
Sopockie Sympozjum europanu

Dobra platforma kontaktowa
Sympozjum ma sens, kiedy jest interesujące, nie jest nachalne, 

wnosi coś nowego, stwarza możliwość spotkania naukowcom, 
żurnalistom, właścicielom firm, dyrektorom, technologom 

czy lekarzom weterynarii. Na co dzień nie ma aż tak wiele szans, 
by spotykać się w takim gronie. Doroczne sympozjum dla branży 
mięsnej, zorganizowane przez firmę Euro-PAN, które odbyło się 
21 września w Hotelu Sofitel Grand Sopot, dowiodło, że w takim 
gronie warto się spotykać...

– W tej kwestii jestem od kilku lat do dyspozycji branży mięsnej 
– podkreśla Mieczysław Pankiewicz, prezes spółki Euro-PAN. 
– A skoro istnieje możliwość tworzenia takiej platformy współpracy, 
a ja mam na to pieniądze i wolę walki, to robię to.

Oprócz chęci stworzenia „platformy kontaktowej” dla właścicie-
li firm polskich oraz zachodnich, takich jak Banss Schlacht- und 
Foerdertechnik GmbH, GEA Grasso czy KJ Industries A/S oraz 
instytutów naukowych, z którymi te firmy współpracują, Euro-PAN 
chce pokazać w sposób profesjonalny i nietuzinkowy to, co najbar-
dziej nowoczesne w branży ubojowej.

– Bo przecież to nie są urządzenia „wyklepane ze złomu” i to nie 
są, w obliczu zmian dotyczących dobrostanu zwierząt, sprawy błahe 
– zaznacza prezes Pankiewicz. – Okazuje się, że tematy proste i z pozoru oczywiste, takie jak głuszenie czy kontrola zgonu zwierzęcia, 
są nad wyraz ważne, inspirujące i wyznaczają nowe trendy, nad którymi pracują setki ludzi w poważnych naukowych instytutach. Jeśli 
nie korzysta się z „mniemanologii stosowanej”, to pomysły naukowców i konstruktorów trzeba weryfikować, dyskutować o nich z produ-
centami maszyn i przyszłymi ich użytkownikami. Tylko wtedy nauka ma możliwość coś rozsądnego zaproponować.

Jak się dowiadujemy, na poziomie Unii Europejskiej można jednak nawiązać współpracę międzynarodową z korzyścią dla wszystkich. 
Wykładowcy Federalnego Instytutu Badawczego Mięsa w Kulmbach w Niemczech i doktor Jarosław Naze z Głównego Inspektoratu 
Weterynarii zapewniali, że platforma współdziałania jest: dyskutuje się o problemach, szuka się wzorców i rozwiązań, korzysta się z tego 
potencjału, jaki jest w europejskiej branży mięsnej. Mówili o tym także przedstawiciele firmy Banss i GEA Grasso, których urządzenia, 
wyprodukowane w Europie, pracują na całym świecie.

– My także, budując linie w różnych krajach, mamy doświadczenia, zbieramy opinie, wyciągamy wnioski i chcemy je optymalizować, 
bo to bardzo pomaga w rozwiązywaniu problemów, jakie się pojawiają w trakcie pracy – mówi prezes Mieczysław Pankiewicz. – Widać 
wyraźnie zależność na linii nauka – przemysł. Bo przecież naukowcy nie mogą żyć bez producentów maszyn ani klientów, którzy je kupują. 
To jest symbioza. Trzeba tylko rozsądnie tym kierować, z korzyścią dla wszystkich. Bo co z tego, że naukowcy będą opracowywali metody, 
skoro nikt nie będzie chciał ich kupić? Naukowcy w dialogu z producentami znajdują rozwiązania, które się wdraża po to, by przynosiły 
korzyści. Jeśli nie ma w perspektywie profitów, to nikt rozsądny nie wyda pieniędzy.

I właśnie po to, by móc poznawać nowe rozwiązania, móc o nich dyskutować, a potem systematycznie wcielać w życie, firma Euro-
PAN zorganizowała kolejne sympozjum dla branży mięsnej. Tym razem w Sopocie.

