
Sympozjum blisko natury
Ostatni dzień sierpnia dla kilkudziesięciu przedstawicieli branży mięsnej pozostanie w pamięci z kilku względów. Jednym 

z nich jest odkrycie dla siebie wyjątkowego miejsca na mapie Polski – Parku Krajobrazowego Wzgórza Dylewskie w okolicy 
Ostródy. W tym czarownym zakątku – na skraju Warmii i Mazur – firma Euro-PAN zorganizowała kolejne sympozjum 

dla branży mięsnej. Tym razem na miejsce spotkania wybrano pięknie położony ekskluzywny hotel – SPA Dr Irena Eris Wzgórza 
Dylewskie.

Na skondensowany program składały się prezentacje firm współpracujących z Euro-PAN. Wśród prelegentów byli reprezentanci pol-
skich instytucji związanych z branżą mięsną oraz przedstawiciele zachodnich firm, partnerów handlowych spółki Euro-PAN. Współ-
organizatorem sympozjum była Polska Federacja Branży Mięsnej.

Z zaproszenia do udziału w sympozjum skorzystali przedstawiciele kilkunastu firm, stale współpracujących z Euro-PAN, a wśród nich: 
Animex, Sokołów SA, ZPM Olewnik, ZM Dobrowolscy, HAGA Plus, ZM Salus, ZM Łmeat-Łuków, ZM Zakrzewscy, Prime Food, 
ZM Konarczak, ZM Zbyszko, Pomorskie Centrum Mięsne, ZM Skiba. Na zaproszenie odpowiedzieli także reprezentanci świata nauki: 
prof. Włodzimierz Dolata i prof. Andrzej Pisula, a także szefowie związków branżowych – PFBM, SRW RP i UPEMI.

Dr Janusz Związek, główny lekarz weterynarii, wygłosił wykład na temat: „Aktualne problemy epizodyczne w branży mięsnej, nowe 
perspektywy eksportu mięsa na rynkach światowych”, wskazując polskim eksporterom mięsa kolejne rynki zbytu. Jolanta Marozas, dyrektor 
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału ARiMR mówiła o możliwościach wsparcia branży mięsnej w PROW na lata 2007-2013. Z prezen-
tacji wynika, że nadal małe i średnie firmy mają szansę na zdobycie unijnych dotacji, zwłaszcza w zakresie działań innowacyjnych.

Firmę KJ Industries reprezentował Ulrik Gammelgaard. Jego wykład poświęcony był funkcjonowaniu nowoczesnych linii rozbioro-
wych, magazynów pojemników i ekspedycji produkowanych przez tę duńską firmę.

Kolejnym prelegentem był Willy Mortensen z COWI Denmark, który przedstawił historię rozwoju sektora rzeźni w Danii w ostat-
nich czterdziestu latach. Z uznaniem mówił o polskiej branży mięsnej, która ten sam poziom uzyskała w ciągu zaledwie 10 lat. Zakres 
działań COWI Polska przedstawił Jacek Jędrys z oddziału we Wrocławiu. Z jego prelekcji wynikało niezbicie, że dzięki współpracy 
z wyspecjalizowanymi firmami, które oferują kompleksowe rozwiązania oraz ekspertyzy i biznesplany, polska branża mięsna milowymi 
krokami zmierza do pełnej automatyzacji i robotyzacji produkcji w rzeźniach i działach rozbioru.

Przedstawiciel firmy Banss – Michael Sienz – omówił techniczne i technologiczne aspekty robotyzacji linii ubojowych na przykładzie 
realizacji projektów w Polsce i zagranicą. Jego wykład, z uwagi na nowatorski sposób prezentacji zagadnienia, a także cenne wskazówki 
dotyczące struktury demograficznej do roku 2050, wywołał wiele dyskusji w przerwie seminarium i po jego zakończeniu, już w trakcie 
nieoficjalnej części spotkania.

