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Kultura bezpieczeństwa żywności  i zachowań. Prawidłowy przebieg procesów 
higienicznych w zakładach produkcyjnych.



Główna siedziba: Ieper, Belgia.

Oddział w Polsce: Niepruszewo k. Poznania

• Produkujemy preparaty myjące i dezynfekujące dla rolnictwa, 
przemysłu spożywczego, gastronomii, rynku instytucjonalnego, 
transportu, jak również produkty weterynaryjne

• Eksport do 96 krajów na 5 kontynentach
• Ponad 250 pracowników na całym świecie
• Normy jakościowe - w zakresie produkcji i jakości (ISO 9001:2015, 

GMP oraz GMP-Pharma)
• 1400 ton produkcji tygodniowo
• Szacowany obrót w 2019 roku: 14 mln Euro



Oddziały:

CID LINES nv (HQ in Belgium)

CID LINES France sarl

CID LINES Polska Sp. z o.o.

CID LINES Iberica S.L.

CID LINES UK

CID LINES MEA

CID LINES Mexico S.A. DE C.V.

CID LINES Bejing Animal Hygiene CO. LTD.

Meratech a CID LINES company - Russia



Pielęgnacja pojazdów
Myjnie samochodów osobowych 
i pojazdów ciężarowych

Przemysł spożywczy
Ubojnie, przetwórnie mięsa, 
przemysł owocowo-warzywny, 
soki i napoje, piekarnie, cukiernie,
garmażerka, dania gotowe

Nasze rozwiązania:

HoReCa
Hotele, restauracje, catering, 
obiekty użyteczności publicznej, retail, 
pralnie, baseny, domy pomocy społecznej,
firmy sprzątające

Rolnictwo
Wylęgarnie drobiu, hodowla drobiu, 
trzody chlewnej i bydła mlecznego,
ogrodnictwo, uprawy szklarniowe



95 PRODUKTÓW DEDYKOWANYCH DO OBSZARU FOOD

- Mycie i dezynfekcja powierzchni produkcyjnych (preparaty pianowe i do mycia ręcznego)
- Mycie pojemników i skrzyń (preparaty niepianowe)

- Mycie układów C.I.P. (preparaty niepianowe i niskopienne)
- Mycie komór wędzarniczych, smażalników

- Dezynfekcja wody technologicznej i wody pitnej
- Higiena rąk pracowników

- Higiena pomieszczeń socjalnych
- Pranie odzieży roboczej

- Dodatki wspomagające czyszczenie chemiczne i wodne
- Produkty specjalistyczne: antypienne, czyszczenie membran ultrafiltracji, smarowanie taśmociągów

- Dezynfekcja noży produkcyjnych



Program STEP



Cedrob S.A. (Ciechanów, Ujazdówek, Skarżynek, Pawłowo)
SuperDrob S.A. (Lublin)
Agro Rydzyna (Rydzyna)
ZPM Biernacki Sp. z o.o. (Golina)
Adros (Dobrzyca)
Sante Sp.j. (Sobolew)
Polski Ogród Sp. z o.o.  / Hortex (Ryki)
Peklimar Sp. z o.o. / Grupa Dworakowski (Umienino)
Profi Poland Sp. z o.o. (Grabów n/Prosną)
Dega S.A. (Karnieszewice)
Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o. (Puchały)
Okechamp S.A. / Ole! (Grodzisk Wlkp.)
IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o. (Augustowo)
Madama Sp. z o.o. (Golczewo)
MCKEEN-BEEF Ubojnia Sp. z o.o. (Linne), MCKEEN-BEEF Sp. z o.o. (Lisków)
FH Nowalijka (Piotrków Trybunalski)
Grupa Drosed / Drop S.A. (Ostrzeszów, Kępno)
Mieszko S.A. (Racibórz)
Piekarnia Oskroba S.A. (Celestynów, Człekówka)
Browary Regionalne Jakubiak (Ciechanów, Bojanowo)
Cechini Muszyna (Muszyna)
Greenyard Frozen Poland Sp. z o.o. (Lipno, Dąbrowa Chełmińska, Adamów)
Maga Foods Sp. z o.o. (Dawidy)
Sushi Factory Sp. z o.o. / Sushi 4 You (Robakowo)
Stokson Modern Bakery (Chorzów, Piekary Śląskie)
Intermarche, Netto, Chata Polska (sieć sklepów w całej Polsce)

… i wiele innych !

