
 

 

 

 

Łańcuch Dostaw 

Zadanie 2 

Zastanów się co byś zrobił w poniższej sytuacji gdybyś był osobą zarządzającą pracownikami i 

procesem produkcyjnym.  

W firmie produkującej słodycze znajduje się 7 linii produkcyjnych. Na linii do produkcji pralin pracuje 

12 pracowników na zmianie, linia pracuje w systemie 3 zmianowym 5 dni w tygodniu, z wydajnością 2 

tony pralin na zmianę. Produkowanych jest naprzemiennie 6 rodzajów pralin (3 rodzaje pralin w 

czekoladzie mlecznej i 3 rodzaje w czekoladzie gorzkiej). Następnie są one pakowane w opakowanie 

foliowe zgrzewane na bokach i wkładane do kartoników jednostkowych. W kartoniku jednostkowym 

zawsze powinna znaleźć się równa ilość pralin (4 x 3 rodzaje w czekoladzie mlecznej lub 4 x 3 rodzaje 

w czekoladzie gorzkiej). Praliny są foliowane na maszynie pakującej, ale do kartoników są wkładane 

ręcznie. 

W firmie obowiązują standardy GMP oraz HACCP. Dodatkowo produkty, które zawierają alergeny są 

produkowane w oddzielonej od innych strefie, tak żeby zapobiec zakażeniom krzyżowym. 

Pracownicy mogą spożywać produkowane na danej linii wyroby ale tylko w miejscach do tego 

przeznaczonych.  

Pracowników obowiązuje strój roboczy składający się ze spodni, bluzki oraz fartucha. Na głowie 

pracownicy powinni nosić czepki, dokładnie zakrywające włosy, mężczyźni jeżeli mają zarost powinni 

nosić osłonę na wąsy lub brodę. Obowiązuje zakaz noszenia biżuterii oraz innych ozdób. 

O 6:00 rozpoczyna się I zmiana produkcji. Do pracy nie przychodzi jeden z pracowników, o czym 

zostajesz poinformowany tuż przed rozpoczęciem pracy. Na linii jest produkowana pralina z 

nadzieniem truskawkowym – proces przebiega prawidłowo.  

Około godziny 8:00 zauważasz, że część kartoników, w które są pakowane praliny mają około 5mm 

skazę na bocznej ściance opakowania (średnio co 3 kartonik). Dodatkowo w trakcie sprawdzania 

wykrywacza metalu, okazuje się że jeden tester nie jest wykrywany.  

O 10:00 pracownicy mają standardową półgodzinną przerwę. Obserwujesz, że część pracowników nie 

wychodzi na przerwę, tylko zostaje na linii produkcyjnej i próbuje praliny.  

Dodatkowo obserwujesz, że przez twój obszar produkcji przechodzą pracownicy z innych obszarów 

(jest to jedyna droga komunikacyjna z i na stołówkę). Pracownik X ma niedopięty fartuch i zegarek na 

ręku, pracownik Y niesie ze sobą rozpakowaną tabliczkę czekolady z orzechami arachidowymi a 

pracownik Z ma około 2 dniowy zarost, nie nosi osłony na brodę.  



Około godziny 12:00 pracownik części formującej zgłasza Ci, że rano doszło do pomyłki i do czekolady 

gorzkiej został dodany składnik, którego nie ma w pierwotnej recepturze, ale jest w recepturze pralin 

w czekoladzie mlecznej.  

Jakie widzisz zagrożenia dla procesu i jakie działania zabezpieczające podejmiesz? 

 
 Rozwiązanie: do 10 000 znaków ze spacjami w formacie *.doc, *.docx, *.pdf, *.ppt, *.pptx 

PAMIĘTAJ! Uwzględnione będą jedynie aplikacje zawierające CV wraz z rozwiązanym zadaniem!!! 