A część nieoficjalna, jak zwykle podczas seminariów Euro-PAN, obfitowała w atrakcje kulturalne i kulinarne. Seminarium na Wzgórzach 
Dylewski uznano za ważne, a organizowanie przez Euro-PAN cyklicznych spotkań – za niezwykle cenną i wartą poparcia inicjatywę.



■ Jak, z punktu widzenia organizatora, 
ocenia Pan sympozjum dla branży mięsnej 
w Starej Wsi na Wzgórzach Dylewskich?

– Moje osobiste odczucie jest takie, 
że było to ciekawe, pożyteczne i bardzo 
miłe spotkanie w gronie przyjaciół. Jak 
wywnioskowałem z licznych rozmów 
w trakcie i po jego zakończeniu – to nie 
tylko moje spostrzeżenia, ale także 
większości uczestników sympozjum. 
Prezesi, dyrektorzy i kadra techniczna 

firm biorących w nim udział stwierdzi-
li, że tego typu spotkania dają im wie-
le korzyści. Najważniejszą z nich jest 
możliwość zapoznania się z nowymi 
rozwiązaniami technicznymi, ale także 
wymiana poglądów na różnych płasz-
czyznach. I to jest chyba podstawowa 
wartość naszej konferencji.

■ Firma Euro-PAN od kilku lat, właśnie po-
przez organizowanie tego rodzaju spotkań, 
staje się łącznikiem w branży mięsnej.

– Ja naprawdę widzę taką potrzebę, 
by nie tylko firmy dostawców miały 
kontakt ze sobą, ale by także przedsta-
wiciele zakładów produkcyjnych, przy-
najmniej raz w roku, mogli się ze sobą 
zobaczyć i spędzić trochę czasu także 
w towarzyskiej, miłej, nieco luźniejszej 
atmosferze.

■ Nie można pominąć faktu, że zapropono-
wane uczestnikom wykłady były ciekawe 
i wnosiły sporo nowych informacji.

– Jestem pełen podziwu dla uczestni-
ków, którzy kilka godzin wytrzymali 
na sali i słuchali wykładów, choć po-
goda była ładna i można było wyjść, 
by skorzystać z atrakcji, jakie propo-
nuje SPA Irena Eris. Z drugiej stro-
ny, gdy spotykamy się z nowatorskimi 
rozwiązaniami czy nowym spojrzeniem 
na perspektywy branży, nie można dzi-
wić się temu zainteresowaniu. Wykład 

o perspektywach branży w Europie 
w okresie najbliższych 40 lat mógł za-
intrygować. Rozpoczął się od rozwa-
żań na temat demografii, jej wpływu 
na spadającą liczbę potencjalnych pra-
cowników, a zakończył prezentacją ma-
szyn i urządzeń, które w tej skompliko-
wanej sytuacji, związanej ze starzeniem 
się społeczeństwa i coraz wyraźniej-
szym brakiem rąk do pracy, mogą być 
rozwiązaniem wielu problemów. Ten 
horyzont wyznacza kierunki działania 
producentów maszyn i urządzeń, jak 
również całej branży mięsnej. Nawet 
w tych miejscowościach, gdzie na ra-
zie łatwo o pracowników, informacja 
o tym, że dostępność siły roboczej 
w niedalekiej przyszłości bardzo się 
zmieni, może okazać się pożyteczna.

■ Spółka Euro-PAN wypełnia swoistą misję 
w branży mięsnej. Jakie są plany jej szefa, 
związane z organizacją sympozjów?

– Jeśli zdrowie i finanse pozwolą, będą 
kolejne konferencje. Poczuwam się 
do obowiązku organizowania takich 
spotkań. Najważniejszy jest sposób do-
bierania ciekawych firm, ludzi i tema-
tów, po to, żeby zapewnić nową porcję 
wiedzy i informacji, z których uczest-
nicy sympozjum będą mogli skorzystać 
w swojej codziennej pracy zawodowej.
 ■

Konferencje, organizowane przez naszą 
firmę, stały się już tradycją. Dobór miej-

sca nigdy nie był przypadkowy. Także Wzgó-
rza Dylewskie to miejsce, gdzie ciało i umysł 
mogą odpocząć, i uwolnić się od stresu i za-
pracowania, uciec od zgiełku codzienności.

