głoski o znaku literowym „ü’, tzw. „Umlaut“ 

nieobecny w polskiej wymowie/

die Eigenschaft [`ajgənszaft] - właściwość

entsprechend [εnt`szprεçənt] - odpowiedni

ermitteln [εr`mitəln] - określić

erweitern [εr`wajtərn] - rozszerzyć

die Frist [`frist] - termin

gefährlich [gə`fε:rliç] - niebezpieczny

das Grenzdatum [`grεnts`da:tum] - data 

graniczna

die Grütze [grytsə] - kasza

die Haltbarkeit [`haltbarkajt] - trwałość

die Hefe [`he:fə] - drożdże

der Kunde [kundə] - klient

mikrobiologisch [`mikro:bio`lo:gisz] 

- mikrobiologiczny

die Mikroorganismen [`mikro:orga`nismən] 

- mikroorganizmy

die Nudeln [`nu:dəln] - makaron

die Probe [`pro:bə] - próba

die Probennahme [`pro:bən`na:mə] - pobór 

próbek

der Schimmel [`sziməl] - pleśń

sog. – sogenannt [`zo:gə`nant] - tak zwany

trocken [`trokən] - suchy

u.ä. – und ähnliche [unt `ε:nliçə] - itp.

unbrauchbar [`un`brauhba:r] - nieprzydatny

die Untersuchung [untər`zu:hung] 

- badanie

verzehren [fər`tse:rən]  - spożywać

das Verzehrdatum [fər`tse:r`da:tum] 

- data przydatności do spożycia

das Verbrauchsdatum [fər`brauhs`da:tum] - 

data przydatności do spożycia/ użycia

die Verordnung [fər`ordnung] - rozporządzenie

der Wunsch [wunsz] - życzenie

Die Fleischprodukte sind mit der Angabe 

„verbrauchen bis: Tag/Monat/Jahr“ versehen. 

In diese Weise vorgeschriebenes Datum ist eine 

Anweisung, dass nach dieser Frist das Produkt 

unbrauchbar wird, weil sich darin zahlreiche 

Mikroorganismen entwickelt haben. Das auf 

der Verpackung angegebene Datum bedeutet 

das Grenzdatum und sobald dieses verlaufen 

ist, darf man das Produkt nicht verzehren, weil 

es für die Gesundheit und manchmal sogar für 

das Leben der Menschen gefährlich ist. Auf den 

Verpackungen mancher Lebensmitteln kann man 

auch die Aufschrift „bestens vor...“ oder „bestens 

vor Ende ...verbrauchen”. Die angegebene Frist 

bedeutet, das auch nach derer Ablauf das gegebene 

Lebensmittel ungefährlich für unsere Gesundheit 

ist, aber kann physische Eigenschaften nicht 

mehr behalten und die Qualität des Produktes 

wird nicht entsprechend. Solche Aufschrift 

kann man auf sog. trockenen Lebensmitteln 

finden, wie Nudeln, Grützen u.ä. Entsprechende 

Bezeichnung auf der Verpackung erfolgt aus der 

Verordnung des Europäischen Parlaments und 

des Rates Nr. 1169/2011 vom 25. Oktober 2011.

Zur Ermittlung des Verzehrdatums des Produktes 

werden entsprechende Laboruntersuchungen des 

Lebensmittels durchgeführt. Dabei werden Bakterien, 

Hefe oder Schimmel mikrobiologisch bestimmt. 

In der Verordnung der Europäischen Union ist 

vorgeschrieben, welche Bakterien zu bestimmen 

sind und auf Wunsch des Kunden wir oft der 

Untersuchungsbereich erweitert. Bei Probennahme 

muss man angeben, in welcher Temperatur das 

Produkt aufbewahrt wird. Man kann die Zeit ändern 

und die Untersuchungen sukzessiv durchführen. 

Lange Haltbarkeit von Lebensmitteln
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Teil 27

     Język niemiecki w branży mięsnej
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Zad. 1.

7 – 2 – 9 – 8 – 4 – 1 – 6 – 5 – 3

Zad. 2.

1F; 2D; 3G ; 4A; 5B; 6E; 7C

Zad. 3.

1-g; 2-e; 3-h; 4-f; 5-i; 6-b; 7-j; 8-a; 9-d; 10-c.

Zad. 4.

Hefe; Nudeln; Labor; Bakterien; Temperatur; Datum; 

Termin; Monat

O
dpow

iedzi 

Zad. 2. Proszę uzupełnić zdania na podstawie treści tekstu: Uzupełnienia: 

A – Eigenschaften; B – Nudeln, Grützen; C – Temperatur; D – Gesundheit; 

E -  Bakterien; F – Verpackung; G – Haltbarkeit; 

Zad. 4. Proszę podkreślić długie samogłoski [o:], [u:], [e:], [a:], [i:],  

w niektórych z podanych wyrazów takich nie ma:

Zad. 1. Proszę uporządkować oznaczenia czasu zaczynając od najkrótszego:

Zad. 3. Proszę dopasować znaczeniowo i połączyć w pary:

W NASTEPNYM NUMERZE

JEZYK ANGIELSKI

1. Beruf    a.  Bakterien

2. Untersuchungen   b.  Lager

3. Eigenschaften   c.  Portion

4. Verpackung   d.  Tag

5. Produktionsprozess   e. Proben

6. Aufbewahrung   f.  Hülle

7. Zutaten    g.  Fleischer

8. Mikroorganismen   h.  Geschmack

9. Datum    i.  Pökeln

10. Fleischstück   j.  Pfeffer

1. Monat

2. Stunde

3. Jahrhundert

4. Woche

5. Jar

6. Quartal

7. Minute

8. Tag

9. Viertelstunde

1. Das Verzehrdatum wird auf der ......... des Fleischproduktes angegeben.

2. Nach Ablauf /upływ/ des Grenzdatums ist das Fleischprodukt für unsere ........ 

gefährlich.

3. Die trockenen Lebensmitteln haben eine lange ......... .

4. Bei langer Aufbewahrung können die Produkte physische ........ nicht mehr behalten.

5. Auf den Lebensmitteln wie zum Beispiel ...... , ........ steht „bestens vor...“ oder „be-

stens vor Ende ....“ verbrauchen.

6. Während /podczas/ der Laboruntersuchungen der Lebensmitteln werden ........ 

bestimmt.

7. Bei Aufbewahrung der Lebensmitteln ist die .......  sehr wichtig.

Hefe, Ende, Menschen, Frist, Nudeln, Parlament, Labor, Kunde, 

Bakterien, Temperatur, Salz, Datum, Termin, Wunsch, Monat, Schimmel, 

Gesundheit, Verpackung

13JĘZYK NIEMIECKI W BRANŻY MIĘSNEJ



�� Proszę�powiedzieć,�co�wpłynęło�na�

Państwa� decyzję� o� przystąpieniu� do� XXIII�

Certyfikacji�Programu�Promocyjnego�„Doceń�

polskie”?

Program Promocyjny „Doceń polskie” to 

znana i rozpoznawalna marka na polskim ryn-

ku. W wiarygodny i bezstronny sposób wyróżnia 

najlepsze polskie produkty. W ZM Henryk Kania 

od zawsze dużą wagę przykładamy do jakości 

naszych wyrobów. Podkreślamy, że nasze wędliny 

wyprodukowano w Polsce. Uznaliśmy więc, że war-

to tę jakość i polskość dodatkowo zasygnalizować 

klientom – m.in. na reklamach i opakowaniach 

produktów. Konsumenci coraz częściej zwracają 

uwagę na pochodzenie kupowanego produktu 

oraz na znaki i certyfikaty potwierdzające jego 

wysoką jakość. Zgłosiliśmy więc najlepsze wyroby 

do procesu certyfikacji, co przełożyło się na tytuły 

TOP PRODUKT, dla każdej zgłoszonej pozycji asor-

tymentowej. Oznacza to, że produkty te zyskały 

maksymalne noty w każdej z ocenianych kategorii. 

To dla nas duże wyróżnienie. 

�� Skąd� dowiedzieli� się� Państwo�

o�Programie?

Trudno wskazać jednoznacznie źródło naszej 

wiedzy o istnieniu programu. Tak jak mówiłam, jest 

on coraz bardziej znany i rozpoznawalny w Polsce. 

Stąd też nietrudno o nim usłyszeć.

�� Aż�dziesięć�wyrobów�zdobyło�najwyż-

szy�laur�Programu.�Proszę�zdradzić�w�czym�tkwi�

tajemnica�ich�sukcesu?

Produkty te cały czas uosabiają w sobie 

wszystko to, co najlepsze, czyli tradycyjne recep-

tury i metody produkcji. Na ich jakość i bezpie-

czeństwo bardzo pozytywnie wpłynęło dynamicz-

ne zwiększenie wolumenów sprzedaży kilka lat 

temu. Dzięki temu, wyroby te stały się powtarzal-

ne. Oznacza to, że zawsze odpowiadają bardzo 

wysokim standardom i wymogom zarówno sieci 

handlowych, jak i samych klientów. Doceniane są 

także przez ekspertów branżowych konkursów 

i plebiscytów. 

�� Czy�nagrodzone�produkty�są�również�

tymi,�które�są�najczęściej�wybierane�przez�

Waszych�klientów?

Nagrodzone zostały kabanoski Maestro 

120 g, kabanosy pieczone oraz kiełbasa krakowska 

Maestro i z pewnością są to jedne z najchętniej 

kupowanych produktów nie tylko w naszym port-

folio, ale również w swoich kategoriach w ramach 

całego rynku. Popularność naszych kabanosów 

najlepiej widoczna jest w pozycji ZM Henryk Kania 

w tym segmencie. Opierając się na danych Panelu 

Gospodarstw Domowych GfK Polonia, jesteśmy 

wiceliderem rynku kabanosów paczkowanych. 

Sukces to tym większy, że marka Maestro, pod któ-

rą sprzedajemy kabanosy, jest młoda – powstała 

pod koniec 2013 roku. 

�� Gdzie�dostępne�są�Wasze�wyroby�ozna-

czone�Znakiem�„Doceń�polskie”�TOP�PRODUKT?�

Produkty te można kupić w większości sieci 

handlowych działających w Polsce, na czele z taki-

mi jak Biedronka, Auchan, Kaufland czy Carrefour.

�� I�ostatnie�pytanie�-�czy,�według�Pani,�

inicjatywy� takie� jak� Program� Promocyjny�

„Doceń�polskie”�są�potrzebne�polskim�konsu-

mentom�i�producentom,�i�dlaczego?

Oczywiście, że tak. Warto bowiem promo-

wać smaczną, polską żywność wysokiej jakości. 

Ważne też, by konsumenci w jak najprostszy spo-

sób mogli takie produkty odnajdywać na półkach 

sklepowych, a takie znaki na opakowaniach, jak 

„Doceń polskie”, zdecydowanie w tym pomagają. 

Trzeba wspierać polskie produkty, bo wielokrotnie 

gwarantują jakość i smak na najwyższym, świa-

towym poziomie.

Dziękuję�za�rozmowę.

Wszystko to, co najlepsze
Z Dominiką Rąba - wiceprezes Zarządu ZM Henryk Kania S.A. rozmawia Katarzyna Salomon

®





Producenci i handlowcy doskonale zdają 

sobie sprawę z ewolucji preferencji zakupowych 

konsumentów. Na rynku pojawia się coraz więcej 

podmiotów oferujących produkty „eko”. Są to 

zarówno mali, jak i średni producenci lokalni oraz 

duże korporacje produkujące żywność. O lojal-

ność zakupową każdego z Klientów zabiega rynek 

tradycyjnych, małych sklepów, jak i dużych sieci 

handlowych, które podlegają ciągłym i dynamicz-

nym zmianom. Powstają kolejne formaty sklepów 

i marketów oraz magazyny centralne. Wiele sieci 

handlowych kładzie szczególny nacisk na wyeks-

ponowanie tzw. ,,półki świeżej,, - tj. podkreślenie 

jakości i szerokiego wyboru asortymentowego, 

ciągłej dostępności produktów, a przede wszyst-

kim ich świeżości. 

Czytając etykiety produktów analizujemy ich 

jakość jedynie w kontekście składu, występowania 

konserwantów, wypełniaczy i niebezpiecznych 

barwników. Tymczasem bardzo ważnym deter-

minantem wysokiej jakości towarów, z których 

wyczarowujemy smakowite specjały w naszych 

domach, są warunki ich przechowywania i dystry-

bucji, zanim żywność trafi do naszych koszyków. 

Oznacza to, że logistyka dla produktów świeżych 

musi podlegać restrykcyjnym zasadom, w szcze-

EKO - TRENDY w dystrybucji

Zdrowe odżywianie nie jest już chwilową modą, ale coraz silniejszym 
trendem. My - Polacy, wzorem zachodnich sąsiadów, chcemy jeść zdrowo 
i odpowiedzialnie. Media nie ustają w wysiłkach, aby promować zdrowy styl 
życia, aktywność fizyczną i odpowiednią dietę. Nasza kuchnia powinna być 
zaopatrzona w produkty o wysokich walorach smakowych, odżywczych, ale 
przede wszystkim – świeże. Przed wyborem produktów do koszyka zakupowego 
coraz częściej czytamy etykiety, bierzemy pod uwagę skład i rodzaj surowca, 
wartość spożywczą i energetyczną (kalorie) oraz aspekt ekologiczny, a także 
markę producenta. Każdy z nas chce kupować artykuły najlepszej jakości 
i najświeższe, najlepiej z wczorajszą datą produkcji.
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gólności dotyczącym zachowania właściwej tem-

peratury na każdym etapie łańcucha dostaw, 

a forma transportu powinna być właściwa dla 

produktów, które mają być przewożone. Główne 

grupy obejmują produkty pochodzenia zwierzę-

cego, produkty mieszane (zawierające składniki 

pochodzenia zwierzęcego) oraz produkty pocho-

dzenia roślinnego.

Ze względu na właściwości produktów pocho-

dzenia zwierzęcego ich transport jest najbardziej 

restrykcyjny. Wymagania w zakresie temperatury 

transportu są przejrzyste w przepisach prawa 

i obligują wszystkie podmioty do utrzymania wy-

maganej temperatury chłodniczej na wszystkich 

etapach łańcucha dostaw żywności. Producenci 

tego sektora zazwyczaj wykorzystują własne roz-

wiązania transportowe, aby sprostać restrykcyj-

nym przepisom, niemniej rynek stawia przed nimi 

coraz trudniejsze zadania. Biorąc pod uwagę 

wspomniane eko- trendy, odbiorcy rozmawiają ze 

swoimi dostawcami dodając przedrostek NAJ do 

większości słów określających warunki dostaw:

• możliwość złożenia zamówienia przez od-

biorców do producentów (dostawców) jak 

najpóźniej jest to możliwe,

• możliwość zrealizowania najmniejszego 

zamówienia przez 7 dni w tygodniu – co-

dziennie świeża dostawa, a tym samym 

najmniejsze straty w przypadku przeter-

minowania produktu na półce sklepowej,

• najszybsza dostawa produktów do odbior-

cy, magazynu centralnego sieci handlowej 

w dniu następnym po wydaniu towaru, 

oczywiście na najwcześniejszą godzinę.

Przy stale rosnącym rozdrobnieniu dostaw 

producenci coraz częściej decydują się na częścio-

wy outsourcing usług logistycznych dodając NAJ 

do oczekiwań wobec partnerów logistycznych:

• najpóźniejszy odbiór towaru od produ-

centa – załadunek towaru bezpośrednio 

z produkcji na samochód,

• złożenie zamówienia przez producenta 

na wykonanie usługi logistycznej (maga-

zynowania, konfekcjonowania, dystrybucji 

towarów) możliwie jak najpóźniej,

• najwyższa jakość usług, bliska 100% 

terminowości,

• najszybsza informacja w przypadku pro-

blemów związanych z dostawą czy jakością 

towarów,

• zachowanie pełnej kontroli utrzymania 

właściwej temperatury, aby produkt za-

chował najwyższą jakość, świeżość oraz 

walory smakowe i odżywcze,

• najniższa rynkowa stawka za usługę 

logistyczną.

Fresh Logistics Polska odpowiada na potrze-

by formułowane przez odbiorców oraz dostaw-

ców i jest partnerem logistycznym dla wielu firm 

działających w branży spożywczej. Od ponad 14 

lat ciągle doskonalimy swoje procesy i wdraża-

my nowe rozwiązania w zakresie świadczonych 

usług logistycznych w temperaturze kontrolowanej 

od +2 do +6°C oraz od 0 do +2°C (UltraFresh). 

Realizujemy transport produktów, które sami kon-

sumujemy. Wiemy jak istotne jest dbanie o właści-

we warunki przechowywania od linii produkcyjnej 

do koszyka w sklepie! 

Nasi pracownicy są świadomymi uczestnika-

mi procesu, niezależnie od tego czy pracują w dzia-

łach administracyjnych, czy też bezpośrednio re-

alizują proces, na który składają się przeładunki 

(magazynierzy) i transport (kierowcy). Dbamy 

również o to, aby dystrybucja towarów odbywała 

się w sposób najefektywniejszy z punktu widzenia 

ruchu transportowego. Wiemy, że każdy przejecha-

ny kilometr to zanieczyszczenie środowiska, więc 

planujemy nasze środki transportu tak, aby suma 

przejechanych kilometrów w ramach łańcucha 

logistycznego była jak najmniejsza. 