Do tradycji sympozjów Euro-PAN należy moment ich otwierania. Od kilku lat 

dokonują go wspólnie prezes Mieczysław Pankiewicz i Ryszard Smolarek, 

przewodniczący Rady Polskiej Federacji Branży Mięsnej, która patronowała spotkaniu
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duża dawka wiedzy dla branży mięSnej

Unijne regulacje a innowacje technologiczne
Piękna pogoda przedostatniego dnia lata, spacer brzegiem 

wyjątkowo spokojnego Bałtyku, relaks w ogrodach Hotelu 
Sofitel Grand Sopot – to był bonus do programu sympozjum 

firmy Euro-PAN. Kilkadziesiąt osób, reprezentujących największe 
polskie zakłady ubojowe oraz zakłady mięsne posiadające ubojnie, 
z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyło w kolejnym spotkaniu 
przedstawicieli polskiej branży mięsnej z naukowcami oraz produ-
centami maszyn i urządzeń z firm, z którymi od lat współpracuje 
firma Euro-PAN.

Tytuł sympozjum: „Innowacyjne rozwiązania techniczne i tech-
nologiczne oraz nowe unijne regulacje prawne dla przemysłu mię-
snego na bazie światowych i polskich doświadczeń” precyzował 
temat. Wyjaśniały go i rozwijały kolejne wykłady. O wadze porusza-
nych problemów świadczyła dyskusja, która rozwinęła się podczas 
sympozjum i trwała przez wiele godzin po nim już w kuluarach. 
Warto odnotować, że na sali wykładowej przez cały czas spotkania 
wszystkie miejsca były zajęte.

W tematykę spotkania wprowadził jego uczestników Jarosław 
Naze, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii. Jego wykład pt.: 
„Dobrostan zwierząt w procesie skupu, transportu i uboju” przy-
bliżył zmiany, jakie narzuca unijna ustawa, która ma wejść w życie 
1 stycznia 2013 roku. Nakłada ona na firmy ubojowe wiele nowych 
obowiązków, które będą konsekwentnie kontrolowane.

Na pytanie, jak sprostać kolejnym unijnym wymogom odpo-
wiedzieli naukowcy z Federalnego Instytutu Badawczego Mięsa 
w Kulmbach w Niemczech. Wykłady pt. „Zautomatyzowane pro-
cedury do kontroli wykrwawiania” i „Kryteria stwierdzenia śmierci 
zwierzęcia na podstawie projektów badawczych prowadzonych przy 
udziale firmy Banss Schlacht- und Foerdertechnik GmbH” oraz 
„Procedury kontroli w ubojniach zgodnie z VO (EG) 1099/2009 
przy głuszeniu bydła bolcem oraz po ogłuszeniu i wykrwawianiu 
trzody” wygłosili prof. dr Klaus Troeger oraz Matthias Moje. De-
monstrowane podczas wykładów filmy i prezentowane dane sta-
tystyczne, dotyczące prawidłowości procesów ubojowych, będące 

przedmiotem badań wielu grup niemieckich naukowców, wskazały 
na jeden z kierunków rozwoju branży ubojowej. Jest on ściśle zwią-
zany z wymogami ustawy o dobrostanie zwierząt.

O innym kierunku, mającym również związek z pracami nau-
kowców nad automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych, 
mówił dyr. Marcin Nejman, przedstawiciel firmy Euro-PAN. Wy-
kład: „Banss Schlacht- und Foerdertechnik GmbH, KJ INDU-
STRIES A/S – nowoczesne technologie, serwis i części zamienne” 
oraz filmowe prezentacje pracy najnowszych urządzeń wyraźnie 
wskazywały, że postęp w tej dziedzinie wkrótce wymusi kolejne 
zmiany w zakładach ubojowych, także tych uznawanych za naj-
bardziej nowoczesne. Są one konieczne nie tylko z powodu ustawy 
o dobrostanie zwierząt, ale wynikają także z braku rąk do pracy, 
a przede wszystkim z wyścigu konkurentów na rynku mięsa.

Tego problemu dotykały również prezentacje przedstawicieli fir-
my GEA Grasso. Grzegorz Michalski udowadniał, że stosując no-
woczesne instalacje chłodnicze można znacznie obniżyć w ubojniach 
koszty eksploatacyjne. Robert Koźmiński, jako jeden z wariantów 
energooszczędnych zmian wskazywał wykorzystywanie nowocze-
snych tuneli zamrażalniczych.

O tym, że w najbliższych latach będzie jeszcze można, wprowa-
dzając nowe technologie, korzystać ze środków unijnych mówiła 
dyrektor Jolanta Marozas z Oddziału Warmińsko-Mazurskiego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak widać już tylko po tematach wykładów, było o czym dys-
kutować w kuluarach sympozjum oraz podczas uroczystej kolacji. 
Do dyspozycji uczestników spotkania pozostawali wykładowcy 
oraz profesorowie z Kulmbach i polskich uczelni (m.in. prof. Wło-
dzimierz Dolata i prof. Andrzej Pisula), a także przedstawiciele 
firm Banss, KJ INDUSTRIES A/S, GEA Grasso oraz pracownicy 
firmy Euro-PAN.