Tematyka tegorocznego, trzeciego już 
sympozjum Euro-PAN dotyczyła najnow-
szych rozwiązań technicznych i technolo-
gicznych oraz redukcji ubytków i strat na li-
niach ubojowych, w chłodniach i na liniach 
rozbiorowych.

Do udziału w sympozjum zaprosiliśmy 
przedstawicieli rządu i urzędów państwo-
wych, zarządów największych zakładów 
mięsnych, dostawców maszyn i urządzeń 
oraz technologii dla branży, a także eksper-
tów i reprezentantów międzynarodowych 
korporacji. W tym roku swoją obecnością 
zaszczycili nas m.in.: dr Janusz Związek, 
główny lekarz weterynarii; dyrektor Jolanta 
Marozas z ARiMR w Olsztynie oraz Ry-

szard Smolarek, przewodniczący Rady Pol-
skiej Federacji Branży Mięsnej. Wszystkim 
im bardzo dziękujemy za przybycie i meryto-
ryczne wsparcie naszego sympozjum.

Dbamy o ciekawe wystąpienia w cza-
sie sympozjum, co gwarantuje nam stu-
procentową obecność zaproszonych gości. 
Ze względu na ograniczenia czasowe, osoby 
prowadzące musiały studzić dyskusyjny za-
pał uczestników i przechodzić do następ-
nych punktów programu. Wiele rozmów 

kontynuowano w kuluarach. Zaintereso-
wanie tematyką świadczy o tym, że takie 
spotkania są branży potrzebne. Są okazją 
do wymiany doświadczeń pomiędzy prak-
tykami, użytkującymi nowoczesne maszyny 
i technologie, a ich dostawcami.

Jak zwykle podczas naszych spotkań i tym 
razem nie mogło zabraknąć atrakcji. Dosko-
nałą okazją do bezpośrednich, nieskrępowa-
nych kontaktów poza salami konferencyjny-
mi są wspólne biesiady.

Tegoroczne sympozjum dla branży mię-
snej przeszło już do historii. Pełni wrażeń 
i nowych doświadczeń uczestnicy impre-
zy rozjechali się do swoich zakładów, gdzie 
zapewne podsumowali to ważne dla branży 
spotkanie. My, ze swej strony, dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za udział w sym-
pozjum. I do zobaczenia za rok!

Małgorzata Witkowska,
dyrektor ds. finansów i marketingu 

spółki Euro-PAN

Misja z horyzontem

Wrześniowa tradycja Euro-PAN

Rozmowa 
z Mieczysławem 
Pankiewiczem, 
prezesem firmy euro-pAN



Kolorowe atrakcje wieczoru dla... panów (?)

Skrzętnie notowano najważniejsze informacje z wykładów

Sympozjum otworzyli: prezes Euro-PAN Mieczysław Pankiewicz 

i przewodniczący Rady PFBM – Ryszard Smolarek

Muzyczne atrakcje dla wszystkich gości sympozjum

Do notatek warto było dorzucić porcję firmowych wydawnictw

Do automatyzowania zakładów z firmą KJ Industries 

zachęcał przedstawiciel jej zarządu – Ulrik Gammelgaard

Za przygotowanie konferencji odpowiadali: 