Promujemy zdrowy styl życia wśród naszej zało-

gi. Uważamy, że naszą misją jest dbałość o to, aby 

przyszłe pokolenia dostały w spuściźnie zdrową i zie-

loną planetę. Jesteśmy zatem odpowiednim part-

nerem dla firm, które podążają za EKO- trendami.

Joanna Horodecka

Marek Kwiatkowski

Zachęcamy do kontaktu

www.freshlogistics.com.pl

Joanna.Horodecka@raben-group.com

Grzegorz.Romanowski@raben-group.com
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Organizacja, forma transportu jaki i cała logi-

styka dystrybucji powinny być ściśle dopasowane 

do rodzaju surowców i produktów, które mają być 

przewożone. Główne grupy obejmują produkty po-

chodzenia zwierzęcego, tj. mięso, drób, jaja, mleko 

lub produkty mieszane, zawierające składniki 

pochodzenia zwierzęcego oraz produkty pocho-

dzenia roślinnego, jak ziarna zbóż, mąka, kasze, 

owoce i warzywa itp. Podgrupa podziału towarów 

obejmuje produkty transportowane luzem, albo w 

opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. W 

zależności od grupy i podgrupy transportowanych 

produktów istnieją specyficzne wymagania, które 

muszą być spełnione, aby zapewnić bezpieczeń-

stwo żywności w całym łańcuchu. Dlatego w dzia-

łalności marketingowej firm sektora spożywczego, 

w tym mięsnego, wzrasta znaczenie właściwie 

zaplanowanej dystrybucji. Jest to szczególnie 

istotne w warunkach zwiększającego się udziału 

sieci hipermarketów i supermarketów w handlu 

żywnością, co następuje nie tylko przez wzrost 

liczby tych placówek, ale również przez właściwie 

projektowane działania lojalnościowe. 

W zakresie organizacji i pozostałych działań 

logistycznych dotyczących transportu mięsa i jego 

wyrobów, bardzo ważną rolę odgrywa zachowa-

nie tzw. łańcucha chłodniczego na wszystkich 

etapach ich produkcji i dystrybucji. Transport 

żywności w kontrolowanej temperaturze jest bar-

dzo ważny ze względu na zachowanie walorów 

smakowych produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Ich finalna jakość jest bardzo ważna dla konsu-

mentów, którzy poprzez smak i wygląd oceniają 

dane produkty i na tej podstawie dokonują zakupu 

lub też nie. Żywność z tej grupy transportowana 

jest również w stanie zamrożenia, a później prze-

chowywana w sklepowych magazynach, chociaż 

od tej zasady obecnie się odchodzi. Supermarkety 

czy też centra handlowe zajmujące się sprzedażą 

produktów spożywczych starają się obecnie o to, 

aby zapewnić stałe dostawy żywności z magazy-

nów, które znajdują się najczęściej poza miastem 

spełniając w ten sposób wymogi stawiane przez 

Unię Europejską. Łańcuch chłodniczy obejmuje za-

sady i procedury w zakresie zachowania niezmien-

ności warunków dla produktów żywnościowych 

chłodzonych lub głęboko mrożonych. Oznacza 

to, że podczas produkcji, a później poprzez trans-

port i dystrybucję, do momentu zakupu żywności 

przez konsumenta produkty mrożone muszą mieć 

zagwarantowaną stałą, niezmienną temperaturę. 

Przypomina to łańcuszek szczęścia, ponieważ 

żywność, która trafia do konsumenta musi przejść 

poszczególne etapy, a na każdym z nich zalecana 

jest szczególna ostrożność. Narażenie żywności 

podczas całego łańcucha chłodniczego poprzez 

niedotrzymanie zakresu zalecanych temperatur 

może skutkować znacznym obniżeniem jakości 

produktu. W celu zachowania łańcucha chłod-

niczego dostaw stosowane są mechaniczne lub 

elektroniczne systemy monitoringu temperatury. 

Ostrzegają one dzięki stałej kontroli o zagroże-

niach, jakie mogą się pojawić nie tylko podczas 

transportu, ale również w trakcie przeładunku 

i późniejszym przechowywaniu. Należy też dodać, 

iż brak kontroli nad wymaganym, krótkim czasem 

przeładunku surowców i wyrobów pochodzenia 

zwierzęcego jest najbardziej newralgicznym eta-

pem w ich dystrybucji i stanowi duże zagrożenie 

Rola sprawnego transportu i kontrola łańcucha dostaw
w funkcjonowaniu zakładów mięsnych

Transport żywności jest jednym z ważniejszych elementów łańcucha spożywczego ze względu na dużą rolę i znaczenie 
wielu różnych wymogów, często rygorystycznych związanych z realizacją tego procesu. Przedsiębiorstwa przetwórstwa 
spożywczego korzystają w głównej mierze z transportu drogowego ze względu na jego mobilność oraz funkcjonalność. 
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przerwania łańcucha chłodniczego. Stąd też firmy 

transportowe starają się o to, aby ten moment 

skrócić do minimum. Wzrost temperatury po-

nad określoną normę skutkować może zmianą 

konsystencji produktów, co jest bardzo ważne 

w przypadku transportu i przechowania mrożo-

nek. Wzrost temperatury zwiększa ryzyko namna-

żania się drobnoustrojów, co może prowadzić do 

zatrucia pokarmowego. Największe zagrożenia 

dla zachowania warunków dystrybucji pojawiają 

się w trakcie trwania operacji załadunku i rozła-

dunku towarów, dlatego zaleca się wykonywanie 

przewozu bezpośrednio od zleceniodawcy do 

punktu docelowego. 

Logistyka dystrybucji i transportu 
mięsa i jego wyrobów

Logistyka produkcji to system wsparcia proce-

su produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (mate-

riały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą 

integracji czynności wspierających proces produk-

cji. Obejmuje wszystkie czynniki, które są związane 

z zaopatrzeniem procesu produkcji w surowce, 

półfabrykaty, materiały pomocnicze i eksploatacyj-

ne oraz przekazywaniem półproduktów i wyrobów 

gotowych do magazynu zbytu. Wydajna logistyka 

dostaw i zasadne, pod względem finansowym, 

kształtowanie procesów logistycznych nabiera 

coraz większego znaczenia w organizacji funkcjo-

nowania zakładów przetwórstwa spożywczego. 

W ten sposób można znacznie obniżyć koszty 

transportu będące w logistyce głównym elemen-

tem ich wzrostu. Do nowoczesnych rozwiązań 

w procesie dystrybucji mięsa i jego wyrobów na-

leży zaliczyć różnorodne działania logistyczne. W 

ich ścisły zakres wchodzi optymalizacja procesów 

magazynowania i transportu. Istotną rolę odgry-

wa też odpowiednia identyfikacja przyjmowanych 

towarów oraz kontrola terminów przydatności do 

konsumpcji. Problemy te nabierają dużego znacze-

nia we współczesnej gospodarce żywnościowej ze 

względu na szeroki i zróżnicowany asortyment oraz 

różną trwałość produktów. Gospodarka światowa, 

w której dominował dotychczas model masowej 

produkcji, dostosowała się do obowiązującego 

na rynku żywności modelu masowej konsumpcji. 

Konsument dzisiaj szybko zmienia upodobania 

i potrzeby, oczekuje głównie jakości nie tylko ak-

ceptowalnej, ale zwraca też uwagę na jej wartość 

odżywczą. Często bez wahania zgłasza roszczenia, 

jeśli jakość nabywanych produktów nie odpowia-

da deklaracji producenta, a już na pewno wtedy, 

gdy produkt niesie zagrożenie dla zdrowia. Ta 

nowa sytuacja i zachowania konsumentów na 

naszym lokalnym rynku dopiero nabiera siły, ale 

bardzo szybko i coraz skuteczniej oddziałuje na 

producentów. Bez wątpienia dobrze funkcjonujące 

w organizacji producenta, dystrybutora czy prze-

woźnika zasady funkcjonowania Dobrej Praktyki 

Produkcyjnej, (GMP), Dobrej Praktyki Higienicznej 

(GHP), systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych 

Punktów Kontroli (HACCP) oraz systemu zarzą-

dzania jakością (ISO 9001:2000), zapobiegają 

wprowadzeniu na rynek wyrobów o niewłaściwej 

jakości zdrowotnej. Producenci artykułów mięsnych, 

chcąc utrzymać się na rynku i zachować konku-

rencyjność swoich wyrobów, zostali zmuszeni do 

podejmowania nowych działań, które obejmują 

głównie sferę marketingu oraz sferę fizycznego 

ruchu dóbr (związaną z miejscem wytwarzania i 

poza nim) z zastosowaniem nowoczesnych dzia-

łań logistycznych. Znaczenie logistyki na rynku 

mięsnym jest coraz większe, a jej niedocenianie 

może prowadzić do poważnych konsekwencji dla 

każdego zakładu przetwórczego. Możliwość za-

rządzania przepływem ładunków „z jednej ręki” 

pozwala skrócić czas od wyprodukowania do 

dostarczenia wyrobów ostatecznemu odbiorcy. 

Logistyka umożliwia pokonywanie czasu i przestrze-

ni w realizacji przepływu dóbr. Trzeba pamiętać, że 

działania te wchodzą w liczne związki z wieloma 

obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, takimi 

jak: produkcja, marketing i księgowość. Dużą rolę 

odgrywa też wzrost zainteresowania rolą obsługi 

klienta w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej 

na rynku. O tym decydują dwa główne czynniki:

• ciągły wzrost oczekiwań klienta w stosunku 

do producenta;

• zmniejszenie się popularności tradycyj-

nych marek.

Jeżeli klient ma do wyboru dwa produkty 

o podobnej technologii wytwarzania, to coraz 

trudniej jest mu uchwycić różnicę pomiędzy nimi. 

Wybierze ten produkt, który będzie najbardziej 

dostępny. Dlatego właśnie zagadnienie obsługi 

klienta ma wiele wymiarów i jest bardzo złożone. 

Nowoczesne zakłady przetwórcze muszą w peł-

ni kontrolować wszystkie elementy, jakie się na 

nie składają poprzez efektywne zarządzanie lo-

gistyczne. Wysoki poziom logistycznej obsługi 

klienta może stać się strategicznym sposobem 

wyróżnienia firmy na rynku krajowym i zagra-

nicznym. Obsługa klienta stanowi w obecnych 

czasach zasadniczy „napęd” każdego łańcucha 

dostaw. Coraz większa świadomość klientów oraz 

wzrost ich wymagań wpływa na czas i sposób 

w jaki zarządza się przepływami w przedsiębior-

stwie. Do obowiązków zakładów produkcyjnych 

i przedsiębiorstw handlowych, należy dokładne 

śledzenie pochodzenia wszystkich produktów, 

odpowiednie znakowanie i kontrola jakości od 

momentu zakupu surowca, przez jego obróbkę, 

dystrybucję do punktów sprzedaży. Zagadnienie 

monitoringu (śledzenia) i kontroli pochodzenia 

produktów zyskało w ostatnich latach na zna-

czeniu. Śledzenie pochodzenia i całej drogi su-

rowca ma za cel z jednej strony (a może przede 

wszystkim) ochronę konsumenta, z drugiej zaś 

eliminowanie ryzyka samego producenta. Pojęcie 

pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kon-

sumenta i jakość produktu dostarczanego w glo-

balnych łańcuchach dostaw jest dość złożone 

i obejmuje m.in.:

• identyfikację wszystkich składników pro-

duktu oraz gwarancję prawdziwości tych 

informacji (brak możliwości wprowadzenia 

innych składników po zakończeniu pro-

cesu produkcji i zapakowaniu gotowego 

wyrobu);

• gwarancję odpowiedniej jakości produktu, 

certyfikowanej odpowiednimi systema-
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mi lub normami jakości, np. HACCP, ISO 

9001:2000, będącej rezultatem gwarancji 

jakości procesów produkcji, transportu czy 

magazynowania;

• wykluczenie możliwości sfałszowania 

produktu;

• możliwość szybkiej lokalizacji na rynku 

i w łańcuchu dostaw innych produktów 

pochodzących z tej samej partii lub serii 

produkcyjnej;

• zagwarantowanie natychmiastowego 

wycofania z rynku i wszystkich lokalizacji 

w łańcuchu dostaw, produktów zagraża-

jących bezpieczeństwu życia i zdrowia.

Praktyka wskazuje, że możliwość śledzenia 

łańcucha dostaw może przynieść firmom najwięk-

sze, najbardziej wymierne efekty ekonomiczne. 

Wpływa ponadto korzystnie na lojalność klientów 

wobec marki oraz reputację firmy. Optymalizując 

ten łańcuch, można skrócić czas dostaw, a także 

zmniejszyć zapasy magazynowe. Jest to możliwe 

dzięki wzrostowi w ostatnich latach zainteresowa-

nia tzw. centrami dystrybucyjnymi i logistycznymi, 

z którymi związanych jest wiele czynników, wśród 

których do ważniejszych należy rozwój w Polsce 

zagranicznych sieci handlowych, wzrost konku-

rencji na rynku żywnościowym i poszukiwanie 

możliwości obniżania kosztów dystrybucji towa-

rów. Rozwój w Polsce zagranicznych sieci handlo-

wych istotnie przyczynił się do popularyzacji idei 

centrów dystrybucyjnych i logistycznych, bowiem 

sieci handlowe, przywiązujące dużą wagę do 

ograniczania kosztów związanych z oferowanym 

asortymentem, zainwestowały we własne central-

ne systemy magazynowania, umożliwiające im:

•  zakup dużych partii towarów, stanowiący 

podstawę negocjowania niskich cen;

•  zaopatrywanie poszczególnych super- i 

hipermarketów zgodnie z ich potrzebami, 

co obniża koszty składowania towarów 

w tych placówkach handlowych;

•  ograniczenie powierzchni magazynowej 

do niezbędnego minimum, co prowadzi 

do wzrostu obrotów firmy. Jednym z pod-

stawowych zadań logistyki jest optymali-

zacja i zarządzanie procesami transportu 

wrażliwych produktów żywnościowych. 

Logistyka produktów żywnościowych 

obejmuje zarządzanie przepływem tych 

produktów i informacją w całym łańcuchu 

żywnościowym (zaopatrzenie w surowce 

i opakowania, produkcja przetwórcza, 

magazynowanie, transport, dystrybucja). 

W strukturze systemu logistycznego pro-

duktów żywnościowych wyróżnić można 

odrębne podsystemy (obszary działań) 

i wymagania wobec tych procesów oraz 

środków transportu:

•  podsystem zaopatrzenia surowcowego, 

który obejmuje procesy skupu surowców 

rolnych i zakupu produktów żywnościo-

wych oraz niezbędnych materiałów (opa-

kowań, dodatków itp.), a także analizy 

procesów zachodzących na rynku za-

opatrzenia (np. badania rynku), procesy 

dostaw dobrze zaopatrzeniowych do ma-

gazynów oraz procesy magazynowania 

(dostawa, rozmieszczenie); podsystem ten 

jest określany jako logistyka zaopatrzenia, 

a procesy transportu dużych mas surow-

ców rolnych do zakładów przetwórczych 

stanowią podstawowy i najtrudniejszy 

obszar działań w tym podsystemie;

•  podsystem produkcji, który obejmuje pro-

cesy przemieszczania surowców i półpro-

duktów oraz magazynowania w zakładzie 

produkcyjnym, a także procesy magazyno-

wania wyrobów gotowych; podsystem ten 

jest określany jako logistyka produkcji;

•  podsystem dystrybucji, który obejmuje 

procesy magazynowania wyrobów w fazie 

obrotu, procesy zachodzące na rynku zby-

tu oraz procesy dostawy; podsystem ten 

jest określany jako logistyka dystrybucji, 

a samo działanie wymaga specjalistycz-

nych środków transportu; jeśli proces ten 

odbywa się w centrach logistycznych (lub 

dystrybucyjnych), niezbędny jest też spe-

cjalistyczny transport mniejszymi jednost-

kami transportowymi podczas rozwożenia 

artykułów.

Szybki rozwój techniczny, coraz większa róż-

norodność produkowanych wyrobów mięsnych 

oraz złożoność procesów wytwarzania spowo-

dowały, że zakłady przetwórcze dążą do wypra-

cowania efektywnej metody projektowania syste-

mów produkcyjnych oraz racjonalnego systemu 

planowania. Gwarancją sukcesu na dzisiejszym, 

coraz bardziej konkurencyjnym i zmiennym ryn-

ku, jest szybka i elastyczna realizacja procesów 

produkcyjnych. Trudność dostosowania się do 

potrzeb rynku jest tym większa, im bardziej zło-

żony jest system produkcyjny, im większa jest 

kapitałochłonność podejmowanych inwestycji 

oraz im dłuższy jest okres ich przygotowywania. 

