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TECHNOLOGIE ŁĄCZĄ BRANŻĘ
Relacja z konferencji fORUm mIęsNe TeCHNOLOGIe 2021

Za nami długo oczekiwane przez branżę wydarzenie, poświęcone prezentacji nowoczesnych technologii i rozwiązań mających 
decydujący wpływ na podniesienie rentowności zakładów przetwórczych.

Konferencja fORUm mIęsNe TeCHNOLOGIe 2021 odbyła się w dniach 20-21 października w hotelu CUKROWNIA ŻNIN 
w Żninie pod bydgoszczą. W spotkaniu uczestniczyło 260 osób z ponad 100 firm. Reprezentowali oni zarówno czołowe zakłady 
przetwórstwa mięsnego i drobiarskiego, jak i mniejsze firmy przetwórcze, również bardzo ważne na mapie zakupowej konsumenta. 
Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli przetwórstwa rybnego, dla których większość prezentowanych rozwiązań jest pokrewna 
z ofertą skierowaną dla branży mięsnej. Na fORUm obecni byli dostawcy technologii reprezentujący zarówno wiodące polskie 
firmy, jak i czołowe koncerny światowe. formuła konferencji umożliwiła im zaprezentowanie oferty podczas paneli prelekcyjnych 
oraz bezpośrednio na stoiskach targowych. Wśród uczestników konferencji nie zabrakło przedstawicieli środowiska naukowego oraz 
reprezentantów czołowych organizacji branżowych, które objęły wydarzenie honorowym patronatem.

Konferencja odbyła się w formule dwudniowej, gdzie w osobnej sali plenarnej przedstawiciele przemysłu mięsnego i drobiarskiego 
mogli zapoznać się z interesującymi ich zagadnieniami prezentowanymi przez czołowe firmy dostawcze. W ponad 35 prelekcjach, 
podzielonych na panele tematyczne, poruszono tak ważne dla branży zagadnienia, jak: wpływ nowoczesnych technologii na 
rentowność zakładów, optymalizacja kosztów, bezpieczeństwo energetyczne, innowacyjne rozwiązania technologiczne czy też 
kwestie prawne oraz funduszy unijnych. Uzupełnieniem całości były targi z ponad 50 stoiskami firmowymi, na których odbywały 
się spotkania dostawców z przedstawicielami zakładów mięsnych. Tam też spotykały się potrzeby właścicieli zakładów planujących 
kolejne inwestycje z szeroką ofertą dostawców. Liczne rozmowy na stoiskach oraz w czasie spotkań nieformalnych zaowocowały 
nawiązaniem wartościowych kontaktów.

fORUm mIęsNe TeCHNOLOGIe 2021 pokazało, jak ważnym elementem prowadzenia biznesu jest możliwość bezpośredniej 
relacji z kontrahentem. W opinii wielu uczestników było to bardzo pożyteczne spotkanie, a nawiązane kontakty mogą przełożyć się 
na konkretne efekty biznesowe już w najbliższym czasie.

Po każdym z dwóch dni konferencyjnych, przeplatanych dużą ilością prelekcji i rozmów na stoiskach, przygotowaliśmy dla 
uczestników wieczorne atrakcje. W dniu pierwszym zaczęliśmy od serwowania doskonale przyrządzonej wołowiny z lokomotywki 
grillowej oraz specjalnie przygotowanych lokalnych wyrobów wędliniarskich. To wszystko z możliwością oglądania na dużym ekranie 
meczu Ligi mistrzów przy piwku KOmPANII PIWOWARsKIej. Na mniej zagorzałych kibiców w osobnej sali balowej czekała kolacja 
z muzyką i tańcami.

Drugi dzień konferencji zakończyliśmy uroczystym balem do białego rana! Parkiet zapełnił się po brzegi, a branża mięsna pokazała, jak 
potrafi się bawić! W trakcie tego wieczoru wręczyliśmy najlepiej typującym wynik meczu atrakcyjne nagrody.  Złożyliśmy też podziękowania 
Partnerom konferencji, gdyż jak wiemy,  wpływ na sukces wydarzenia miały działania zespołowe. jako organizatorzy zrobimy wszystko, 
aby kolejne edycje fORUm jeszcze skuteczniej konsolidowały przedstawicieli przemysłu mięsnego z dostawcami technologii.

Wśród przedstawicieli zakładów przetwórczych uczestniczących w fORUm mIęsNe TeCHNOLOGIe 2021 przeważały zarządy firm, 
właściciele, dyrektorzy ds. inwestycji, dyrektorzy techniczni, dyrektorzy produkcji, dyrektorzy finansowi, główni technolodzy czy też 
osoby odpowiedzialne za jakość. To oni właśnie mają decydujący wpływ na wprowadzanie rozwiązań przedstawianych na konferencji.

musimy przyznać, że zorganizowanie konferencji - w tej formule i w tym terminie - było zadaniem skrajnie trudnym. Nie ułatwiał 
nam pracy przeładowany kalendarz spotkań, imprez czy targów (POLAGRA, ANUGA). Wszyscy chcieli zmieścić się w krótkim 
okienku czasowym. Cień pandemii spowodował, że wiele zakładów mięsnych i drobiarskich do ostatniej chwili decydowało 
o uczestnictwie. Pozytywne jest to, że większość z nich zadeklarowała udział w kolejnej edycji fmT. Cieszy nas fakt, że Ci, którzy 
przyjechali do Żnina, uznali konferencję za niezwykle wartościowe wydarzenie, które zamierzają na stałe wpisać do swojego 
kalendarza biznesowego.

serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom! 
Do zobaczenia w przyszłym roku na wiosennej edycji konferencji fORUm mIęsNe TeCHNOLOGIe 2022.