dyr. Małgorzata Witkowska i dyr. Marcin Nejman z Euro-PAN

Biesiadowanie w sielskiej atmosferze sprzyjało 

dyskusjom i nawiązywaniu nowych znajomości

Mocna reprezentacja SRW RP: Janusz Rodziewicz, 

Piotr Ziemann i Józef Konarczak

Dr Janusz Związek wskazał polskim eksporterom mięsa 

nowe rynki handlowe

Dyr. Jolanta Marozas mówiła 

o wykorzystaniu unijnych 

dotacji w branży mięsnej

Za najbardziej nowatorski 

uznano wykład Michaela 

Sienza z firmy Banss

Willy Mortensen z COWI mówił 

o rozwoju branży mięsnej w 

Danii w ostatnich latach

Do współpracy z COWI Polska 

zapraszał Jacek Jędrys



JACEK WARGACKI, SOKOŁÓW SA: – Po raz trzeci z rzędu uczestniczyłem w sympozjum Euro-PAN. Dla mnie bezpośredni kontakt 
z kolegami z branży ma niebagatelne znaczenie. Na co dzień są oczywiście telefony, komputery, internet. Ale gdy telefon goni tele-
fon, informacja goni informację – nie ma czasu na wymianę doświadczeń. Nie muszę przekonywać, że nic nie zastąpi bezpośrednich 
kontaktów, a sympozjum oferuje nam nie tylko wykłady, ale także możliwość spotkania kolegów z branży. Ostatnio panował pewien 

zastój w tego typu spotkaniach, wynikający ze źle pojętej konkurencji. A przecież bez szkody dla własnej fi rmy można wymieniać się uwagami na temat 
problemów czy pozytywów, z jakimi spotykamy się w naszej pracy. Możemy porozmawiać o dobrych rozwiązaniach technologicznych i technicznych, 
polecić je innym. Taka platforma wymiany doświadczeń w jakimś sensie integruje branżę.

ŁUKASZ STOKŁOSA, DYREKTOR GENERALNY ZM ŁMEAT ŁUKÓW: – Takie spotkania są bardzo potrzebne, szczególnie dla tych, którzy 
– podobnie jak ja – jeszcze wszystkich w branży nie znają. Tematyka sympozjum była bardzo ciekawa. Dowiedzieliśmy się o wielu 
nowych rozwiązaniach. Uważam, że trzeba organizować podobne spotkania. Chyba jedno w roku, dla ludzi tak zapracowanych jak 
my, wydaje się być wystarczające. Ważne, by dobrze dobrano tematy wykładów.

DANIELA GRĄCZEWSKA, DYREKTOR ZM OLEWNIK W SIERPCU: – Nasz zakład ma znakomitą współpracę z fi rmą Euro-PAN oraz 
austriackim oddziałem fi rmy Banss, z którymi jesteśmy związani od kilku lat. Systematycznie uczestniczymy w sympozjach, organi-
zowanych przez Euro-PAN, ponieważ są szansą do nawiązania kontaktów z innymi fi rmami. Takich spotkań z ciekawymi wykładami 
o tematyce interesującej naszą branżę jest stanowczo za mało.

MARIAN PASZKIEWICZ, DYR. ODDZIAŁU SOKOŁÓW SA W KOLE: – Ważny jest kontakt z przedstawicielami innych fi rm, wiadomości 
o nowościach; możliwość podzielenia się myślą techniczną. To prowadzi do rozwoju branży, do zastanawiania się nad kierunkami zmian. 
Sympozjum wskazało nam wyraźnie, że największym kosztem jest robocizna, stąd taki nacisk na robotyzację i automatyzację procesów 
produkcji. To będziemy musieli wprowadzać, nie tylko z powodu braku rąk do pracy, ale konieczności standaryzacji produkcji.

PROF. WŁODZIMIERZ DOLATA: – Co prawda w tym roku nie przekazano nam wiele nowości, ale przecież one nie pojawiają się w branży 
mięsnej z roku na rok. Pokazano nam jednak rzecz niezwykle interesującą – perspektywy najbliższej i nieco odległej przyszłości w za-
kresie demografi i i rozwoju techniki. Zwracano uwagę na postępujący brak siły roboczej, co oznacza, że zakłady muszą temu zjawisku 
przeciwdziałać wcześniej. Pokazano, w jakim kierunku muszą iść producenci maszyn i przetwórcy korzystający z ich oferty. Uważam, 

że tego typu spotkań jest za mało. Polacy za mało się dokształcają – to dotyczy także polskiej branży mięsnej. Oczywiście w Polsce odbywają się liczne 
spotkania naukowców, poświęcone różnym zagadnieniom z tego sektora, ale właścicielom, kierownictwu zakładów i technologom potrzeba szkoleń, 
kursów, wykładów o charakterze popularno-naukowym, a także kontaktów z przemysłem z możliwością wymiany doświadczeń i wskazówek, co do dal-
szego rozwoju. Spotkanie na Wzgórzach Dylewskich dowiodło, że wiadomości nowych, ważnych i inspirujących działania – bardzo potrzeba.