Projektowanie systemu i procesu produkcyjnego 

oraz jego optymalizacja mają istotny wpływ na 

sprawność jego działania oraz wpływają na jakość 

i koszt wytworzenia produktu, a także ułatwiają 

zarządzanie. Projektowanie, jak i racjonalizacja 

systemu produkcyjnego są realizowane dla okre-

ślonego przedsiębiorstwa czy produkcji, ponieważ 

muszą one uwzględniać m.in. branżę, wielkość, 

cele i profil działania zakładu, rodzaj produkowa-

nych wyrobów oraz możliwości finansowe. Jedną z 

metod wspomagających zarządzanie systemami 

produkcyjnymi jest symulacja komputerowa, która 

umożliwia wyznaczenie różnych wariantów proce-

su oraz ich ocenę pozwalającą ustalić najkorzyst-

niejszy z nich. Zakłady, które chcą konkurować 

przez wprowadzanie nowych produktów, zdoby-

wanie nowych rynków, zwiększanie efektywności 

produkcji, muszą brać pod uwagę zastosowanie 

systemów komputerowych do modelowania i sy-

mulacji procesów produkcyjnych oraz planowa-

nia i sterowania nimi. Modelowanie i symulacja 

pozwalają na zrozumienie złożoności systemów 

oraz przewidzenie ich wydajności, co ma duże 

znaczenie na etapie projektowania i zarządzania 

systemem. W branży spożywczej modelowanie 

i symulacje są wykorzystywane przy opracowywa-

niu receptury pojedynczych procesów oraz całego 

systemu produkcyjnego łącznie z zaopatrzeniem 

i dystrybucją wyrobów gotowych. Kolejnym przy-

kładem zastosowania symulacji jest zarządzanie 

łańcuchem dostaw. Wydajna organizacja parku 

pojazdów jest jednym z najważniejszych ogniw 

łańcucha dostaw. Szczególnie w branży mięsnej 

i spożywczej obowiązuje najważniejsza zasada: 

towar musi być dostarczony szybko i punktualnie 

w celu zagwarantowania świeżości wyrobów, a co 

za tym idzie wysokiej jakości. Przekłada się to na 

zwiększenie zadowolenia i satysfakcji klientów 

oraz dalej na zapewnienie przewagi nad kon-

kurencją rynkową. Sprawna logistyka dostaw 

żywności i zasadne, pod względem finansowym, 

kształtowanie procesów logistycznych nabiera 

coraz większego znaczenia w organizacji przedsię-

biorstw. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostawę 

surowców i wyrobów gotowych do poszczególnych 

klientów, sklepów firmowych lub innych placówek, 

odpowiednie procesy logistyczne należy zrealizo-

wać kompleksowo i często w krótkim przedziale 

czasowym. Należy zwrócić uwagę na koniecz-

ność pełnej integracji obszaru produkcji i wysyłki, 

gdyż codziennie zmieniające się adresy i ilości 

dostaw oraz wynikające z tego dopasowywa-

nie założonych planów tras wymaga elastycznej 

i przede wszystkim szybkiej reakcji. W krajach 

o rozwiniętej gospodarce rynkowej, niezależnie od 

rozwoju centrów dystrybucyjnych i logistycznych 

organizowanych na poziomie przedsiębiorstwa, 

o zróżnicowanym zakresie działań, wraz z roz-

wojem nowoczesnych technik informatycznych 

powstały wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, 

określane jako „operatorzy usług logistycznych”. 

Zapewniają oni kompleksową usługę logistycz-

ną wszystkim uczestnikom kanału dystrybucji, 

obejmującą: magazynowanie, obsługę zapasów, 

transport, obsługę ładunków, a także tworzenie 

marketingowego systemu informacji, badanie 

rynku, finansowanie transakcji i obsługę bankową. 

Korzystają z nich na zasadzie „outsourcingu” 

- sieci wielkopowierzchniowych obiektów han-

dlowych, producenci oraz zintegrowany handel. 
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Przy zintegrowaniu systemów informatycznych 

przedsiębiorstw danego kanału dystrybucji może 

powstać łańcuch dostaw, zapewniający korzyści 

wszystkim jego uczestnikom. 

Łańcuch dostaw jest określoną sekwencją 

działań skupiających się na finalnym odbiorcy, 

prowadzonych zgodnie ze strategią konkuren-

cyjności na rynku, a związanych z efektywnym i 

dynamicznym zarządzaniem przepływami fizycz-

nymi towarów, finansowymi, informacyjnymi oraz 

wiedzą, które towarzyszą przemieszczaniu towa-

rów i realizacji usług. Kreowanie właściwych relacji 

między ogniwami łańcucha przez kształtowanie 

i zaspokajanie zgłaszanego przez klientów popytu 

wymaga od dostawców poznania i zrozumienia:

• potrzeb i celów, do jakich są wykorzysty-

wane dostarczane produkty;

• stosowanych przez klientów procedur 

kształtowania i kontroli kupowanych dóbr;

• technologii produkcji lub technik sprze-

daży determinujących wielkość i często-

tliwość zakupów;

• uwarunkowań, procedur i standardów 

obowiązujących przy podejmowaniu de-

cyzji o zakupach;

• sposobów oceny podjętych decyzji 

o zakupach.

Zarządzanie łańcuchem dostaw, który w wie-

lu firmach stanowi ogromną sieć dostawców i 

odbiorców oraz złożoność decyzji, jakie muszą 

być podejmowane spowodowały wzrost znaczenia 

modelowania i symulacji. Metody te pozwalają 

na wprowadzenie innowacji w łańcuchu dostaw 

oraz wspomaga ją podejmowanie decyzji strate-

gicznych, taktycznych i operacyjnych. Trudności 

w logistyce wynikają z dużej wielkości łańcuchów 

dostaw, hierarchicznej struktury podejmowania 

decyzji, przypadkowości różnych czynników i ope-

racji, dynamicznych interakcji pomiędzy elementa-

mi łańcucha. Łańcuch dostaw musi funkcjonować 

według określonych zasad tj.:

• jawności i zaufania w zakresie informacji 

dotyczących popytu, prognoz sprzedaży, 

harmonogramów produkcji, harmonogra-

mów sprzedaży, zamówień oraz innych 

informacji;

• współdziałania strategicznego opartego 

na wspólnym planowaniu i realizacji stra-

tegii łańcucha z określeniem miejsca i roli 

jego ogniwa;

• przywództwa polegającego na ustaleniu 

centralnego koordynatora przepływu, czyli 

ogniwa będącego głównym inicjatorem 

podejmowanych działań oraz kontrolują-

cego ich wykonanie;

• wzajemności, która wymaga uzgadnia-

nia zasad podziału ryzyka i korzyści wy-

nikających z podejmowania wspólnych 

przedsięwzięć.

Przestrzeganie powyższych zasad sprzyja 

łagodzeniu konfliktów między uczestnikami łańcu-

cha dostaw. W celu właściwego zorganizowania 

produkcji należy wziąć pod uwagę czy proces 

wytwórczy stanowi tzw. produkcję „pod zlece-

nie" czy produkcję „na magazyn". W przypadku 

produkcji pierwszego typu wszystkie artykuły 

wytwarza się na podstawie zamówień sprzedaży 

lub szacunku wielkości zleceń. Oznacza to, że 

konfekcjonowanie towarów następuje bezpo-

średnio po ich wyprodukowaniu. Nie przewiduje 

się składowania towarów w magazynie, istnieje 

ewentualnie tylko tzw. „bufor magazynowy” dla 

produktów gotowych. Przeciwieństwem takiego 

systemu jest produkcja ukierunkowana na ma-

gazynowanie artykułów. Oznacza to, że plano-

wanie produkcji jest w zasadzie zorientowane na 

magazynowanie określonych zapasów wyrobów. 

Magazynowanie wyrobów gotowych odbywa się 

przy wykorzystaniu mniej lub bardziej zautoma-

tyzowanych systemów logistycznych (magazyny 

regałowe, magazyny wysokiego składowania). 

Konfekcjonowanie w tym przypadku ma miej-

sce w magazynie, a nie na hali produkcyjnej. 

Wynika z tego, że zakłady produkcyjne wybierają 

najbardziej optymalną dla siebie formę organi-

zacji produkcji, ale przy jej wprowadzaniu muszą 

zwracać uwagę na to, by procesy produkcji się 

nie krzyżowały. Można zatem stwierdzić, że tylko 

pełna integracja wszystkich wydziałów (na pewno 

gospodarki materiałowej, zaopatrzenia, maga-

zynów i produkcji, jak też informacji o zbycie) 

prowadzi do optymalnego planowania i stero-

wania produkcją. Tak więc logistyka produkcji 

stanowi ogniwo łączące logistykę zaopatrzenia 

z logistyką dystrybucji w jednostkach, których 

działalność obejmuje wytwarzanie oferowanych 

produktów spożywczych. Nie zajmuje się techno-

logią procesów produkcyjnych, a jedynie sprawną 

organizacją całego systemu produkcyjnego wraz 

z jego najbliższym otoczeniem magazynowo-

-transportowym (organizacja i funkcjonowanie 

przedsiębiorstw produkcyjnych pozostaje w gestii 

ekonomiki przedsiębiorstw). Jej zadaniem jest 

planowanie, organizowanie i kontrola przepły-

wu surowców, materiałów, części i elementów 

kooperacyjnych podczas procesu produkcyjnego, 

począwszy od składów zaopatrzeniowych, po-

przez pośrednie magazyny wydziałowe i stano-

wiskowe, aż do końcowych magazynów wyrobów 

gotowych i zbytu. Szczególnie istotne znaczenie 

dla odnoszonych sukces sieci detalicznych ma 

rozwój logistyki zakładu, jako koncepcji systemo-

wego, zintegrowanego zarządzania procesami 

fizycznego przepływu produktów, zorientowanej 

na konsumenta, a przez to umożliwiającej umoc-

nienie pozycji firmy na rynku.

Magazynowanie jest jednym z etapów na 

drodze, jaką pokonują produkty mięsne pomiędzy 

producentem a konsumentem. W przypadku 

towarów o bardzo krótkim okresie świeżości, 

istotna jest jak największa dostępność produktów 

w magazynie, co przy dużych wahaniach popy-

towych rynku jest sporym utrudnieniem dla pro-
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ducentów. Charakterystyka produktów świeżych 

automatycznie determinuje ostre wymagania, 

jakie muszą zostać spełnione podczas ich maga-

zynowania. Od kilku lat na polskim rynku można 

zaobserwować tendencję związaną ze zlecaniem 

usług magazynowych wyspecjalizowanym firmom 

mającym odpowiednią infrastrukturę techniczną 

oraz specjalistyczną kadrę. Podczas magazyno-

wania i transportu muszą być zachowane dwa 

podstawowe czynniki: parametry techniczne 

warunków przechowywania oraz wymagania 

dotyczące warunków higieniczno sanitarnych 

przy jednoczesnym zapewnieniu, że produkty 

żywnościowe będą dostarczone konsumentowi 

przed upływem daty minimalnej ich trwałości. 

Składowanie ma istotne znaczenie dla bezpie-

czeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów, 

ze względu na konieczność zapewnienia stosow-

nych warunków przechowywania (chłodzenia). 

W logistyce produktów świeżych istotnym 

elementem jest infrastruktura magazynowa. 

Infrastruktura oparta na systemach regałowych 

wysokiego składowania, ruchomych rampach 

rozładunkowych umożliwiających sprawne 

prowadzenie rozładunków i załadunków różnej 

wielkości samochodów, bezpyłowej posadzce, 

nowoczesnych środkach transportu wewnętrz-

nego powoduje, że magazynowane w takich 

warunkach produkty świeże są w krótkim cza-

sie dostępne dla konsumentów. Wykorzystanie 

specjalistycznego systemu komputerowego za-

rządzającego przepływem towarów w magazy-

nie, kontrolującego wydania dat ważności oraz 

numery serii produkcyjnych towarów pozwala 

na bieżącą kontrolę stanów magazynowych. Na 

podstawie pozyskiwanych z systemu komputero-

wego danych liczbowych w różnej konfiguracji 

mogą być prowadzone statystyki pozwalające 

na optymalizację procesów. Gwarantem wysokiej 

jakości świadczonych usług w zakresie magazy-

nowania i dystrybucji wyrobów mleczarskich jest 

także certyfikowany i zintegrowany system jakości 

HACCP oraz ISO 9001:2000.

Podsumowanie
Transport i działania logistyczne na rynku 

żywnościowym obejmują rozległy obszar, co 

wynika ze specyfiki towaroznawczej wyrobów 

oraz charakteru produkcji i konsumpcji. Podczas 

fizycznego ruchu surowców i produktów mięsnych 

podstawowe znaczenie ma transport, którego 

zadaniem jest dystrybucja dóbr w warunkach 

umożliwiających zachowanie ich wartości odżyw-

czej i wykorzystanie wartości użytkowej. Warunki 

transportu żywności decydują o poziomie jakości 

usługi transportowej i satysfakcji konsumentów. 

Należy też dodać, że dobór odpowiedniej techno-

logii do przetwórstwa żywności i przygotowania 

jej do procesów obrotu będzie miał decydujący 

wpływ na zachowanie jej cech naturalności (np. 

odpowiednia technika i szybkość chłodzenia), 

zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i trwa-

łości oraz ograniczenie niekorzystnych zmian 

w produktach (np. stratę cennych składników 

decydujących o wartości odżywczej czy senso-

rycznej produktów). Ważny jest też dobór odpo-

wiedniego opakowania transportowego. Cechy 

towaroznawcze i ładunkowe produktów żywno-

ściowych decydować będą o technice transportu 

czy wyborze środka transportu. Rozwój w Polsce 

zagranicznych sieci handlowych istotnie przyczynił 

się do popularyzacji idei centrów dystrybucyjnych 

i logistycznych, bowiem sieci handlowe, przywiązu-

jące dużą wagę do ograniczania kosztów związa-

nych z oferowanym asortymentem, zainwestowały 

we własne centralne systemy magazynowania, 

umożliwiające im zakup dużych partii towarów, 

stanowiący podstawę negocjowania niskich cen. 

Ponadto pozwala na korzystanie z usług firm logi-

stycznych co jest korzystne zarówno dla producen-

tów, jak i dla sieci handlowych, gdyż pozytywnie 

przekłada się na terminowość i trafność dostaw.

 

prof. dr hab. inż. Marian Panasiewicz

dr hab. inż. Jacek Mazur

literatura dostępna w redakcji
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TEMAT NUMERU

Transport tuczników spełnia bardzo ważną 

rolę w procesie najwyższej dbałości o jakość su-

rowca rzeźnego. Postrzegany może on być w za-

kresie nie tylko ważnego współcześnie aspektu 

dobrostanu, lecz również prezentacji tuszy i fi-

nalnej jakości mięsa. Obecnie precyzyjne zasa-

dy transportu tuczników regulowane są przez 

Rozporządzenie (WE) 1/2005 (z dnia 22 grudnia 

2004 r.) w sprawie ochrony zwierząt podczas 

transportu i związanych z tym działań, w któ-

rym przeanalizowano poprzednie przepisy Unii 

Europejskiej dotyczące transportu zwierząt i okre-

ślono obowiązki wszystkich podmiotów zaangażo-

wanych w łańcuch transportowy. Rozporządzenie 

ustanawia zasady dotyczące przewozu żywych 

zwierząt kręgowych w obrębie UE, w tym szcze-

Zasady prawidłowego transportu
tuczników do uboju

gólnych kontroli zwierząt, środków transportu 

i dokumentów towarzyszących. Decyzja wykonaw-

cza Komisji 2013/188/UE, która weszła w życie 

z dniem 1 stycznia 2015 r., ustaliła zharmonizo-

wany wzór formularzy dla rocznych sprawozdań 

w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych. 

Komisja Europejska dodatkowo w 2015 roku 

uruchomiła trzyletni projekt pilotażowy mający 

na celu poprawę dobrostanu zwierząt podczas 

transportu poprzez opracowywanie i rozpo-

wszechnianie przewodników na temat dobrych 

i najlepszych praktyk dotyczących pięciu głównych 

gatunków zwierząt (bydło, konie, świnie, drób 

i owce) przewożonych w Europie oraz do krajów 

spoza UE między innymi w celu uboju. Szacuje się, 

że już w połowie tego roku zostanie opracowana 

finalna wersja nowych zaleceń, które mogą zostać 

wprowadzone już od roku następnego.

Wytyczne FAO jasno klasyfikują, że skutki 

transportu mogą obejmować: 1) stres (wystę-

powanie wad jakościowych), 2) posiniaczenia 

(znaczące odpady produkcyjne), 3) zadeptania 

(ze względu na śliskie podłogi lub nadmierną 

koncentrację), 4) przyduszenia (konsekwencja 

przydeptania), 5) niewydolność serca (nadmierne 

obkarmienie przed załadunkiem), 6) udar cieplny 

(nieodpowiedni układ temperaturowo-wilgotno-

ściowy), 7) oparzenia słoneczne (nadmierna eks-

pozycja), 8) odwodnienie (brak zapewnienia wody 

w trakcie przewozu), 9) wyczerpanie (kompilacja 

czynników), 10) złamania, 11) walki (przy nagłym 

hamowaniu).

W dobie coraz łatwiejszego przemieszczania się i pokonywania dużych odległości, również udział przewozu tuczników do 
uboju zwiększył się znacząco. Według różnych źródeł każdego roku przewożonych jest ok. 31 mln tuczników. Z roku na rok 
wydłuża się również przeciętna droga tucznika od fermy do ubojni. Wynika to przede wszystkim z postępującej koncentracji 
produkcji trzody chlewnej oraz mocy przerobowych zakładów ubojowych.
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Stres transportowy jest wypadkową dzia-

łania wielu czynników począwszy od załadunku 

poprzez zagęszczenie zwierząt, hałas, nowe oto-

czenie, wibracje, zmiany prędkości i kierunku 

jazdy, wstrząsy, temperaturę, stłoczenie, oświe-

tlenie. Nawet najlepiej opracowany logistycznie 

transport nie jest w stanie wyeliminować tego 

rodzaju stresu jednakże tuczniki muszą dotrzeć 

do celu zdrowe, w dobrej kondycji bez wyraźnych 

oznak wycieńczenia.