DZIAŁ FOOD: 7 osób

• Specjaliści ds. higieny: 4

• Managerowie Produktu: 2

• Manager Działu: 1

SERWIS TECHNICZNY: 11 osób

• Serwis mobilny: 5

• Prace instalacyjne, rozruchy: 2

• Serwis stacjonarny: 1

• Projektowanie, wyceny, koordynacja działań: 3

CID LINES Sp. z o.o. (POLSKA)

POZOSTAŁE DZIAŁY HANDLOWE: 19 osób

• Dział VCD: 5

• Dział AGRI drób/trzoda: 4

• Dział AGRI bydło mleczne: 6

• Dział Horeca: 4



➢ Możliwość objęcia klienta programem STEP

➢ Program mycia i produkty chemiczne dedykowane pod produkcji Halal i Koszer

➢ Dostępna dokumentacja dot. zawartości QAC/metali ciężkich/alergenów w produktach

➢ Nowa gama preparatów opartych na aminach

➢ Dezynfekcja wody procesowej mającej kontakt z produktem

➢ Wsparcie podczas audytów systemowych i konsumenckich

➢ Dokumentacja technologiczna zgodna z wymogami systemów jakości 



Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia 

pomiaru. Prof. Dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska

Etapy cyklu rozwoju kultury bezpieczeństwa żywności

Rozwój kultury bezpieczeństwa 
żywności, a wsparcie CID LINES



Edukacja personelu 
produkcyjnego

• Opracowanie kryteriów wyjściowych
• Szkolenia wg procedur
• Plakaty i instrukcje
• Ocena skuteczności (praktyczna +ankieta)
• Raport sporządzany z kierownictwem

Artefakty k.b.ż.



Edukacja personelu 
zajmującego się higieną 

• Szkolenia teoretyczne
• Szkolenia praktyczne
• Szkolenia interaktywne
• Audyty
• Plakaty i instrukcje

Artefakty k.b.ż.



Program szkoleń CID LINES

Szkolenia teoretyczne
Oparte na autorskim programie w formie 
prezentacji zakończone testem wiedzy 
teoretycznej

Szkolenia praktyczne
Oparte na obserwacji podczas procesów 
mycia i korekcie nieprawidłowych zachowań 
i nawyków zakończone raportem

Audyty mycia
Audyt wszystkich procesów higienicznych 
pod kątem prawidłowości ich wykonania, 
zużycia środków chemicznych, mediów i 
optymalnym wykorzystaniu personelu

Szkolenia interaktywne
……………………………….

Materiały edukacyjne
Dostarczenie materiałów edukacyjnych w 
formie ulotek i plakatów dedykowanych 
zarówno do osób bezpośrednio związanych z 
produkcją jak i zajmujących się higieną



Ufaj i kontroluj… Organizacja pracy i jej weryfikacja

„W obliczu coraz wyższych wymagań stawianych producentom czasy, w 

których osoba kierująca myciem i dezynfekcją jest także zaangażowana w ich 

wykonywanie lub zajmuje się nadzorem nad produkcją odchodzą w przeszłość.”

Płukanie wstępne
Aplikacja 

środka 
chemicznego

Spłukiwanie

Mycie jednofazowe

Kierownik

Koordynator

Brygadzista

Osoba wykonująca proces 
mycia i dezynfekcji



Konsekwencje jakościowe braku nadzoru



Konsekwencje jakościowe braku nadzoru



1) Audyt procesów mycia i dezynfekcji
2) Opracowanie dokładnego harmonogramu mycia w 

oparciu o stanowiska pracy
3) Szkolenie pracowników teoretyczne i praktyczne
4) Okresowe audyty i nadzorowane mycia

Efekt końcowy

• Perspektywa zwiększenia obsady z 6 do 8 

osób 

• Pozostawienie 6 osób

Oszczędności na 2 etatach 74 000 zł. 

/rocznie

Personel 

utrzymujący higienę

Konsekwencje ekonomiczne braku nadzoru



Ufaj i kontroluj… Walidacja układów dozujących

1. Regularna weryfikacja stężeń preparatów dokonywana przez dostawcę środków
• W oparciu o ustalony harmonogram
• Przy pomocy urządzeń regularnie kalibrowanych przez producenta
• W oparciu o jawne dla klienta wykresy przewodności
2. Umożliwienie klientowi samokontroli
• Udostępnienie narzędzi (konduktometr, zestawy do miareczkowania, paski pomiarowe)

• Udostępnienie wykresów przewodności produktów chemicznych
• Szkolenia personelu  zakładu z wykonywania pomiarów
3. Analiza ekonomiczna pod kątem  zużycia produktów
• Analiza zakładanych zużyć środków chemicznych
• Narzędzia do monitorowania (systemy elektroniczne)

• Systemy reglamentujące chemię 



Konsekwencje braku monitoringu aplikacji chemicznych



1) Audyt techniczny i chemiczny
2) Modyfikacje techniczne wraz ze wsparciem producenta
3) Serwis i kalibracja urządzeń dozujących
4) Dobranie produktu
5) Szkolenie personelu obsługującego proces

Efekt końcowy

• Zużycie przed działaniami CID LINES

2 800 kg miesięcznie

• Zużycie po wprowadzeniu zmian

800 kg miesięcznie

Redukcja zużycia o ponad 70%

Myjka pojemników

Konsekwencje ekonomiczne braku nadzoru



Dziękuję za uwagę, 

zapraszam do kontaktu:

Łukasz Kowalski 

Menedżer Działu Food

@ l.kowalski@cidlines.pl

☎ 607 788 009

Marcin Kędzierski

Specjalista ds. higieny w 

przemyśle spożywczym

@ m.kedzierski@cidlines.pl

☎ 885 026 006