Czy warto było 21 września wybrać się na sympozjum firmy 
Euro-PAN do Sopotu? Na to pytanie chętnie odpowiadali jego 
uczestnicy (wypowiedzi na stronie 4).



duża dawka wiedzy dla branży mięSnej

Unijne regulacje a innowacje technologiczne

Oferta Euro-PAN dla przemysłu mięsnego
■ kompletne linie uboju bydła, 
   również rytualne i koszerne
■ kompletne linie uboju trzody chlewnej
■ Systemy transportu w wychładzalniach  
   ciągłych i chłodniach poubojowych
■ kompletna instalacja rozbioru 
   mięsa czerwonego
■ kompletna logistyka uzysków mięsnych  
   i pojemników w zakładzie mięsnym
■ magazyny automatyczne i ręczne 
   pustych i pełnych pojemników
■ automatyczna kompletacja dostaw
■ myjki pojemników, wózków, palet
■ logistyka konfiskat – transport 
   w technice próżniowej
■ projektowanie, doradztwo techniczne  
   i finansowe, kompletne „masterplany”



By się nie zgubić w wyścigu konkurentów

Danuta Olewnik-Cieplińska, prezes zm olewnik w sierpcu: – Zainteresował mnie bardzo wykład zastępcy głównego 
lekarza weterynarii – był na czasie w związku z zapowiedzianą zmianą przepisów unijnych w sprawie dobrostanu zwierząt. 
Doktor Naze wygłosił ciekawą i wyczerpującą prelekcję. Po raz pierwszy dowiedziałam się, że zakłady, takie jak nasz, mają 
czas na zmiany aż do roku 2019. Ucieszyła mnie wiadomość, że czasu mamy sporo, dzięki czemu będziemy mogli wybrać 
najwłaściwszą dla zakładu strategię. Nie obawiamy się zmian, ponieważ wprowadzamy wszelkie nowości, od dłuższego czasu 
współpracując właśnie z Banssem i Europanem.
anDrzej skiba, właściciel zm skiba w chojnicach: – Jedna z naszych najlepszych decyzji, to zakup linii do uboju trzody 
chlewnej firmy Banss. Poprzez firmę Euro-PAN kupiliśmy także linię „Tajfun” do automatycznego odprowadzania odpadów 
poubojowych. W sympozjum uczestniczyła firma GEA Grasso, z którą również współpracujemy. Euro-PAN jest jednym 
z nielicznych przedsiębiorstw, które organizują spotkania o charakterze edukacyjnym na tak wysokim poziomie. Wykłady 
sopockiego sympozjum dały mi wiele do myślenia, przede wszystkim na temat dobrostanu zwierząt. Ze zdziwieniem przyją-
łem informację o niepokojących statystykach w zakresie oszałamiania i uśmiercania trzody. Trzeba ten proces także bacznie 
poobserwować w naszym zakładzie.
Marek Czerniej, wiceprezes food service w rawie mazowieckiej: – Póki co inwestycji nie robimy, bo takiej potrzeby 
nie ma, ale na bieżąco poprzez Euro-PAN kupujemy części zamienne. Serwisanci tej firmy są solidni, co potwierdzają od 2004 
roku, kiedy otworzyliśmy nową ubojnię. Uważam, że błędy na uboju, o jakich podczas sympozjum mówili naukowcy z Nie-
miec, wynikają z tempa pracy w wielkich zakładach ubojowych. Według mnie optymalną linią jest taka na 300-400 sztuk 
na godzinę, jakich jest najwięcej w Polsce. W większych zakładach trzeba na pewno wprowadzać nowoczesne rozwiązania, 
by eliminować potencjalne błędy produkcyjne. Niepokoi mnie jednak coś innego – 20 procent ubojów w Polsce, o czym pró-
bowaliśmy rozmawiać w czasie sympozjum, przechodzi bez jakiejkolwiek kontroli, a władze to tolerują. Mówię oczywiście 
o ubojach teoretycznie gospodarczych. To jest teraz nasz największy problem.
anDrzej GaDOMski, dyr. ds. planowania i rozwoju animex w warszawie: – W 1998 roku zakończono budowę ubojni 
trzody w Morlinach. Była to wówczas największa i najnowocześniejsza linia w Polsce o wydajności 311 sztuk na godzinę. 
Niewiele jest firm, które tak jak spółka Euro-PAN profesjonalnie współpracują z klientami. Wynika to zapewne z faktu, że 