 Prawidłowo prowadzony transport powi-

nien zapobiegać występowaniu: skaleczeniom, 

zranieniom, wybroczynom i otarciom, które 

negatywnie wpływają na prezentację tuszy 

wieprzowej. Transport tuczników do zakładów 

ubojowych jest bardzo krótki w porównaniu do 

całego okresu tuczu. 

Upadki tuczników podczas transportu sta-

nowią największą stratę leżącą częstokroć po 

stronie kosztów zakładów ubojowych. Szacuje się, 

że upadki stanowić mogą nawet 1%, z czego ok. 

75% w trakcie transportu, 25% po osiągnięciu 

miejsca docelowego. Wynika to z wielu czynni-

ków (wykres 1). Spośród innych negatywnych 

konsekwencji nieprawidłowego transportu na-

leży wymienić urazy mechaniczne: skaleczenia, 

otarcia, głębokie rany, stłuczenia, uszkodzenia 

tkanek i kości.

 Poziom tych uszkodzeń i urazów może się-

gać nawet ponad połowy transportowanych 

tuczników. Wpływa to jednoznacznie na wzrost 

udziału konfiskat, które pochodzą w ok. 6% 

z tytułu przekrwień i 5% z tytułu uszkodzeń skó-

Upadki
transportowe

Czynniki środka 
transportu

(powierzchnia, 
zagęszczenie)

Czynniki ludzkie 
(załadunek, 
rozładunek)

Czynniki zakładu 
ubojowego (czas 
oczekiwania na 

rozładunek)

Czynniki 
środowiskowe

(sezon)

Czynniki 
genetyczne 

(podatność na stres)

Czynniki obiektów 
(sortowanie, rampy)

warunki termiczne

zmiany hormonalne

upośledzenie odżywcze

i energetyczne
metabolizm energetyczny

odkładanie białka i tłuszczu

w organizmie

zmiany behawioralne zmiana równowagi kwasowo/

zasadowej w trakcie stresu 

cieplnego

zaburzenie statusu

zdrowotnego

obniżenie jakości

produktu

redukcja potencjału

produkcyjnego tuczników

ry. Oprócz widocznych zewnętrznych śladów 

niewłaściwego transportu dużo większe straty 

zakłady ubojowe ponoszą w wyniku występo-

wania wad jakościowych mięsa, najczęściej PSE 

lub DFD. Występujące zwłaszcza latem i zimą 

niekorzystne warunki atmosferyczne wpływają 

na częstsze pojawianie się stresu termicznego, 

którego konsekwencje są bardzo poważne (wy-

kres 2). W związku z tym, doglądanie zwierząt 

powinno być częstsze.

Najnowsze badania wskazują, że typ samo-

chodów do przewozu, lokalizacja tuczników, czas 

Wykres 1. Czynniki wpływające na upadki tuczników w trakcie transportu
(Ritter i wsp., 2009).

Wykres 2. Zależności zmiany warunków termicznych w transporcie tuczników (Babinszky i wsp., 2011).
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transportu, długość trasy i typ drogi, wyraźnie 

wpływają na kondycję dostarczonych zwierząt. 

Dobrym rozwiązaniem jest posiadanie przez 

zakłady ubojowe odpowiedniej floty pojazdów, 

aby wyeliminować konsekwencje zmiennych wa-

runków transportowych. Wyłącznie powiatowy 

lekarz weterynarii jest w stanie podjąć decyzję 

o dopuszczeniu środka transportu do przewozu 

tuczników na wniosek oczywiście samego prze-

woźnika, a taka decyzja wydawana jest maksy-

malnie na rok.

Wszelka odpowiedzialność za nieprzestrze-

ganie zasad i warunków przewozu spoczywa 

na przewoźniku. Wszystkim tucznikom, które 

zachorują lub zostaną widocznie zranione w cza-

sie transportu do uboju powinno się udzielić 

pomocy, a w sytuacjach, dla których taka pomoc 

jest nieskuteczna lub nie może być udzielona 

natomiast zwierzę nadal cierpi, powinno się 

poddać go uśmierceniu w sposób regulowany 

odpowiednimi przepisami.

Nie zaleca się, aby tuczniki do uboju były 

transportowane dłużej niż 8 godzin, jeśli miejsce 

załadunku i rozładunku znajduje się na teryto-

rium tego samego państwa. Jest to rezolucja 

Parlamentu Europejskiego przyjęta w 2012 roku, 

która miała na celu ograniczanie długodystan-

sowego przewozu surowca rzeźnego. W uzasad-

nieniu wniosku znajduje się również chęć rozwoju 

i promocji lokalnych rzeźni. Dodatkowo ma to 

służyć skróceniu łańcucha dostaw i wsparciu 

przetwarzania surowca w miejscu produkcji. 

Krótki łańcuch dostaw jest obecnie kontrolowany 

i wymagany przez świadomych konsumentów. 

Długotrwały transport powyżej 8 godzin wyma-

ga: zezwolenia przewoźnika, dziennika podró-

ży, licencji kierowcy do prowadzenia i obsługi 

pojazdu, świadectwa zatwierdzenia pojazdu, 

dokumentów potwierdzających pochodzenie 

zwierząt i ich właściciela, nawigacji.

Podstawą sukcesu w transporcie jest odpo-

wiedni plan logistyczny. Należy z wyprzedzeniem 

ustalić sposób transportu, aby zminimalizować 

długość podróży i zaspokajać potrzeby zwierząt. 

Transport do miejsca przeznaczenia musi od-

bywać się niezwłocznie i obejmować regularne 

kontrole dobrostanu zwierząt. Po stronie trans-

portującego należy również uregulowanie do-

kumentacji w zakresie: zezwoleń od właściwego 

organu krajowego na wszystkie podróże powyżej 

65 km; dokumentacji zawierających szczegóły, 

takie jak pochodzenie i własność zwierząt, ich 

przeznaczenie i przewidywany czas podróży. 

W związku z występowaniem afrykańskiego po-

moru świń w naszym kraju od listopada 2016 

roku obowiązuje nakaz posiadania świadectwa 

zdrowia wystawionego przez powiatowego leka-

rza weterynarii, po uprzednim przeprowadzeniu 

(na 24 h przed) badania klinicznego świń.

Środki transportu i urządzenia załadowcze 

i rozładowcze muszą być zaprojektowane, skon-

struowane, konserwowane i obsługiwane tak, 

aby uniknąć obrażeń i cierpienia oraz zapewnić 

bezpieczeństwo zwierząt. Tuczniki muszą mieć 

możliwość przebywania co najmniej w naturalnej 

pozycji leżącej i stojącej. Tuczniki podczas trans-

portu do 3 godzin zazwyczaj przyjmują pozycję 

stojącą, natomiast powyżej 3 godzin leżącą. 

W związku z powyższym, minimalne warunki 

określają gęstość załadunku podczas transportu 

w przypadku świń o masie około 100 kg na pozio-

mie 235 kg/m2. W zależności od rasy, wielkości 

oraz kondycji fizycznej wymagana powierzchnia 

może zostać zwiększona o 20% z uwzględnie-

niem warunków meteorologicznych oraz czasu 

podróży. Badania wskazują również, że tuczniki 

mogą cierpieć na choroby lokomocyjne. Jest 

to prawdopodobnie spowodowane wibracjami 

o małej częstotliwości. Sposobem na walkę z tym 

zjawiskiem może być stosowanie krótkotermino-

wych głodówek w czasie transportu.

Podsumowując, należy stwierdzić że dobre 

praktyki w zakresie transportu pomagają po-

prawić dobrostan tuczników i zmniejszyć stra-

ty w transporcie. Straty jakościowe w czasie 

transportu tuczników czasami zdecydowanie 

przewyższają straty ilościowe i trzeba zwracać 

na nie szczególną uwagę. W przypadku poja-

wiających się w zakładzie ubojowym problemów 

z wadami jakościowymi mięsa warto prześledzić 

łańcuch dostaw surowca i skonfrontować go 

z wymaganiami prawnymi w tym zakresie. Być 

może odpowiada za to niewłaściwie przepro-

wadzony transport.

dr inż. Kamil Duziński

literatura dostępna u autora
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Zabudowy chłodnicze i izotermy
Dzisiejsze realia biznesowe oznaczają wciąż nowe wyzwania i gotowość do zmian. Wie o tym każdy przedsiębiorca, dlatego 

liczy się elastyczność i umiejętność dopasowania oferty do rzeczywistych potrzeb i możliwości klientów. 

Wszędzie tam, gdzie przewożone towary 

wymagają specjalnych warunków transpor-

tu - Mercedes-Benz i zabudowy typu chłodnia 

i izoterma.

Wielość wariantów wagowych Mercedesa 

Sprintera pozwala idealnie dopasować go do 

Państwa potrzeb, zarówno dzięki szerokiej ga-

mie dostępnych silników, jak również wariantów 

nadwozia - w tym wariantu wagowego o DMC 

5,5 tony. Wysoka jakość wykończenia zabudowy 

gwarantuje satysfakcję z użytkowania i łatwość 

utrzymania czystości  wnętrza izotermy. Mercedes-Benz Sprinter - zabudowa typu izoterma.

Mercedes-Benz Sprinter - zabudowa typu chłodnia.

Mercedes-Benz Citan - zabudowa typu chłodnia.

Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.; ul. Daimlera 1, 02-460 Warszawa,

tel. +48 22 312 70 00, www. warszawa.mercedes-benz.pl; www.facebook.com/mercedes.warszawa

Citan Furgon to miejski samochód dostawczy 

o kompaktowych gabarytach i dużej przestrzeni 

ładunkowej.

Zachwycą elastycznością w obsłudze po-

jemnej przestrzeni ładunkowej Citana z dużymi 

drzwiami i niskimi krawędziami załadunkowymi. 

Mercedes-Benz Citan stanowi doskonałą bazę do 

dostosowania  pojazdu np. na miejski samochód 

typu chłodnia. Możliwość zamówienia drzwi bocz-

nych po obu stronach oraz szeroko otwieranych 

drzwi tylnych stwarza szerokie możliwości do-

stępu do przestrzeni ładunkowej, a kompaktowe 

wymiary auta powodują, że wjedzie on w miejsce 

niedostępne dla chłodni zbudowanych na bazie 

większych samochodów dostawczych.

Oprócz Sprintera Podwozie do zabudowy, 

funkcję chłodni lub izotermy może pełnić odpo-

wiednio zmodyfikowany Mercedes-Benz Sprinter 

Furgon. Szeroki kąt otwarcia tylnych drzwi (do 270 

stopni), cztery warianty długości i trzy warianty 

wysokości oraz warianty wagowe od 3,05 do 5,5 

tony - to tylko niektóre z zalet Sprintera w wersji 

Furgon. Do tego dochodzą znane z innych wersji 

systemy bezpieczeństwa i asysty, wysoki kom-

fort podróży oraz sprawdzony układ napędowy, 

dzięki którym Sprinter wyprzedza konkurencję. 

Nowoczesne agregaty chłodnicze o kompakto-

wych wymiarach nie zwiększają znacząco wy-

sokości pojazdu, tym samym Sprinter Furgon 

staje się alternatywą dla typowej zabudowy na 

bazie podwozia.

TEMAT NUMERU
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Dobór odpowiednich urządzeń i systemów transportowych w zakładach spożywczych jest jednym z czynników 
powodujących obniżenie nakładów energetycznych, a przede wszystkim znacznie przyspieszających proces produkcyjny. 
Popularnie urządzenia służące do przemieszczania surowców i produktów nazywane są środkami transportu. 

Metody transportu surowca stosowane
w różnych maszynach

Transport surowca przenośnikiem taśmowym

Noże osadzone są na tarczy wirującej, 

a krojony surowiec jest podsuwany przez zespół 

składający się z przenośnika taśmowego i walca 

podającego, który podczas podawania również 

dociska surowiec. Wadą takiego typu rozwiąza-

nia są zbyt duże wymiary gabarytowe maszyn, 

zwiększone zapotrzebowanie energii, znaczny 

ciężar, mała przepustowość.

Transport surowca z wykorzystaniem siły 

odśrodkowej.

Wirujący element z zabierakami i bębnem 

z osadzonymi nożami na zasadzie siły odśrodko-

wej kierują surowiec na wewnętrzną powierzchnię 

nieruchomego bębna, na którym są osadzone 

noże tnące. Na krojony surowiec działa siła 

odśrodkowa dociskająca go do krawędzi noży 

i siła nacisku elementu obrotowego przeciska-

jąca produkt przez styczne szczeliny utworzone 

przez noże.

Transport surowca za pomocą tłoka (Zasada 

krojenia na prostopadłościany)

Przez ramkę z nożami przepycha się za po-

mocą tłoka surowiec, który po przejściu przez 

noże jest pocięty na prostopadłościany. Ten 

sposób krojenia jest bardzo ekonomiczny i czę-

sto stosowany.

Rys. 1. Podawanie surowca przenośnikiem taśmowym [Knyszewski J. 2003. Maszyny i urzą-
dzenia przemysłu żywnościowego. Politechnika Gdańska].
1- krojony surowiec, 2 – przenośnik taśmowy 3 – noże, 4 – walec podający.

Rys. 2. Podawanie surowca siłą odśrodkową [Knyszewski J. 2003. Maszyny i urządzenia 
przemysłu żywnościowego. Politechnika Gdańska].
1 – surowiec krojony, 2 – elementy zabierakowe, 3 – noże tnąc.
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Rys. 3. Zasada krojenia na prostopadłościany [Knyszewski J. 2003. Maszyny i urządzenia 
przemysłu żywnościowego. Politechnika Gdańska].
1 – ramka z nożami, 2 – tłok przepychający surowiec.

Rys. 4. Zasada krojenia w kostkę [Knyszewski J. 2003. Maszyny i urządzenia przemysłu 
żywnościowego. Politechnika Gdańska].
1 – surowiec, 2 – noże, 3 – zestaw noży tarczowych, 4 – pocięty surowiec.

Rys. 5. Zasada działania wilka [Knyszewski J. 2003. Maszyny i urządzenia przemysłu żyw-
nościowego. Politechnika Gdańska].
1 – korpus, 2 – ślimak, 3 – noże, 4 – sito.

Rys. 6. Kuter okresowy [Knyszewski J. 2003. Maszyny i urządzenia przemysłu żywnościowego. 
Politechnika Gdańska].
1 – misa obrotowa, 2- noże.Rys. 7. Transporter grzebieniowy w nastrzy-

kiwarce [Metalbud Nowicki].

Transport połączony (Zasada krojenia 

w kostkę)

Zasada krojenia w kostkę polega na po-

cięciu surowca w plastry, następnie w paski 

i w końcowej fazie w kostkę. Kostkę otrzymuje się 

za pomocą zestawu noży tarczowych. Wielkość 

kostki można regulować za pomocą szczeliny 

pomiędzy tarczami.

Transport przy użyciu ślimaka

Taka zasada transportu znalazła szczególne 

zastosowanie w wilkach lub separatorach mięsa 

od kości. Zasada przemieszczania oraz uzyskanie 

wzrostu ciśnienia farszu uzyskuje się poprzez 

zmianę skoku ślimaka lub przez zwiększenie śred-

nicy wału, na którym nawinięty jest ślimak.

Transport za pomocą obrotowej misy

Podawanie surowca może odbywać się rów-

nież przez zastosowanie obrotowej misy. Takie 

rozwiązanie znalazło zastosowanie w kutrach 

o pracy okresowej. Misa obraca się z prędkością 

od 2 do 20 obr/min przemieszczając znajdujące 

się w niej mięso pod szybkoobrotowy nóż.

Transport grzebieniowy

Transport mięsa, a w zasadzie jego przesu-

wanie w nastrzykiwarkach odbywa się za pomocą 

tzw. transportera grzebieniowego, który w sposób 

delikatny przemieszcza nastrzykiwany surowiec 

przez głowicę nastrzykową z igłami i dalej do 

zbiornika nastrzykniętego mięsa. Ten rodzaj 

przemieszczania surowca może być zastosowa-

ny w indywidualnych urządzeniach dobierając 

precyzyjnie parametry pracy.
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Transport przewodowy

Bardzo często w zakładach mięsnych sto-

suje się załadunek surowca do kutra lub ma-

sownic poprzez podnośniki mechaniczne lub 

przez transport przewodowy. W tym celu urzą-

dzenie np. masownicę łączy się ze zbiornikiem 

farszu za pomocą przewodu i pompy próżnio-

wej (podciśnienie) i w konsekwencji następuje 

przeniesienie surowca do urządzenia. Jest to 

specyficzny i bardzo popularny rodzaj transportu 

konfiskat jak i niektórych wyrobów lekko paru-

jących o nieprzyjemnym zapachu. Metoda ta 

wykorzystuje ruch powietrza do przemieszczania 

materiału. Przenoszenie konfiskat w transporcie 

próżniowym z punktu A do punktu B odbywa 

się poprzez wytworzenie próżni, w zbiorniku 

przenośnika, a w konsekwencji zassanie - za 

pośrednictwem elastycznego przewodu - su-

rowca. Długość przewodu ssącego zasadniczo 

może być dowolna, lecz odległość punktów A i B, 

różnica wysokości oraz to jak często przewód jest 

zaginany, wpływa niekorzystnie na wydajność 

przenośnika, tzn. im dłuższy przewód, większa 

różnica wysokości oraz liczba zagięć przewodu - 

tym mniejsza wydajność systemu. Spowodowane 

to jest występowaniem sił tarcia, które nie są 

równomiernie rozłożone na całym rurociągu. 