Z poważaniem
Zbigniew Niczko

Pomysłodawca i współorganizator FMT
wraz z współpracownikami i partnerami
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WYKAZ PRELEKCJI FORUM MIĘSNE TECHNOLOGIE 2021
36 prelekcji w czterech PANELACH tematycznych:
- INNOWACje TeCHNOLOGICZNe - bĄDŹ NA CZAsIe
- beZPIeCZeŃsTWO eNeRGeTyCZNe, OPTymALIZACjA KOsZTÓW
- WPŁyW NOWOCZesNyCH TeCHNOLOGI NA ReNTOWNOŚĆ PRODUKCjI
- PRAWO + DOTACje

BIG-POL, Wiesław Wasilewski – Dotacje w praktyce - przetwórstwo mięsa

KANCELARIA PRAWNA PROKURENT, Piotr Włodawiec – Kara i świadek

UPEMI, jolanta Ciechomska, Katarzyna skrzymowska – UPEMI dla branży mięsnej

ZWIĄZEK POLSKIE MIĘSO – 9 paradoksów From Farm to Fork/Od pola do stołu

WEINDICH, Piotr Halemba i Rafał szelc – Automatyzacja procesów produkcyjnych

FRIZO, Wacław Wiśniewski – Samospłacające się rozwiązania chłodnicze. Przewaga konkurencyjna przez 
zminimalizowanie zużycia energii. Absorpcja amoniakalna i pompy ciepła – przyszłość czy teraźniejszość

AMMEGA, mateusz margoński – Aspekty higieniczne taśm transportujących w przemyśle mięsnym

DIVERSEY, Artur Kryza – Optymalizacja kosztów nie tylko dla procesów mycia

MARCOR, marta marjanowska – Innowacje w uzdatnianiu wody kotłowej i chłodniczej w przemyśle mięsnym – 
aspekt ekonomiczny

AIR LIQUIDE, Katarzyna bigos – Wpływ aplikacji gazowych na zwiększenie konkurencyjności

ENERIA, Paweł Kwasowiec – Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji w przemyśle mięsnym

BIZERBA, Krzysztof Głuch, Paweł Okoń – Nowoczesne systemy klasyfikacji, inspekcji i etykietowania

NOVATEK GREEN ENERGY – Produkcja i dostawa gazu do zasilania przemysłowych instalacji gazowych

BLEZAT, baptiste Pavy – Budowa, przebudowa, rozbudowa. Jak skutecznie prowadzić inwestycje

HENRY KRUSE, Ireneusz Robaczyński, mateusz Dąbrowski – Nowoczesne technologie jako metoda optymalizacji 
kosztów oraz poprawy wydajności procesów higienicznych oraz procesów mycia i dezynfekcji rąk-systemy, 
produkty, regulacje prawne

MITSUBISHI, Karol Krowiak, Piotr Dudkiewicz – Digitalizacja i robotyzacja zakładów produkcyjnych branży 
mięsnej jako skuteczna droga w kierunku przemysłu 4.0
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IGLOO, Aneta mirska-seremet – Innowacyjne rozwiązania chłodnicze w dobie rosnących cen energii

COLDTEAM, Tomasz skawiński – Profesjonalne systemy chłodzenia i mrożenia

ELPRESS, Robert Topolski – Śluzy higieniczne oraz myjki przemysłowe - nowe trendy i mniejsze zużycie wody

LOOS, Kotły bOsCH: Optymalizacja korzyści i podniesienie efektywności energetycznej kotłowni parowych 
w sektorze mięsnym

COOL, Robert Kapica, Dariusz Galicki – Nowoczesne układy chłodzenia pośredniego PPH COOL

CRYOGAS, jakub musiał – Zastosowanie technologii LNG (skroplonego gazu ziemnego) w zakładach produkcyjnych

PRIMERIS, Robert Zdral – Nowoczesne metody zapewnienia jakości z użyciem skanerów rentgenowskich

AIR PRODUCTS, Piotr Pawłowski – Gazy spożywcze oraz technologie Air Products

WEINDICH, Piotr Halemba i Rafał szelc – Podwyższone standardy bezpieczeństwa w maszynach dla przemysłu

ULTRA-VIOL, Piotr Pietras, mateusz Purgał – Urządzenia wykorzystujące światło UV-C do dezynfekcji w procesie 
produkcji oraz w walce z COVID-19

COMP, Robert Kokosza – Systemy znakowania i kontroli produktów

POWER FOOD TECHNOLOGY, Dariusz Kuziak – Zautomatyzowane Systemy Mrożenia Szokowego oraz Chłodzenia 
Produktów

STIGEN, Gwidon janów – Korzyści ekonomiczne przy zastosowaniu innowacyjnej technologii wytwarzania pary 
czystej do żywności

FENIX SYSTEMS, Krzysztof janczak – Automatyzacja i i robotyzacja procesu pakowania i paletyzacji

DOHMEYER, janusz Paździora – Nowe trendy: mrożone mięso

KERSIA, maciej szczepanik – Wykrywanie i usuwanie biofilmów za pomocą technologii enzymatycznej

OCTOFROST, Anna Dyc – Octofrost - inteligentne mrożenie

REKOPOL, michał mikołajczyk – Rozszerzona odpowiedzialność producenta - szanse i wyzwania dla polskich 
przedsiębiorców w świetle projektu ustawy opakowaniowej

UNIBEP, jacek Grzybowski – Nowoczesne budownictwo przemysłowe

ECOLAB, Damian Zieliński – Higiena powietrza w przemyśle spożywczym


