ta spółka związała się ze znakomitymi producentami maszyn i urządzeń, a także ze sposobu pracy serwisu. Po raz pierwszy 
uczestniczyłem w sympozjum Europanu. Uważam je za bardzo interesujące. Branża ubojowa szybko ewoluuje. Jak wynika 
z wykładów, wyraźnie zmierza w stronę robotyzacji, która z kolei ma swoje źródła w rosnącej konkurencji na rynku.
zbiGniew nOwak, prezes ZM Nowak w Gdańsku: – Podczas wykładów sopockiego sympozjum dowiedzieliśmy się jak 
daleko sięga specjalizacja w branży mięsnej. To, że na rynkach światowych i europejskim dominują wielkie zakłady ubojowe, 
wynika z faktu automatyzacji i robotyzacji niemal wszystkich procesów. Ekonomia uboju wynika zaś z konieczności ograniczania 
udziału ludzi, ale także konieczności wprowadzania specjalizacji. Widać już wyraźnie, że firmy ubojowe chcą się zająć także 
rozbiorem. Sympozjum w Sopocie było bardzo ważne, choć kameralne. Ale to wynika z faktu, że tak bardzo nowoczesnymi 
urządzeniami, jakie prezentowano i jakie w ofercie ma Euro-PAN, interesują się tylko najwięksi gracze na rynku. Oni muszą 
nieustannie modernizować swoje firmy, by się nie zgubić w wyścigu konkurencji.
stanisław wierzbiCki, wiceprezes ds. rozwoju sokołów sa: – Słyszymy o zmianach, czytamy o nich, przymierzamy się 
do ich wprowadzania, a podczas sympozjum mieliśmy okazję posłuchać na ten temat między innymi wykładu dr Jarosława 
Naze czy naukowców z Instytutu w Kulmbach. Dowiedzieliśmy się, co nas czeka z punktu widzenia nowych wymagań wete-
rynaryjnych. Ale dowiedzieliśmy się także, na co możemy liczyć, wprowadzając je w życie. Profesorowie pokazali, że pracują 
nad tymi problemami, starając się rozwiązać wiele ważnych kwestii. Z tego punktu widzenia takie sympozja są wartościo-
we. To jest dobra działalność firmy Euro-PAN, która reprezentuje zachodnich producentów, promuje ich produkcję, ale też 
idzie w kierunku pogłębienia naszej wiedzy. To ważne, bo my musimy być świadomi, po co dokonujemy zmian w zakładach 
i po co wydajemy dodatkowe pieniądze.
prOf. anDrzej pisula,sggw w warszawie: – Euro-PAN jest wiodącą firmą w zakresie ubojów i rozbioru. Współpracowałem 
z nią między innymi podczas przygotowania do druku książki „Mięso – podstawy nauki i technologii”. Euro-PAN załączył 
do niej płytę promującą urządzenia oraz najnowocześniejsze w Europie rozwiązania technologiczne, jakie oferuje branży mię-
snej. Największe ubojnie w Polsce współpracują właśnie z tą firmą. Jej doroczne sympozja są owocne, ponieważ uczestniczą 
w nich zawsze główni partnerzy firmy Euro-PAN, prezentujący najnowsze osiągnięcia. Sympozja to także okazja do spotkań 
i wymiany poglądów, tym razem z naukowcami z Kulmbach. Uczestnikom spotkania przekazano dużo cennych informacji 
na temat rozwiązań technicznych, jakie zostały sprawdzone przez najlepsze instytuty europejskie we współpracy z wiodącymi 
europejskimi firmami mięsnymi. To jest znakomita forma informacji. Zauważmy, że nośnikami informacji są teraz właśnie 
sprzedawcy maszyn, urządzeń i dodatków do żywności.

 teksty i zdjęcia: bs

Dyskusja w sali wykładowej, dyskusja w kuluarach sympozjum; rozmowy na tarasie Hotelu Sofitel Grand Sopot; spory merytoryczne nawet 
podczas wieczornego bankietu. Wszystko to dowodzi, że kolejne sympozjum dla branży mięsnej, jakie zorganizowała warszawska firma 
Euro-PAN, miało sens. Czy było ważne dla jego uczestników? Na to pytanie odpowiedzieli nam: 

Euro-PAN Sp. z o.o.
ul. Puławska 111A, lok. 97
02-707 Warszawa, Polska

Tel.: +48 (22) 646 29 60; (22) 350 90 65
Fax: +48 (22) 646 29 50

e-mail: euro-pan@euro-pan.pl
www.euro-pan.pl