Na przykład, kolanka są przyczyną powstawania 

dużych strat sięgających nawet 50% ogólnych 

oporów w nim występujących. Proste rurociągi 

mają natomiast dużo niższy poziom oporów niż 

kolanka. Innymi czynnikami mającymi wpływ na 

siły tarcia w systemie transportu próżniowego 

są: złączki rurociągów, zawory zwrotne, zmiany 

wysokości itp. Te zmienne i niezrównoważone siły 

oporu w systemie transportu pneumatycznego, 

jeśli są nieodpowiednio dobrane mogą spowodo-

wać niestabilne i niepożądane warunki ciśnienia, 

prędkości i będą objawiać się obniżeniem nieza-

wodności i wydajności systemu przenoszenia.

Istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych 

środków transportu wewnętrznego. W zależ-

ności od maszyny dobierany jest odpowied-

ni przenośnik lub podnośnik surowca. Wiele 

czynności w zakładach jest zmechanizowanych, 

a zadaniem załogi jest odpowiednie kierowa-

nie urządzeniami sterującymi. Podstawowymi 

wymaganiami stawianymi środkom transpor-

towym jest nie tylko odpowiednia wydajność, 

ale również dobór odpowiednich materiałów 

konstrukcyjnych, które są dopuszczone do kon-

taktu z żywnością.

dr hab. Wioletta Żukiewicz-Sobczak

dr hab. Paweł Sobczak 

mgr inż. Marta Kozak

literatura dostępna u autorów

Rys. 8. Przewodowy zespół załadowczy [Metalbud Nowicki].
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Efektywność procesów mycia i dezynfekcji 

zależy od zastosowanych czynności mechanicz-

nych, rodzaju użytej substancji chemicznej oraz 

temperatury. Ważny jest także czas działania wy-

mienionych wcześniej czynników. Zabiegi mycia 

i dezynfekcji w zakładzie prowadzone są zazwyczaj 

na koniec dnia pracy, rzadziej po każdej zmianie. 

Jeżeli jest to konieczne mogą odbywać się także 

w trakcie pracy np. w przypadku przecięcia ropnia 

znajdującego się w surowcu.

Częstotliwość wykonywania procesów mycia i 

dezynfekcji poszczególnych powierzchni, urządzeń 

i maszyn zależy od poziomu istotności zagrożeń hi-

gienicznych. Właściwie prowadzone zabiegi powo-

dują redukcję liczby drobnoustrojów nawet o 8-10 

cykli logarytmicznych. W tym celu należy prze-

strzegać określonych zasad, uwzględniających: 

• rozmontowanie urządzeń oraz mecha-

niczne usunięcie widocznych gołym okiem 

zanieczyszczeń;

• spłukanie zanieczyszczeń bieżącą wodą;

• używanie odpowiednich środków 

chemicznych;

• dokładne spłukanie wodą używanych 

detergentów;

• dezynfekcja za pomocą odpowiednich 

preparatów;

• dokładne spłukanie wodą środka dezyn-

fekującego z powierzchni i ich osuszenie;

• weryfikację skuteczności procesu mycia, 

dezynfekcji i płukania;

• podjęcie działań korygujących po stwier-

dzeniu niedostatecznej skuteczności my-

cia, dezynfekcji lub płukania.

Do mycia i dezynfekcji wykorzystywane są 

detergenty zasadowe, kwasowe, zawierające 

chlor. Mogą być przeznaczone do mycia ręcz-

nego lub pianowego. Ułatwiają one emulgację 

i rozproszenie osadów poprzez przeprowadzenie 

ich w koloidalną zawiesinę, która jest łatwiejsza 

do spłukania. Środki o właściwościach chelatu-

jących wiążą cząsteczki osadu i zapobiegają 

ich ponownemu osadzaniu się na umytych po-

wierzchniach. Niektóre preparaty myjące mają 

właściwości dezynfekcyjne i bakteriobójcze, co 

znacznie wpływa na poprawę efektu mycia. 

Środki alkaliczne najczęściej stosowane są do 

częstszego mycia urządzeń np. po zakończeniu 

zmiany produkcyjnej, natomiast preparaty kwa-

sowe wykorzystywane są do mycia okresowego 

np. raz w tygodniu.

Mycie i dezynfekcja w zakładzie mięsnym

Utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny maszyn, urządzeń i powierzchni 
w zakładzie mięsnym jest bardzo ważne, aby zapewnić właściwą jakość 
mikrobiologiczną wyrobów mięsnych. Pozostające po niewłaściwie prowadzonym 
myciu osady zawierają głównie związki organiczne, które stanowią idealne źródło 
pożywienia dla drobnoustrojów. Mikroorganizmy w wyniku rozkładu substancji 
organicznych wytwarzają substancje metaboliczne. Zarówno spożycie żywności 
zanieczyszczonej drobnoustrojami jak i metabolitami może być niebezpieczne 
dla zdrowia i życia ludzi.
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Preparaty chemiczne przeznaczone do my-

cia powierzchni i urządzeń różnią się między 

innymi odczynem oraz zdolnością do tworzenia 

piany. Przez co mają one różne zastosowanie 

i możemy podzielić je na:

• silnie zasadowe, wykorzystywane do 

ciśnieniowego lub pianowego mycia po-

mieszczeń, maszyn i urządzeń;

• zasadowe do mycia ręcznego zanieczysz-

czonych powierzchni;

• zasadowe do mycia powierzchni 

aluminiowych;

• kwaśne do ciśnieniowego lub pianowego 

mycia maszyn i urządzeń;

• nisko pieniące do mycia przewodów i ru-

rociągów transportowych.

Technika mycia i dezynfekcji
Procesy mycia maszyn, urządzeń i powierzch-

ni w zakładzie mięsnym mogą być prowadzone 

ręcznie lub mechanicznie. Mycie ręczne wykorzy-

stywane jest najczęściej w zakładach o mniejszej 

powierzchni oraz mniejszej ilości urządzeń. Jest 

pracochłonne i wymaga zużycia dużej ilości wody 

oraz detergentów. Większe zakłady stosują głów-

nie mycie mechaniczne, a mycie ręczne wykorzy-

stywane jest jedynie w przypadku stołów, mniej-

szych sprzętów lub ich elementów. W zależności 

od rodzaju czyszczonej powierzchni do mycia 

ręcznego używane mogą być skrobaki, szczotki, 

ścierki, szczotki mechaniczne lub instalacje ciśnie-

niowe do nakładania żelu oraz piany. Do mycia 

zawsze używana jest woda lub wodny roztwór 

związków chemicznych. Możemy wyróżnić dwa 

najczęściej stosowane systemy mycia maszyn 

i urządzeń - CIP oraz COR. 

CIP (clean in place) jest to metoda służąca 

do mycia linii technologicznej w obiegu zamknię-

tym, bez konieczności demontażu maszyn i urzą-

dzeń wchodzących w jej skład. Proces sterowany 

jest automatycznie, najczęściej komputerowo. 

Roztwory środka myjącego i dezynfekującego 

przygotowywane są w stacji centralnej, a następ-

nie przetłaczane do instalacji technologicznych. 

Stężenie preparatu w roztworze jest monitorowa-

ne oraz regulowane. Przygotowany roztwór może 

być użyty kilkakrotnie. COP (clean out of place) 

jest to system mycia w układzie otwartym. W tej 

metodzie stosuje się różne ręczne i mechaniczne 

techniki mycia takie jak:

• mycie ręczne – wykorzystywane najczę-

ściej do nietypowych, trudnych do wy-

czyszczenia miejsc, gdzie inne metody nie 

mogą zostać wykorzystane, nie wymaga 

zaopatrzenia w drogi sprzęt, ale niestety 

jest obarczona błędami ludzkimi i jej sku-

teczność nie jest powtarzalna;

• mycie mechaniczne (wysoko lub niskoci-

śnieniowe) - często sterowane automa-

tycznie, wykonywane przy użyciu różnego 

rodzaju myjek i urządzeń do szorowania;

• mycie pianowe – szybkie, łatwe i skuteczne 

pod warunkiem zastosowania właściwej 

techniki mycia.

W zakładach mięsnych najczęściej wyko-

rzystywana jest pianowa technika mycia, która 

może być połączona z dezynfekcją. Do mycia 

pianowego niezbędne są specjalne środki prze-

znaczone do mycia pianowego, wytwornica 

piany z dostępem do sprężonego powietrza 

oraz woda.

Mycie pianowe składa się z trzech etapów:

1. Płukanie mytych powierzchni wodą 

o ciśnieniu do 3 MPa, w celu usu-

nięcia większych powierzchniowych 

i łatwo usuwalnych zanieczyszczeń. 

Jeżeli zanieczyszczenia zawierają dużą 

ilość tłuszczu należy stosować wodę 

o temperaturze około 60°C. Na po-

wierzchnie pionowe i skośne strumień 

wody należy kierować od góry do dołu.

2. Równomierne naniesienie środka my-

jącego w postaci piany z wytwornicy 

piany. Należy zwrócić uwagę, aby 

odległość dyszy lancy od czyszczonej 

powierzchni nie była mniejsza niż 0,5 

m. Na powierzchnie pionowe i skośne, 

pianę należy nakładać od dołu do góry. 

Piana nałożona jako pierwsza zaczyna 

po jakimś czasie spływać. Jeżeli byłaby 

nakładana od góry, powodowałaby 

osuwanie się niższych warstw piany. 

Po nałożeniu, pianę należy pozostawić 

na około 10 - 20 min.

3. Spłukiwanie środka myjącego z po-

wierzchni strumieniem czystej wody 

o ciśnieniu 0,5-0,9 MPa.

Ważnym czynnikiem wpływającym na 

skuteczność mycia jest temperatura procesu. 

Podwyższenie temperatury mycia pianowego 

można osiągnąć poprzez: ogrzanie mytych po-

wierzchni (np. komór wędzarniczych, frytkownic, 

kotłów), stosowanie ciepłej wody do płukania 

wstępnego i spłukiwania piany (przy zabrudze-

niach tłuszczowych wskazane jest, aby temperatu-

ra tej wody była wyższa od temperatury topnienia 

tłuszczów), stosowanie roztworów środków myją-

cych z koncentratu i podgrzanej wody.

Zalety stosowania techniki mycia pianowego:

• aspekt ekonomiczny - z 2 kg środka myją-

cego, 48 dm3 wody i 450 dm3 powietrza 

mamy 500 dm3 piany, co wystarcza na 

pokrycie około 100 m2 powierzchni war-

stwą piany o grubości 0,5 cm;

• ekologiczne podejście do procesu mycia - 

mała zawartość środków powierzchniowo 

czynnych i wspomagających w powstają-

cych ściekach;

• duża skuteczność i efektywność tej me-

tody - przedłużony czas kontaktu środka 

chemicznego z zabrudzeniami, zwłaszcza 

na powierzchniach pionowych i skośnych;

• brak niszczącego działania mechanicz-

nego - niskie ciśnienie, strumień piany 

w niewielkim stopniu oddziaływuje me-

chanicznie na myte podłoże;

• mała uciążliwość dla osób wykonujących 

tą pracę, ze względu na niską (w porów-

naniu do mycia wysokociśnieniowego) siłą 

odrzutu lancy i niewielką hałaśliwością 

pracy całego urządzenia;

• brak tworzenia aerozolu ze środka my-

jącego lub zabrudzenia, który powstaje 

np. podczas mycia wysokociśnieniowego 

i może niekorzystnie oddziaływać na pra-

cowników oraz instalacje produkcyjne, 

a także być przyczyną wtórnych zakażeń. 

Dezynfekcja wykonywana jest po lub równo-

cześnie z procesem mycia. Może być realizowa-

na poprzez zastosowanie metod fizycznych (np. 

mechaniczne działanie strumienia cieczy, działa-

nie temperatury i promieni ultrafioletowych) lub 

chemicznych (np. soda, ozon, woda utleniona, 

nadmanganian potasu, podchloryn wapnia).

Skuteczność procesu mycia i dezynfekcji za-

leży od wielu czynników:

• łatwości dostępu do wszystkich ele-

mentów urządzenia, maszyny oraz 

powierzchni;

• zastosowanie właściwych systemów my-

cia i dezynfekcji, przy użyciu odpowied-

niego sprzętu i urządzeń oraz środków 

myjących i dezynfekujących;

• stopnia wyszkolenia pracowników - należy 

zadbać o systematyczne prowadzenie 

szkoleń pracowników w tym zakresie;

• systematycznej kontroli skuteczności 

procesów, w celu wychwycenia niepra-

widłowości i ograniczenia wystąpienia 

zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

Dokumentacja
Mycie i dezynfekcja poszczególnych po-

wierzchni musi odbywać się według określonej 

procedury lub instrukcji. Powinna ona zawierać 

takie informacje, jak: 

• harmonogram wykonywania zabiegów 

mycia i dezynfekcji z określeniem kolej-

ności wykonywania poszczególnych czyn-

ności dla każdej powierzchni, urządzenia 

czy maszyny;

• wykaz środków chemicznych stosowanych 

do mycia lub dezynfekcji, wraz z wytycz-

nymi dotyczącymi sporządzenia roztworu 
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lub sposobu jego użycia na określone po-

wierzchnie (stężenie, temperatura i czas 

działania);

• przy wykorzystywaniu fizycznych metod 

dezynfekcji takich jak: gorące powietrze, 

para lub woda, wymagane jest podanie 

odpowiedniego zakresu temperatury 

i czasu działania na powierzchnie;

• sposób osuszania umytych powierzchni;

• wytyczne dotyczące sposobu mycia, de-

zynfekcji oraz przechowywania sprzętu 

oraz urządzeń używanych do zabiegów 

mycia i dezynfekcji. 

Z przebiegu procesów mycia i dezynfekcji 

należy prowadzić rejestr wszystkich wykonywa-

nych czynności. Powinien zawierać następujące 

informacje:

• wykaz powierzchni, maszyn i urządzeń 

poddanych myciu i dezynfekcji; 

• datę i czas prowadzenia poszczególnych 

czynności;

• wykaz środków myjących 

i dezynfekujących;

• stężenie używanych środków wraz ze 

wskazaniem powierzchni do jakiej go 

użyto;

• w jakim czasie przeprowadzono daną 

czynność i jaki był czas oddziaływania 

środków chemicznych na czyszczoną 

powierzchnię;

• czytelny podpis osoby wykonującej my-

cie i dezynfekcję w celu potwierdzenia 

wykonania;

• czytelny podpis osoby sprawdzającej wy-

konanie ww. czynności.

Magazyn środków chemicznych
Aparatura, urządzenia, drobny sprzęt oraz 

środki chemiczne wykorzystywane w procesach 

mycia i dezynfekcji muszą być przechowywane 

w specjalnie do tego przeznaczonych i wydzie-

lonych pomieszczeniach, w oryginalnych opako-

waniach z właściwym oznakowaniem i instruk-

cją stosowania. Poza tym w magazynie należy 

wydzielić miejsce do sporządzania roztworów 

używanych preparatów, odpowiednio wyposa-

żone i przystosowane do tego celu. Odnośnie 

magazynowania i postępowania ze środkami 

chemicznymi, w każdym zakładzie powinny być 

opracowane własne procedury i instrukcje.

Zaopatrzenie w wodę
Woda jest niezbędna w prowadzeniu proce-

sów mycia i dezynfekcji. Zakład może posiadać 

własne ujęcie wody wraz z urządzeniami do jej 

magazynowania i dystrybucji. Przy czym, nale-

ży zapewnić możliwość pomiaru temperatury i 

ciśnienia wody. Może również wykorzystywać 

wodę z wodociągu. Woda używana do celów 

technologicznych np. do wytwarzania piany, 

pary, lodu, które stosowane są w procesach 

produkcji, musi spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 

listopada 2015 r. w sprawie jakości wody prze-

znaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 

poz. 1989).

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 

wody wykorzystywanej w celach technologicz-

nych, jej parametry fizykochemiczne i mikro-

biologiczne powinny być systematycznie kon-

trolowane. Wszystkie wyniki badań, także te od 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, powinny być 

zamieszczone w rejestrze badań. Próby wody 

do badań należy pobierać na poszczególnych 

etapach produkcyjnych, aby wykluczyć wszel-

kie zmiany wykraczające poza przyjęte normy. 