RYSZARD SMOLAREK, PRZEWODNICZĄCY PFBM: – W branży działa blisko dwa tysiące fi rm. Na sympozjum zaproszono przedstawicieli 
tych, które śmiało inwestują i korzystają z rozwiązań proponowanych przez Euro-PAN i jego europejskich partnerów. Za sprawą pana 
prezesa Mieczysława Pankiewicza po raz kolejny mieliśmy możliwość spotkania się i to – podkreślę – w nader ekskluzywnych warun-
kach, żeby podyskutować o problemach branży mięsnej. Prezes Pankiewicz i jego partnerzy handlowi są także głównymi sponsorami 

Polskiej Federacji Branży Mięsnej, której przewodniczę. Gdyby nie tacy sponsorzy, nie mielibyśmy okazji, by się częściej spotykać. Za to – w imieniu 
przedstawicieli wszystkich obecnych na sympozjum związków branżowych – dziękuję. TEKSTY I ZDJĘCIA: BS

Oferta Euro-PAN dla branży mięsnej:
■ Kompletne linie ubojowe 
■ Kompletne systemy transportu 
■ Systemy transportowe chłodni i wychładzalni 
■ Systemy wykładania półtusz na rozbiorze
■ Systemy powrotu haków
■ Kompletne linie rozbiorowe 
■ Kompletne systemy poziomego transportu mięsa i pojemników
■ Magazyny automatyczne i ręczne
■ Systemy logistyki pojemników pustych i pełnych
■ Systemy identyfi kacji na liniach ubojowych i rozbiorowych
■ Myjki pojemników
■ Oprogramowanie systemów logistyki
■ Komory głuszenia
■ Stacje pozyskiwania i przetwórstwa krwi spożywczej
■ Systemy transportu wewnątrzzakładowego 
   towarów i konfi skat w technice próżniowej
■ Kompletne jeliciarnie
■ Wózki transportu wewnętrznego, palety,
   podnośniki wyładowcze

■ Urządzenia automatyczne do mycia 
   pojemników, wózków, form, puszek, etc.
■ Linie technologiczne dla przemysłu dań gotowych
■ Drukarki Ink Jet dla przemysłu
■ Maszyny grupujące i układające „pick&place”
■ Kartoniarki typu sleeve i wraparound
■ Tunele termo-obkurczające lub owijające opakowania folią
■ Systemy klimatyzacji i wentylacji zakładów mięsnych
■ Utylizacja konfi skat i odpadów produkcyjnych
■ Termiczna oksydacja konfi skat
■ Projekty technologiczne i techniczne „Masterplan”
■ Projektowanie, doradztwo techniczne, 
   technologiczne i fi nansowe
■ Serwis oraz części zamienne do wszystkich
   oferowanych instalacji

Czas na wymianę doświadczeń
Kilku uczestników sympozjum poprosiliśmy o jego podsumowanie. Ich wypowiedzi sprowadzają się do kilku wniosków: spotkanie 
na Wzgórzach Dylewskich było kolejnym udanym przedsięwzięciem fi rmy Euro-PAN. Przyniosło wiele ciekawych informacji na temat 
wykorzystania nowoczesnych rozwiązań, zmierzających do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w zakładach mięsnych. 
W branży mięsnej jest za mało sympozjów i szkoleń. Euro-PAN stara się wypełnić tę lukę w zakresie swojego działania na polskim rynku.
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