Wszystkie punkty ujęcia wody powinny być 

oznakowane, a woda z tych ujęć kontrolowana 

zgodnie z harmonogramem. 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu hi-

gieny w zakładach mięsnych, ubojniach i masar-

niach wymaga systematycznych i efektywnych 

działań, ze względu na niską trwałość mięsa 

i jego wyrobów. Aby skutecznie eliminować za-

grożenia wynikające z zanieczyszczenia instalacji 

produkcyjnej należy uwzględnić specyfikę produk-

cji, powstające osady oraz dobrać odpowiednią 

technikę mycia i środki chemiczne.

mgr inż. Karolina Banaś

literatura dostępna u autora
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Mając na uwadze Twój produkt końcowy 
przekształcamy naszą wiedzę i technologię 
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Podstawowymi przepisami regulującymi zasa-

dy produkcji i wprowadzania do obrotu żywności 

ekologicznej są:

• rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 

z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie pro-

dukcji ekologicznej i znakowania produktów 

ekologicznych i uchylające rozporządzenie 

(EWG) nr 2092/91,

• rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 

z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wdrażania rozporzą-

dzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie 

produkcji ekologicznej i znakowania pro-

duktów ekologicznych w odniesieniu do pro-

dukcji ekologicznej, znakowania i kontroli,

• ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnic-

twie ekologicznym.

Producenci ekologiczni oprócz przestrzegania 

wymagań określonych w ww. przepisach są rów-

nież zobowiązani do stosowania się do wszystkich 

ogólnie obowiązujących wymogów prawa żywno-

ściowego oraz przepisów szczegółowych dla danej 

grupy produktów. 

Produkcja ekologiczna żywności opiera się 

na zasadach i praktykach najkorzystniejszych 

dla środowiska, wysokim stopniu różnorodno-

ści biologicznej, ochronie zasobów naturalnych 

oraz stosowaniu wysokich standardów odnośnie 

warunków hodowli i utrzymania zwierząt gospo-

darskich (dobrostanu zwierząt). 

Produkcja ekologiczna opiera się na natural-

nych składnikach i procesach: 

• bez GMO, 

• bez napromieniania jonizującego,

• bez użycia sztucznych nawozów 

azotowych, 

• bez stosowania syntetycznych środków 

ochrony roślin,  

• bez użycia lub użycia w minimalnej ilości 

substancji dodatkowych.

Żywność ekologiczną łatwo można odróżnić 

od żywności produkowanej konwencjonalnie. Na 

opakowaniach żywności ekologicznej muszą znaj-

dować się następujące elementy: 

- numer identyfikacyjny organu kontrolnego 

lub jednostki certyfikującej, którym podlega 

podmiot gospodarczy, który ostatnio wykonał 

dany produkt lub przeprowadził działanie 

przygotowawcze,

-  wspólnotowe logo rolnictwa ekologicznego,

- w tym samym polu widzenia co logo umiesz-

cza się oznaczenie miejsca, w którym wy-

produkowano nieprzetworzone produkty 

rolnicze, z których wytworzono końcowy 

produkt tj.:

•  „rolnictwo UE”, gdy surowiec rolniczy wy-

produkowano w UE,

•  „rolnictwo spoza UE”, gdy surowiec rolni-

czy wyprodukowano w krajach trzecich,

•  „rolnictwo UE/spoza UE”, gdy część su-

rowców wyprodukowano we Wspólnocie, 

a część w kraju trzecim.

Żywność ekologiczna jest to żywność wytwarzana przy użyciu naturalnych substancji i procesów z zapewnieniem 
najkorzystniejszych warunków dla środowiska naturalnego i zwierząt. Produkty ekologiczne określane są również jako: 
biologiczne, organiczne, bio, eko. Żywność przetworzoną można uznać za ekologiczną, jeżeli co najmniej 95% masy jej 
składników pochodzenia rolniczego stanowią składniki ekologiczne.

Dodatki do żywności ekologicznej
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NOWOCZESNE SYSTEMY
ANTYOBLODZENIOWE

Inwestycja przed realizacją

SYSTEM ANTYOBLODZENIOWY USPRAWNI I ZMNIEJSZY KOSZTY PRACY MROŹNI:

DODATKOWE KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA UKŁADÓW Z KONTROLĄ WILGOTNOŚCI:

www.radwanpolska.com.pl

 — Suche parowniki pracują z większą sprawnością.
 — Kilkakrotnie wydłużają się okresy między 
odtajaniem.

 — Znacznie krótsze czasy schładzania w komorach 
szokowych i tunelach chłodniczych.

 — Mniejsze nakłady finansowe na naprawę 
i remonty urządzeń chłodniczych.

 — Zwiększone bezpieczeństwo – brak lodu na 
suficie, ścianach i podłogach.

 — Brak mgły utrudniającej widoczność.

 — Suszenie kiełbas i wędlin - skuteczna kontrola 
wilgotności w niskich temperaturach przy 
mniejszym zużyciu energii.

 — Sprzyjające warunki w komorach schładzania 
produktów gotowych.

 — Unikniecie kondensacji pary wodnej, 
powstawania szronu i ograniczenie ilości 
drobnoustrojów - czyli wyższe standardy 
higieniczne.

 — Obniżenie wilgotności przy pakowaniu produktów 
w zbiorcze opakowania foliowe zapobiega 
wykraplaniu wody w środku opakowania podczas 
przechowywania w niskich temperaturach co 
wpływa na końcową jakość i wygląd produktu.

 — Szybkie doprowadzenie hali produkcyjnej 
i pomieszczeń socjalnych do stanu suchego po 
codziennym myciu.

Inwestycja po zamontowaniu systemu osuszania

OSUSZANIE / WENTYLACJA / POMPY CIEPŁA OSUSZANIE / WENTYLACJA / POMPY CIEPŁA 



 Żywność ekologiczna może być wytwarza-

na jedynie przez certyfikowanych producentów 

podlegających kontroli.

Żaden produkt zawierający określenia: natu-

ralny, tradycyjny, wiejski, bio, ale nie zawierający 

ww. oznaczeń oraz wyprodukowany przez nie-

certyfikowanego producenta nie jest produktem 

ekologicznym. Takie określenia są popularnie 

stosowane w oznakowaniu, ale często jedynie 

wprowadzają klientów w błąd i nie świadczą o 

ekologicznym pochodzeniu produktu.

Substancje dodatkowe dodawane są do 

żywności w celach technologicznych  (odpo-

wiednia konsystencja, zapach, trwałość) oraz 

zabezpieczenia przed rozwojem mikroflory 

chorobotwórczej i psuciem. W przetwórstwie 

żywności ekologicznej zastosowanie substancji 

dodatkowych zostało ograniczone do niezbęd-

nego minimum, a wszystkie efekty dodatków 

stara się osiągnąć w sposób naturalny bez ich 

wykorzystania.

Zasady stosowania substancji dodatkowych 

w produkcji żywności konwencjonalnej określa 

rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 

11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II 

do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowie-

nie unijnego wykazu dodatków do żywności. 

Dozwolonych do stosowania substancji jest 

ponad trzysta, w tym występują barwniki, sub-

stancje konserwujące, regulatory kwasowości, 

substancje słodzące. 

Do produkcji żywności ekologicznej do-

puszczonych jest znacznie mniej substancji do-

datkowych. Regulacje w tym zakresie zawiera 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 

5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe 

zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) 

nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej 

i znakowania produktów ekologicznych w od-

niesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania 

i kontroli. Wykaz ten podlega ciągłym zmianom 

i producenci żywności muszą na bieżąco śle-

dzić wszystkie aktualizacje ww. rozporządzenia. 

Substancje, które nie zostały zawarte w rozpo-

rządzeniu 889/2008, nie mogą być stosowane 

w produkcji żywności ekologicznej.

Do przetwórstwa żywności ekologicznej 

pochodzenia zwierzęcego dopuszczono nastę-

pujące substancje:

•  Węgiel drzewny E 153,

•  Annato, biksyna, norbiksyna E 160,

•  Azotyn sodu E 250,

•  Azotan potasu E 252,

•  Askorbinian sodu E 301,

•  Mleczan sodu E 325,

•  Cytryniany sodu E 331,

•  Chlorek wapnia E 509,

Do przetwórstwa środków spożywczych 

ekologicznych pochodzenia zarówno roślinnego 

jak i zwierzęcego można stosować:

•  Węglan wapnia E 170,

•  Dwutlenek siarki E 220,

•  Dwusiarczyn potasu E 224,

•  Kwas mlekowy E 270,

•  Dwutlenek węgla E 290,

•  Kwas askorbinowy E 300,

•  Ekstrakt bogaty w tokoferol E306,

•  Lecytyny E 322,

•  Kwas alginowy E 400,

•  Alginian sodu E 401, 

•  Alginian potasu E 402,

•  Agar E 406,

•  Karagen E 407,

•  Mączka chleba świętojańskiego   

 E 410,

•  Guma guar E 412,

•  Guma arabska E 414,

•  Guma ksantanowa E 415,

•  Pektyna E 440(i),

•  Hydroksypropylometyloceluloza 

 E 464,

•  Węglany sodu E 500,

•  Talk E 553b,

•  Argon E 938,

•  Hel E 939,

•  Azot E 941,

•  Tlen E 948.

Do przetwórstwa środków spożywczych 

ekologicznych pochodzenia roślinnego można 

stosować:

•  Kwas jabłkowy E 296,

•  Kwas cytrynowy E 330,

•  Cytryniany wapnia E 333,

•  Kwas winowy (L(+)-) E 334,

•  Winiany sodu E 335,

•  Winiany potasu E 336,

•  Fosforan monowapniowy E 341 (i),

•  Gliceryna E 422,

•  Węglany potasu E 501,

•  Węglany amonu E 503,

•  Węglany magnezu E 504,

•  Siarczan wapnia E 516,

•  Wodorotlenek sodu E 524,

•  Dwutlenek krzemu E 551.

Szczegółowe warunki stosowania każdej 

substancji zawarto w sekcji A załącznika VIII roz-

porządzenia 889/2008. Dawki, w jakich mogą 

być stosowane dane substancje dodatkowe 

w przetwórstwie określonej grupy produktów 

zawarte są w rozporządzeniu 1129/2011.

Konsumenci poszukujący zdrowej żywności, 

naturalnej, bardzo często wybierają produkty 

ekologiczne, w których składzie nie zastosowano 

dodatków lub znacznie je ograniczono.  Stała kon-

trola przedsiębiorców wytwarzających żywność 

ekologiczną jest także czynnikiem zachęcającym 

do zakupu. Należy pamiętać, że ekożywność nie 

zawierająca substancji dodatkowych ma dużo 

krótszą trwałość i może być mniej atrakcyjna 

sensorycznie, ale z pewnością będzie zdrowsza.

mgr inż. Anna Urbańska

38 GOSPODARKA MIĘSNA



euroconsultany_nieparzysta98:Layout 1 2014-03-31 14:15 Strona 1



Standard GM ma zastosowanie do prawie 

wszystkich przedmiotów – produktów niespożyw-

czych takich, gdzie proces produkcyjny ma za 

zadanie zapewnić bezpieczeństwo i jakość pro-

duktów. Przykłady obejmują sprzęt elektryczny, 

zabawki, meble, tekstylia i biżuterię. Zgodność z 

wymaganiami standardu BRC CP-GM zapewnia 

uwzględnienie kwestii bezpieczeństwa, legalności 

i powtarzalnej, zdefiniowanej jakości w procesach 

wytwarzania oraz spełnienie przez nie wszelkich 

prawnych lub wymaganych przez klienta kryte-

riów oceny zgodności. Na produktach nie można 

umieszczać symbolu normy, a wdrożenie tych 

standardów (BRC CP) nie zwalnia z poddania się 

obowiązkowej certyfikacji zgodne z ustalonymi 

normami technicznymi dla produktów – jeśli jest 

to wymagane.

Zakres normy dotyczy nieżywnościowych, 

produkowanych produktów wprowadzanych do 

obrotu na rynku konsumenckim - innymi słowy, 

sprzedawanych lub oferowanych konsumentom. 

Norma może być wykorzystywana przez przed-

siębiorstwa wytwarzające surowce i komponenty 

do późniejszego wytwarzania produktów kon-

sumenckich. Normy CP stosuje się w miejscach 

wytwarzania (zakładach produkcyjnych) na 

etapach produkcji, magazynowania i dystrybu-

cji będących pod kontrolą producenta, przed 

dostarczeniem do detalisty (placówki handlu 

detalicznego) lub klienta. Standard BRC GM 

obejmuje takie produkty, jak odzież, akcesoria 

do włosów, meble, materiały na posadzkę (np. 

panele, wykładziny), elektryczne urządzenia, 

wyroby do czyszczenia, zabawki i naczynia ku-

chenne. Wyłączenia szczególne z zakresu normy 

to farmaceutyki oraz witaminy, minerały i suple-

menty ziołowe. 

Wymagania standardu BRC GM podzielone 

są na 7 rozdziałów. Wymieniono je w tabeli 1. 

Wszystkich wymagań na wyższy poziom jest 197. 

Certyfikacja może być realizowana na poziomie 

British Retail Consortium w listopadzie 2016 roku opublikowało 3 wydanie standardu dotyczącego produktów 
konsumenckich – innych niż żywność, a też wytwarzanych pod markami własnymi sieci. Wydanie to podzieliło dotychczasowy 
standard na dwa – jeden dotyczący wszystkich produktów, a drugi dotyczący szeroko rozumianej higieny osobistej – co 
opisano w poprzednim numerze „Rzeźnika polskiego”. W niniejszym numerze zostanie szczegółowo omówiony standard 
GM – do towarów ogólnych.

podstawowym lub na poziomie wyższym. Dla 

poziomu wyższego jest 45 wymagań więcej niż 

dla poziomu podstawowego. Wśród wymagań 

standardu tylko 117 z nich jest dokładnie takich 

samych dla obydwu poziomów. Pozostałe 35 

wymagań jest różnych dla obydwu poziomów 

certyfikacji. Poziom niższy (podstawowy) jest 

realizowany w oparciu o 152 wymagania.

Przedsiębiorstwo musi mieć pełną wiedzę na 

temat wytwarzanych, magazynowanych i dystry-

buowanych produktów oraz posiadać systemy 

umożliwiające identyfikację i kontrolę zagrożeń 

istotnych dla bezpieczeństwa i legalności tych 

produktów. Standard opiera się na kluczowych 

elementach takich, jak: 

•  zaangażowanie kadry zarządzającej, 

• ocena ryzyka produktu i procesu, 

• systematyczne podejście do zarządzania 

zidentyfikowanymi zagrożeniami,

• wdrożenie systemu zarządzania jakością,

• zachowaniem odpowiednich warunków 

działania.

Zaangażowanie kadry zarządzającej powin-

no przejawiać się w działalności dotyczącej bez-

pieczeństwa, legalności i jakości wytwarzanych 

produktów, które musi być postrzegane jako od-

powiedzialność we wszystkich obszarach funkcjo-

nowania organizacji przy wykorzystaniu różnych 

umiejętności i wiedzy. Ten wymóg zbliżony jest do 

podejścia procesowego zalecanego przez normy 

ISO, które po aktualizacji w 2015 r. duży nacisk 

kładą na ocenę ryzyka prowadzonej działalności 

i diagnozowanie słabych i mocnych stron, a przez 

to świadomość szans, które organizacja może 

wykorzystać. Efektywne zarządzanie i kontrola 

rozciąga się poza działy kontroli (dozoru) i musi 

angażować wszystkie działy organizacji, by za-

pewnić świadomość jakości i bezpieczeństwa dla 

klienta na wszystkich etapach projektowania, 

wytwarzania i dystrybucji produktu. Standard 

podaje jako minimalny wymóg współpracę dzia-

łów: produkcyjnego, inżynierii – projektowania 

czy technologii, dystrybucji, zarządzania, zaopa-

trzenia w surowce, kontaktu z klientem (pozyski-

wanie opinii klientów) oraz działania związane 

z zasobami ludzkimi, takie jak np. szkolenie. 

Punktem wyjścia dla wdrażania standardów 

jest zaangażowanie kadry kierowniczej w rozwój 

polityki jakości, jako środka do prowadzenia 

działań, które wspólnie zapewniają produkcję 

wyrobów bezpiecznych i zgodnych z prawem 

dla konsumenta. Kierownictwo wyższego szcze-

bla zakładu wykazuje, że firma pracuje zgodne 

z wymaganiami Globalnej Normy dla Produktów 

Konsumenckich oraz procesów, które ułatwiają 

stałą poprawę bezpieczeństwa produktów i za-

rządzania jakością, o czym stanowi wymaganie 

fundamentalne (1.1.).

Norma wymaga oceny zagrożeń, jakie pro-

dukt może stanowić dla konsumenta, wtedy gdy 

jest używany w sposób zamierzony lub racjonal-

nie przewidywalny, z uwzględnieniem możliwo-

ści i świadomości potencjalnego użytkownika 

(np. inną percepcję ma młodzież, a inną osoby 

starsze) oraz innych produktów mogących być 

używanymi w tym samym czasie. Jako przykład 

można przywołać stół kuchenny, który może być 

narażony na ryzyko zalania, pomalowania (prace 

dzieci), zabrudzenia produktami spożywczymi, 

ale też innymi chemikaliami (lakier do paznokci, 

farby, lakiery do prac hobbystycznych), kontak-

tu z wysoką temperaturą. Należy uwzględniać 

w ocenie ryzyka zagrożenia, które mogą wystę-

pować bezpośrednio w procesie produkcyjnym. 

W kontekście  wymagań normy należy wziąć pod 

uwagę również zagrożenia związane z niedotrzy-

maniem wymogów prawnych lub jakościowych 

oraz te, które bezpośrednio są związane z bez-

pieczeństwem konsumenta. O tym mówi drugie 

fundamentalne wymaganie brzmiące: „w firmie 

mają obowiązywać procedury gwarantujące 

British Retail Consortium
Standard CP – cz. II. – General Merchandise (GM) – Towary ogólne
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Nr 

wymagania

Nazwa rozdziału Ilość wymagań W tym takie same Tylko na poziom 

wyższy

Ilość 

podrozdziałów

1. Zaangażowanie najwyższego kierownictwa 12 6 - 2

2. Zarządzanie ryzykiem produktowym 15 8 8 4

3. Zarządzanie bezpieczeństwem produktów i jakością 46 23 16 11

4. Wymagania dotyczące zakładu 48 35 8 9

5. Kontrola i testowanie produktów 15 11 2 3

6. Kontrola procesu 47 28 6 6

7. Personel 14 6 5 3

RAZEM: 197 117 45 38

Nr punktu 

standardu

Wymagania krytyczne

1.1. zaangażowanie kadry kierowniczej i ciągłe doskonalenie

2 zarządzanie ryzykiem produktowym

3.5.2. kontrola i akceptacja przychodzących surowców, komponentów i materiałów 

opakowaniowych

3.7 działania korygujące i zapobiegawcze

3.9. identyfikowalność

4.3 układ, przepływ produktu i segregacja

4.6 sprzątanie i higiena

5.1 kontrola produktów i badania laboratoryjne

6.1 kontrola operacji

7.1 szkolenia i kompetencje

przeprowadzenie oceny ryzyka dla każdej grupy 

produktów w celu zapewnienia bezpieczeństwa, 

legalności i jakości zgodnej z wymaganą w regio-

nach dedykowanej sprzedaży” – (2).

Niezbędna jest dokumentacja systemu za-

rządzania, która musi ustanawiać ramy polityki 

jakości i zawierać procedury zarządzania, za 

pomocą których organizacja osiągnie spełnienie 

wymagań zawartych w standardzie. Organizacja 

musi również wprowadzić podstawy prawne dzia-

łania środowiskowego i operacyjnego niezbędne 

do produkcji bezpiecznych produktów, tj. wdrożyć 

odpowiednie warunki działania.

Wśród wymagań jest dziesięć wymagań 

fundamentalnych, czyli takich, bez których 

przyznanie certyfikatu jest niemożliwe. Dwa 

pierwsze zostały opisane powyżej. Są to wyma-

gania kluczowe dla spełnienia wymagań stan-

dardu a przez to dostarczenia odpowiedniej 

jakości i bezpiecznego produktu konsumentowi. 

Zestawienie tych wymagań pokazano w tabeli 2.

Wymaganie 3.5.2. odnosi się do znanego 

w przemyśle mięsnym wymogu doboru i zatwier-

dzania dostawców. W tym standardzie wyma-

ganie stanowi: „Firma musi mieć opracowany, 

wdrożony i weryfikowany proces w celu zapewnie-

nia, że przychodzące surowce, komponenty i ma-

teriały opakowaniowe są odpowiednie do użycia 

i nie wpływają niekorzystnie na bezpieczeństwo, 

legalność lub jakość gotowego produktu”.

Kolejne wymaganie fundamentalne doty-

czy utrzymania systemu poprzez nadzór nad 

niezgodnościami – „Firma musi być w stanie wy-

kazać, że wykorzystuje informacje o zidentyfiko-

wanych niezgodnościach w systemie zarządzania 

bezpieczeństwem i jakością produktów w celu 

dokonania niezbędnych działań naprawczych 

i korygujących, celem zapobieżenia ponownemu 

wystąpieniu niezgodności (3.7).”

Wymaganie dotyczące identyfikowalności 

znanej ze standardów spożywczych ma podobny 

cel – „firma musi być w stanie śledzić wszystkie 

surowce, komponenty i opakowania od swoich 

dostawców na wszystkich etapach przetwarza-

nia i wysyłania do głównych klientów oraz umieć 

Tabela 1. Wymagania standardu BRC GM – nazwy rozdziałów. Źródło: standard BRC GM, listopad 2016.

Tabela 2. Wymagania fundamentalne standardu BRC GM. Źródło: standard BRC GM, 
listopad 2016.

powiązać te dane w odwrotną stronę tj. od klienta 

do dostawcy – (3.9).”

Kolejne wymaganie fundamentalne doty-

czące układu pomieszczeń, przepływu produktu 

i rozdzielenia również jest znane w zakładach 

mięsnych. Jest to podział zakładu na strefy oraz 

zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym 

w standardzie BRC GM brzmi ono (4.3.):  „Układ 

pomieszczeń w zakładzie, przepływ procesów 

i drogi przemieszczania się pracowników są od-

powiednie, aby zapobiegać ryzyku zanieczyszcze-

nia i mieszania produktów a także przestrzegać 

odpowiednich przepisów prawnych”.

Wymaganie 4.6. dotyczy sprzątania i higieny. 

Jest również podobne do znanego ze standardów 

spożywczych. Stanowi ono, że „są stosowane od-

powiednie systemy czyszczenia i utrzymania/

zagwarantowania czystości zapewniające odpo-

wiednie normy higieny w każdym czasie, oraz mi-

nimalizujące ryzyko zanieczyszczenia produktu”.

Kontrola produktów i badania laboratoryj-

ne to kolejne wymaganie fundamentalne (5.1). 

Stanowi ono, że „w celu kontrolowania produktów 

podczas i po produkcji firma musi mieć program 

kontroli produktów i ich testowania w celu za-

pewnienia, że produkty są bezpieczne, zgodne 

z prawem i ze specyfikacjami”.

Przedostatnie wymaganie fundamentalne 

dotyczy kontroli operacji (6.1.) i stanowi: „w za-

kładzie musi być realizowany program kontroli 

jakości procesu, w celu zapewnienia produkcji 

bezpiecznych i legalnych produktów o stałej ja-

kości, opierający się na ocenie ryzyka procesu 

produkcyjnego i potencjalnym zanieczyszczeniu 

produktu”.

Wymaganie fundamentalne 7.1. stanowi: 

„Firma zapewnia, że personel wykonujący czyn-

ności, które dbają o bezpieczeństwo produk-

tu, legalność i jakość są dobrze wykształceni 

w zakresie prowadzenia swojej działalności, 

poprzez szkolenia, doświadczenie zawodowe 

lub kwalifikacje”.

Z powyższego widać wyraźnie, że wymaga-

nia fundamentalne są zbliżone do tych znanych 

ze standardu BRC Food oraz dotyczą kluczowych 

obszarów związanych z wytwarzaniem produk-

tów bezpiecznych dla użytkownika i o określonej, 

powtarzalnej jakości.

dr inż. Katarzyna Godlewska
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Badania przeprowadzone przez firmę 

Deloitte, w ramach którego powstał raport 

„Global Human Capital Trends 2016” pokazały, 

że działy personalne są postrzegane jako mocno 

zbiurokratyzowane i w większości skoncentro-

wane na kwestiach administracyjnych. To nie 

jest dobra diagnoza, ponieważ pokazuje ona, że 

specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi są 

oddaleni daleko od biznesu, nie do końca wykorzy-

stując możliwości z faktu posiadania kompetencji 

w obszarze HR. Brakuje głównie innowacyjności 

i umiejętności analitycznych, które pozwalała-

by podejmować decyzje w oparciu o konkretne, 

rzetelnie zweryfikowane dane. Być może jest tak 

dlatego, że specjaliści HR są tak zajęci rozwija-

niem innych, że zapomnieli o swoim rozwoju. Na 

pewno jest wiele organizacji, które te zmianę 

funkcji personalnej mają przed sobą lub, co gor-

sza była ona wdrażana, ale nie do końca efekty 

spełniły oczekiwania. Jedno jest pewne, w tych 

firmach, w których model HR Biznes Partnera zo-

stał wdrożony, pozycja działu personalnego oraz 

jego wartość w oczach menedżerów biznesowych 

znacząco urosła.

Kim jest HR Buisness Partner ?
Jak wiemy, model HR Business Partneringu 

różni się nieco od tradycyjnie rozumianego HR, 

jako obszaru realizacji zadań głównie kadrowo 

– płacowych i administracyjnych. Zmiana w kie-

runku partnerstwa w biznesie oznacza włączenie 

funkcji personalnej w obszar zarządzania przed-

siębiorstwem, który sprowadza się do przełożenia 

misji firmy na konkretne sposoby zarządzania per-

sonelem. HR Business Partner pełni rolę partnera 

biznesu poprzez wsparcie merytoryczne, inicjowa-

nie zmian, a także planowanie zasobów ludzkich. 

Jest wiele koncepcji HR Business Partneringu, 

jednak najbardziej znana to ta zaproponowana 

przez Davida Urlicha. W myśl koncepcji Ulricha 

funkcja HR Business Partnera pełni w firmie 5 

podstawowych ról:

•  Partner strategiczny – HR Biznes Partner 

powinien rozumieć biznes, jego najważ-

niejsze procesy oraz szeroko rozumiane 

otoczenie biznesowe.

•  Odkrywca talentów – do zadań osoby 

pełniącej tę funkcję należy pozyskiwa-

nie dla organizacji pracowników o od-

powiednich kompetencjach, rozwijanie 

ich, a także budowanie zaangażowania 

poprzez stosowanie szerokiego wachlarza 

narzędzi HR.

• Mistrz zmiany – to trudne zadanie polega 

na tym, aby zauważać obszary wymaga-

jące zmian, a następnie skutecznie prze-

konywać do nich innych i w końcu prze-

prowadzać je. Mistrz zmiany po prostu 

szuka kolejnych okazji do rozwijania siebie, 

pracowników i całej firmy.

• Innowator i integrator HR – HR Biznes 

Partner dba o odpowiedni przepływ infor-

macji w ramach całej struktury organizacyj-

nej przedsiębiorstwa, dba też o zrozumiałą 

dla wszystkich pracowników komunikację.

• Orędownik technologii – osoba integrują-

ca HR z biznesem nie może obawiać się 

nowoczesnych technologii. Przeciwnie – to 

właśnie HR Biznes Partner powinien dążyć 

do udoskonalania przedsiębiorstwa z wyko-

rzystaniem najnowocześniejszych narzędzi.

• Zaufany partner – oznacza budowanie za-

ufania wśród pracowników, modelowanie 

dobrej współpracy i budowanie zaangażo-

wania wszystkich pracowników i członków 

zarządu dla dobra organizacji.

Oczywiście, w zależności od struktury firmy HR 

Business Partner może wykonywać zadania z pozy-

cji specjalisty, generalisty (specjalista we wszystkich 

dziedzinach) oraz kierownika. Bez względu jed-

nak na powyższe, musi on sprawnie i na bieżąco 

współpracować z kierownictwem firmy. Na bieżąco 

musi mieć dostęp do wyników firmy, aby móc je 

odnosić do aktualnej sytuacji związanej z zasobami 

ludzkimi, mówiąc inaczej musi - znaleźć konkretne 

powiązania zastosowania określonych działań 

skierowanych w kapitał ludzki, by móc zwiększyć 

zyski. HR Biznes Partner, jako pośrednik pomiędzy 

zasobami ludzkimi a „twardym” biznesem powinien 

mieć dużą wiedzę z obydwu obszarów. Wiedza na 

temat tego, jak interpretować wyniki finansowe 

firmy i jakie działania HR podejmować, by pozy-

W mądrych organizacjach, które wdrażają na bieżąco wszystkie aktualne i pożądane zmiany mające na celu zwiększenie 
efektywności działania firmy, specjaliści ds. personalnych nie są już postrzegani jako specjaliści ds. administracji. Oczekiwania 
dzisiejszego świata biznesu sprawiają, że specjaliści HR muszą być partnerami dla zarządzających firmami oraz dla całego 
otoczenia biznesowego w jakim przyszło im pracować. Czy jednak sami specjaliści ds. human resources są na to przygotowani?

HR Business Partner
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tywnie wpłynęło to na rozwój przedsiębiorstwa, 

musi iść w parze oczywiście z umiejętnościami 

interpersonalnymi. Jedną z najważniejszych ko-

rzyści z wdrożenia zasad HR Business Partneringu 

jest możliwość przełożenia „miękkich” danych na 

„twarde” dane biznesowe. Podczas gdy „haerowcy” 

o nastawieniu bardziej administracyjnym będą 

pytali o to, ile godzin szkoleń odbyli menedżerowie 

w ciągu roku, o tyle partnerzy biznesowi będą 

chcieli sprawdzić, jak działania mające rozwijać 

menedżerów przełożyły się na wyniki finansowe, 

a więc będą badali efektywność szkoleń. Kolejny 

przykład: podczas rekrutacji operatora na pro-

dukcje zwyczajny HRowiec podejdzie do tematu 

standardowo tak jak robione jest to od dawna.

Business partner porozmawia z kierownikiem linii 

produkcyjnej i dokładnie postara się dowiedzieć ja-

kich kompetencji mu brakuje i zrekrutuje operatora 

rozwiniętego lub posiadającego doświadczenie 

w tym zakresie.

Korzyści z wdrożenia HR Business Partneringu 

są obopólne. Bieżąca współpraca HR Business 

Partnera z wszystkimi działami w firmie wpływa też 

na wzrost zaangażowania poszczególnych kierow-

ników/dyrektorów w tworzenie nowych procesów 

zarządzania zasobami ludzkimi i postrzeganie ich 

jako istotnych dla całości przedsiębiorstwa. Co 

jednak bardzo ważne z punktu widzenia funkcjo-

nalności modelu HR Business Parteringu, wszystkie 

osoby pracujące w firmie muszą mieć jasność co 

do tego, że HR Business Partner jest jedyną słuszną 

osobą kontaktową we wszelkich sprawach zwią-

zanych z zakresem jego odpowiedzialności, czyli 

zasobami ludzkimi.

Reasumując, HR Business Partner powi-

nien być przede wszystkim aktywny w trzech 

dziedzinach: 

•  Reagowanie na potrzeby biznesu – po-

moc w generowaniu rozwiązań proble-

mów zgłaszanych przez menedżerów (np. 

organizacja pracy w Regionie, obsada 

stanowisk do projektu itp.),

• Odpowiedzialność za realizację wskaź-

ników wynikających z wymagań prawa 

pracy oraz celów biznesowych (np. wskaź-

nik wykorzystania urlopów, poziom fluk-

tuacji na stanowiskach kierowniczych), 

w zespołach sprzedażowych, poziom 

satysfakcji pracowników ze współpracy 

z przełożonymi itp.)

• Wdrożenie opracowanych przez Dział HR 

rozwiązań w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych firmy (np. okresowej oce-

ny pracowników).

Transformacja
Powyżej opisana jest oczywiście koncepcja 

w idealnej formie, jednak wiemy, że rzeczywistość 

większości działów personalnych jest inna. Tylko 

największym koncernom udało się wdrożyć najlep-

sze praktyki, które z powodzeniem są stosowane 

od lat. Jeszcze kilkanaście lat temu nie do pomy-

ślenia byłaby sytuacja, że pracownik działu kadr 

ma wiedzę dotyczącą najważniejszych procesów 

w firmie, np. funkcjonowania linii produkcyjnych, 

technologii albo konkurencji firmy. Zapraszani 

na wewnętrzne spotkania specjaliści kadrowi 

często czuli się nieswojo w gąszczu firmowych 

określeń czy definicji wykorzystywanych przez 

np. kierowników produkcji do opisu problemów, 

jakie występują w ramach procesu produkcyjnego. 

Czuli się nieswojo, bo nie było im to potrzebne, 

oni przecież byli zobowiązani wykonywać swoje 

obowiązki, tak aby przestrzegać zapisów kodeksu 

pracy. Czasem ktoś ich poprosił o zorganizowa-

nie jakiegoś szkolenia czy rekrutacji, ale bardziej 

od strony technicznej niż tej, która wymagałaby 

wgłębienia się w problem, z którego wynikła owa 

potrzeba rekrutacji czy szkolenia. 

Więc jak dokonać zmian? Aby wszystko się 

powiodło, zmiana musi objąć oprócz działu perso-

nalnego osoby zarządzające w firmie, które muszą 

„poczuć” jak HR Busines Partner może pomóc 

wzmocnić procesy w firmie. Jest to też dla nich 

wymóg związany z koniecznością nauczenia się 

mówienia o misji, strategii czy poszczególnych kon-

cepcjach, które okresowo dominują rzeczywistość. 

Idealnie, gdy mamy do czynienia z sytuacją, 

gdy inicjatywa w zakresie zmiany polityki perso-

nalnej w przedsiębiorstwie wychodzi od przed-

stawicieli zarządu. Jeśli mają oni świadomość, 

że zyskowność firmy zależy w dużej mierze od 

umiejętności pozyskiwania, wzmacniania i wyko-

rzystywania talentów zatrudnianych ludzi, wów-

czas mogą oczekiwać, by osoby odpowiedzialne 

za HR stały się dla nich doradcami i pomagały 

w osiągnięciu celów. Wdrożenie zasady „partnerin-

gu” w przedsiębiorstwie może wymagać zmian na 

poziomie strategicznym oraz przekształcenia całej 

struktury organizacyjnej firmy. Nie jest jednak tak, 

że jedynym sposobem na wprowadzenie zmian 

jest rewolucja. Jeśli przeprowadzenie zmian na 

poziomie struktury firmy nie jest możliwe, można 

zacząć od odpowiedniego przeszkolenia osób 

odpowiedzialnych za zarządzanie pracownikami. 

Mogą one zacząć uczestniczyć w takich kursach 

i warsztatach, które będą koncentrowały się wła-

śnie na biznesowej funkcji zarządzania ludźmi, 

a nie na utrwalaniu dotychczasowej wiedzy w 

zakresie tradycyjnie pojmowanego HR. Czyli nie 

standardowe szkolenia, które skupiają się na prze-

kazaniu wiedzy dotyczącej: jak prowadzić odpo-

wiednio rekrutacje czy zorganizować szkolenie, 

ale pokazaniu na biznesowych przykładach, jak 

w konkretnej sytuacji dobra rekrutacja czy dobre 

szkolenie może przynieść większy zysk. 

Oprócz uczestnictwa w ciekawych bizneso-

wych warsztatach powinien zmienić się sposób 

myślenia HRowca o sobie samym, jako nie tego, 

który schodzi na produkcję jedynie kiedy kierow-

nik go wezwie ale tego, który jest tam codziennie 

i sam zauważa obszary do zmiany czy rozwoju. 

Kolejną rzeczą jest poszerzenie wiedzy nt. funk-

cjonowania przedsiębiorstwa. HR Business nie 

może się zamykać tylko na kwestie związane 

ze swoją dziedziną. Aby móc sprawnie poru-

szać się po przedsiębiorstwie, musi mieć wiedzę 

z zakresu produkcji, finansów, IT itp. Nie może 

być tak, że w sytuacji kiedy Główny Księgowy 

będzie mówił, że zysk netto spadł w tym kwartale 

albo kierownik produkcji, że poziom odpadów 

na drugiej zmianie wzrósł, HRowiec nie będzie 

wiedział co to oznacza.

Innymi metodami rozwijania świadomości 

HRowca jest uczestnictwo w grach symulacyj-

nych. Dobrym przykładem może być Bottom Line 

– gra planszowa rozgrywana w formie dwudnio-

wych zajęć, podczas których uczestnicy uczą się 

wiązać ze sobą decyzje personalne i finansowe.  

Dzięki grze uczestnicy poznają ogólny model 

funkcjonowania biznesowego firmy, a następnie 

podejmują szereg decyzji z obszaru HR, które 

w rezultacie powinny prowadzić do osiągnięcia 

celu, jakim jest określony zysk netto. 

Ostatnim szczeblem w samorozwo-

ju HRowca może być uczestnictwo sesji 

Development Center. Metoda ta służy diagno-

zowaniu potencjału i kompetencji zawodowych 

pracowników i na tej podstawie ułatwia plano-

wanie ich rozwoju. Oczywiście, kompetencje 

mogą być diagnozowane w myśl koncepcji np. 

Davida Ulricha. Narzędzie to wielu specjali-

stów ds. personalnych dobrze zna ze swojej 

zawodowej praktyki. Problem w tym, że bardzo 

rzadko zdarza się, by specjaliści ds. zarządza-

nia zasobami ludzkimi sami występowali w roli 

uczestników. Development Center może pomóc 

w zdiagnozowaniu dobrych i mocnych stron, co 

niewątpliwie pomaga w wytyczeniu drogi do 

dalszego rozwoju.

Oczywiście, nie uda się osiągnąć założeń 

Business Partneringu bez zaufania, jakie osoby 

z działu HR powinny wzbudzać u innych pracow-

ników, szczególnie managerów. Dodatkowym 

atutem powinna być charyzma, tzn. HR Business 

Partner z racji chociażby nazwy nie jest tylko 

wykonawcą zadań zleconych przez kierowników 

działu, ale aktywnym partnerem w rozmowie, 

w której czasem to on mówi, jak pewne rzeczy 

należy wykonać.

Tomasz Demidowicz
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Codzienność pracy marketingowca to nieustanne szukanie inspiracji, pobudzanie kreatywności i zapoznawanie się 
z trendami. Nie inaczej jest w branży mięsnej! A gdyby tak raz w roku najważniejsze osoby związane z marketingiem branży 
mięsnej mogły spotkać się w jednym miejscu, aby wymienić doświadczenia, odkryć trendy, wysłuchać rad ekspertów, 
poznać najważniejsze informacje i zaczerpnąć inspiracji? Do niedawna było to niemożliwe – dziś okazuje się dostępne na 
wyciągnięcie ręki! 

Lekkostrawny mięsny marketing,
czyli podsumowanie konferencji #SZYNKA

Rozmowy z naszymi klientami utwierdziły nas 

w przekonaniu, że istnieje potrzeba zorganizowa-

nia wydarzenia, które dla marketingowców branży 

mięsnej byłoby platformą wymiany wiedzy. Stąd 

pomysł na konferencję #SZYNKA, czyli jak ugryźć 

kawałek mięsnego marketingu. Pierwsza edycja 

wydarzenia odbyła się 9 czerwca w Hotelu Prime 

w Bytomiu. Pierwsza edycja – bo dziś wiemy już, że 

takie wydarzenie będzie odbywało się corocznie. 

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób 

z prawie 70 zakładów mięsnych oraz firm około 

branżowych. Wydarzenie podzielone było na kilka 

części. Dzień z #SZYNKĄ rozpoczął się od prelek-

cji zaproszonych ekspertów. Pierwszy wystąpił 

Piotrek Dziubek z Grupy Nomax, który w swojej 

Rozgrzewce dał kilka rad co zrobić, aby nie dostać 

marketingowej rozgrzewki. Było to doskonałym 

wstępem do elektryzującego wykładu Kamila 

Bolka, który odpowiadając na pytanie Dobrze 

wysmażona gwiazda czy krwisty mikroinfluencer? 

przybliżył zgromadzonym gościom niesamowity 

świat influencer marketingu, czyli reklamy i nie-

-reklamy jednocześnie. Przed pierwszą przerwą 

głos zabrał także Grzegorz Mech z Instytutu Gfk, 

który posługując się twardymi danymi, statystyką 

i analizą namalował Polaków portret własny, opo-

wiadając o preferencjach zakupowych Polaków 

w kategorii wędlin. Pierwszy po przerwie wystą-

pił Jacek Stryczyński z firmy Lionbridge, który 

w prelekcji pełnej praktycznych porad, przedstawił 

Marketing mięsny w różnych kulturach. Tuż po nim 

Paweł Tkaczyk dał kilka przykładów na to, jak opo-

wiadać Historie, które otwierają portfele, czym po-

rwał licznie zgromadzoną publiczność. Następnie 

na scenie pojawił się Robert Lis, który przedsta-

wił Wyzwania i dobre praktyki projektowania 

opakowań i wykorzystania ich do marketingu 
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produktów. Przed kolejną przerwą publiczność na 

nogi poderwała Iza Bernau-Ławniczak pokazując, 

jak działa nasz mózg i wskazując, Skąd się biorą 

dobre pomysły na fajne produkty? Po przerwie 

rozpoczęliśmy blok wystąpień o nieco bardziej 

technicznym charakterze. Anna Dyc zaprezen-

towała Innowacje w technologiach mroźniczych 

jako narzędzie marketingowe w branży mięsnej, 

a tuż po niej Witold Kilijański w bardzo interesu-

jącym wystąpieniu, pokazał Nowe podejście do 

pracy z danymi, czyli jak zobaczyć i zrozumieć 

więcej? Na scenie pojawił się także Jarek Dudek 

ze swoim przepisem na Marketing internetowy 

smażony na boczku, poruszając zagadnienia SEO 

i SEM. Ostatni wystąpił Michał Wójcik z tematem 

Uczciwa sprzedaż, jak to łatwo powiedzieć, w któ-

rym piętnował niewłaściwe praktyki klientów, 

sprzedawców i szefów oraz dał kilka dobrych 

rad na to, jak być uczciwym w sprzedaży. Tym 

samym rozpoczęła się kolejna część wydarze-

nia, czyli panel dyskusyjny. Na temat Siła kontra-

stu – tradycyjny biznes mięsny w nowoczesnym 

otoczeniu żywo dyskutowali Anna Domagała 

(Grupa Nomax), Jacek Stryczyński (Lionbridge), 

Barbara Bisz (Polo-market), Robert Lis (DS. Smith), 

Grzegorz Mech (Instytut Gfk) oraz Michał Wójcik 

(Sandler Training). Dyskusję sprowadzić można do 

następującej pointy – pomimo, iż branża mięsna 

jest wyjątkowo tradycyjna i zorientowana na pod-

kreślanie właśnie tej cechy, to istnieje przestrzeń, 

w której wszyscy uczestnicy tego rynku mogą zy-

skać na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań 

oraz nawiązywania wielokierunkowych kontaktów. 

Konferencję zamknął wieczorny bankiet, w trak-

cie którego zaproszeni goście mieli okazję do 

integracji oraz swobodnej wymiany doświadczeń 

i nawiązywania relacji. 

Wydarzenie jednoznacznie należy ocenić jako 

sukces dla całej branży mięsnej, która udowodniła 

swoją otwartość na wymianę wiedzy i inspiracji, 

nawiązywanie nowych relacji i potwierdziła chęć 

wspólnego rozwoju. Już teraz zapraszamy na 

kolejną edycję konferencji #SZYNKA!

Patronat medialny sprawował:
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�� Panie�Arturze,�chyba�śmiało�można�stwierdzić,�że�Pan�i�sport�

to�jedność…

Raczej można powiedzieć, że bardzo lubię sport, jest zdrową ucieczką 

od codzienności. Poza tym daje dużo szczęścia, a uczucie po ciężkim treningu 

jest niesamowite.

�� Pana�ulubiona�forma�wypoczynku�to…

Chyba nie ma zależności od nastroju, każda dyscyplina jest wyjątko-

wa. Biegając często myślę. Przychodzą mi wtedy do głowy zupełnie nowe 

pomysły, ale przyznam, że często nawet w ten sposób nie mogę oderwać 

się od problemów.

Natomiast płynąc szybko na desce windsurfingowej nie mam czasu 

myśleć o niczym innym jak tylko o tym, jak złapać dobry wiatr, utrzymać się 

na desce i zrobić szybko zwrot. Takie samo uczucie towarzyszy mi także na 

kite, czy kiedy sunę szybko na snowboardzie.

�� W�której�z�dyscyplin�sportowych�czuje�się�Pan�najlepiej?

Chyba windsurfing daje największe poczucie wolności - wiatr na twarzy, 

słońce, duża prędkość, adrenalina. Pływając kilka godzin przy silnym wietrze, 

człowiek jest znowu jak czysta kartka papieru. Można pisać wszystko od nowa.

�� Czy�na�rowerze�stara�się�Pan�jeździć�regularnie?�Jeździ�Pan�sam�

czy�w�większej,�rodzinnej�grupie?

Rower dla mnie to pomysł na wspólne spędzanie czasu, lubię jeździć 

z rodziną i przyjaciółmi. Wspólna podróż rowerem daje możliwość pokaza-

nia innym swoich słabości, jest wtedy doskonały czas na szczere rozmowy.

Wspólne podróże rowerami dają rodzinie niesamowite poczucie wspól-

noty. Każdy z nas wie, że inni poczekają i pomogą, ale trzeba dać z siebie 

wszystko. Chyba nie ma lepszej szkoły życia niż takie podróżowanie.

O tym jak złapać dobry wiatr, wspólnych rowerowych wycieczkach, surfowaniu na wodzie 
oraz chwili dla siebie, po to by maksymalnie korzystać z życia z Arturem Gregorczykiem 

właścicielem firmy ARTEX IT rozmawia Beata Rudzka.



W zeszłym roku z dziećmi 11, 12 lat przejechaliśmy z Władysławowa na 

Hel i z powrotem. Polecam, piękne widoki, cudowna trasa. Mimo, że to ponad 

70 km, daliśmy radę.

�� Pana�ulubionym�celem�podróży�jest…

Chyba Półwysep Helski, można popływać i pojeździć na rowerze. Opalamy 

się, spacerujemy brzegiem np. z Chałup do Władysławowa, czy z Jastrzębiej Góry 

do Władysławowa. Zawsze coś się dzieje.

�� Nieobce�jest�Panu�także�latanie�;-),�jakie�to�wrażenia?

Latanie jest super, czy to samolotem, czy w tunelu aerodynamicznym. Jest 

bosko. Poczucie nieważkości - latania w wodzie daje też nurkowanie. Człowiek 

czuje się jak w kosmosie.

Naprawdę takie jest uczucie kosmonautów. Szkoli się ich właśnie w basenach, 

gdzie nurkują. Słynny film „Grawitacja” też został nagrany pod wodą.

�� Zarówno�Pan,�jako�właściciel�Artex�IT,�jak�i�cała�firma�angażujecie�się�

sportowo.�Którą�drużynę�wspieracie,�i�dlaczego�akurat�na�nich�padł�wybór?

Jesteśmy lokalnymi patriotami – wspieramy Cerrad Czarni Radom.

�� �Z�tego,�co�mi�wiadomo,�pracownicy�zafundowali�Panu�niedawno�

niezły�prezent�;-).�Proszę�się�podzielić�z�naszymi�Czytelnikami�informacją,�

jakiego�typu�była�to�niespodzianka?

Niedawno otrzymałem przejażdżkę Monster Truckiem, rok temu był to 

flyboarding - super się bawiłem.

�� Z�pewnością�jest�Pan�człowiekiem�bardzo�zajętym,�jak�Panu�udaje�

się�pogodzić�pracę�z�czasem�wolnym?

Potrafimy z rodziną wyjechać o 4 rano w sobotę do Białki Tatrzańskiej na 

narty, jeździć tam 10 godzin, w niedzielę 8 godzin na nartach, i powrót do domu. 

Rano w poniedziałek już o 8 rano dzieci idą do szkoły, a ja z żoną do pracy. Jako 

rodzina jesteśmy dość zdyscyplinowani. Po prostu trzeba chwilę wcześniej wstać.

�� Rodzina�stanowi�dla�Pana�dużą�wartość.�Są�wyrozumiali�dla�Pana�

licznych�pasji?

To u nas rodzinne. Wszyscy chcemy korzystać z życia maksymalnie. Rodzina 

rozumie, że muszę mieć chwilę dla siebie. Myślę, że każdy facet musi mieć swój 

własny azyl.

�� A�kto�chodzi�na�spacery�z�psem?�:-)

Pies też jest zakręcony. Bardzo lubi biegać, kiedy jeżdżę na rowerze. Często 

zabieram go więc w teren. Potrafi przebiec bez problemu 30 km. A kiedy mi jest  

już ciężko i jadę wolno, to pies szczeka, popędzając, abym jechał szybciej.

�� A�teraz�lato�i�wakacje�tuż�tuż,�jakie�ma�Pan�plany�na�ten�czas?

To wszystko zależy od córki. Dwa miesiące temu zauważyłem, że nie daje 

z siebie wszystkiego - w szkole średnia trochę ponad 4. Kiedyś wieczorem zadała 

mi pytanie, gdzie jedziemy na wczasy. Powiedziałem, że jeśli będzie stypendium 

(średnia 5.0) to gdzieś polecimy, jak nie będzie, to pojedziemy. Jest bardzo bliska 

sukcesu, poprawiła się. Za kilka dni wszystko się okaże. 

Tak teraz pomyślałem, że cała moja rodzina i sport to jedno, choć z pewnością 

nie jesteśmy sportowcami.

�� Czego�mogę�Panu�życzyć?

Aby córka dała radę.

Dziękuję�za�rozmowę.
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...and more.

The role of efficient transportation and the supply chain 
management in meat processing plants’ operation.
prof. dr hab. inż. Marian Panasiewicz
dr hab. inż. Jacek Mazur
read more - page 18

Food transportation is one of crucial elements of food supply chain, due to a vital role and significance of various requirements, 
often rigorous ones, concerning the realization of this process. Food processing plants mainly use road transportation because 
of its mobility level and functionality. The organization, mode of transportation, and the entire distribution logistics should be 
strictly suited to the kind of raw material and products which are to be shipped. Main groups include animal-origin products, 
i.e. meat, poultry, eggs, milk or mixed products, containing animal-origin components, and products of plant origin.

Washing and disinfection in the meat processing plant
mgr inż. Karolina Banaś
read more - page 32

Keeping a suitable level of hygiene of machines, devices and surfaces in the meat processing plant is very important, in 
order to ensure a suitable microbiological quality of meat products. The residue left after the premises had been improperly 
washed, contain mainly organic compounds, which is an ideal source of food for microorganisms. Microorganisms produce 
metabolic waste as result of organic compounds breakdown. Consumption of food contaminated both with microorganisms 
and metabolites can be dangerous to people’s health and life. The efficiency of washing, cleaning and disinfection practices 
depends on the applied mechanical procedures, the kind of chemical substance and the temperature.

The principles of appropriate transportation
of hogs for slaughter
dr inż. Kamil Duziński
read more - page 24

Nowadays it is more easily to travel long distances, so the frequency of hogs transportation to slaughterhouses has increased 
significantly. According to different sources, approximately 31 million hogs are transported every year. Moreover, year after year, an 
average travelling distance from a farm to an abattoir has been lengthening. It mostly results from the progressive concentration 
of swine production and the processing capacity of the slaughterhouses. The hogs transport plays a very important role in the 
process of maintaining the highest quality of the raw material derived from slaughtered animals. It may consider not only the 
issue of welfare, but also the presentation and look of a carcass and final quality of meat.
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