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SPIS TREŚCI
Wprowadzenie .................................................................................................... 5
Opakowania aktywne i inteligentne w łańcuchu dostaw żywności –
przykłady zastosowania i opinie konsumentów
Joanna Baran ....................................................................................................... 7
Model ryzyka i niepewności w łańcuchu dostaw branży spożywczej
Liliana Czwajda, Izabela Kudelska .................................................................... 18
Opakowania aktywne i inteligentne w łańcuchu żywnościowym
Anita Fajczak-Kowalska, Paulina Rudowska, Piotr Ziemiński .......................... 33
Wybór dostawcy dla przedsiębiorstwa z branży spożywczej. Analiza
wielokryterialna
Barbara Galińska ............................................................................................... 50
Łańcuch żywnościowy w ekspozycjach uczestników Wystawy Światowej
Expo 2015
Marcin Gębarowski ............................................................................................ 65
Przyszłość branży spożywczej – między innowacją a bezpieczeństwem
żywności
Natalia Iwaszczuk, Marta Szyba ........................................................................ 81
Kredyt obrotowy jako źródło subsydiowania zewnętrznego działań
marketingowych produktu żywnościowego ‒ oryginalność opakowań
Teresa Janicka-Michalak ................................................................................... 92
Logistyka w dystrybucji produktów nabiałowych
Joanna Kadłubska ............................................................................................ 107
Tektury jako materiał na opakowania do żywności
Gabriela Kmita-Fudalej, Włodzimierz Szewczyk ............................................. 118
Oddziaływanie na środowisko branży rozlewniczej
Joanna Kopania ............................................................................................... 134
Perspektywiczne segmenty produkcji na przykładzie ferm łososi
w Norwegii
Remigiusz Kozłowski, Klaudia Pilichowska ..................................................... 152

4

Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym

Techniczne aspekty zanieczyszczenia wytworów papierowych
Małgorzata Kwiecień, Konrad Olejnik ............................................................ 161
Etykieta opakowania produktu spożywczego jako podstawowe źródło
informacji o nim
Agnieszka Marszałek ........................................................................................ 170
Audyt jako skuteczne narzędzie wspierające proces zarządzania
Joanna Mnich ................................................................................................... 185
Innowacyjne rozwiązania wdrażane do łańcucha żywnościowego
sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dariusz Spychała, Tomasz Jałowiec ................................................................ 196
Świadomość konsumentów na temat żywności modyfikowanej
genetycznie
Magdalena Turbacz.......................................................................................... 207
Innowacyjne opakowania i produkty lecznicze ‒ nowoczesne
technologie a zarządzanie procesem farmakoterapii
Konrad Żak....................................................................................................... 217

WPROWADZENIE

Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową, która jest owocem Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Produkcją i Opakowań (ICPM-PP2016),
pod tytułem „Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym”.
Problematykę przedstawioną w monografii charakteryzuje powszechność
i aktualność tematu, podyktowana dużym zainteresowaniem społeczeństwa oraz
zmieniającymi się uwarunkowaniami, w tym trendami czy normatywami prawnymi. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności to także obszar obarczony wieloma barierami funkcjonowania, między innymi możliwością odtworzenia
historii wyrobu żywnościowego czy procesem fałszowania żywności. Żywność
to bardzo odpowiedzialny przedmiot działalności dla wszystkich uczestników
łańcucha żywnościowego, poczynając od producentów pierwotnych, a kończąc
na sprzedawcy wyrobu konsumentowi. O ważności tematu zarządzania bezpieczeństwem żywności świadczyć może chociażby coraz więcej standardów opracowywanych w odniesieniu do tego tematu w skali międzynarodowej. Proces
globalizacji wymusza standaryzację działań w zakresie na przykład transportu
czy magazynowania żywności, która w połączeniu ze społeczną odpowiedzialnością zapewnia społeczeństwu bezpieczne wyroby żywnościowe.
Opublikowane w niniejszym opracowaniu artykuły można zakwalifikować
do grup tematycznych obejmujących rolnictwo i jego wpływ na łańcuch żywnościowy i środowisko, przetwórstwo w łańcuchu żywnościowym, transport, magazynowanie i sprzedaż wyrobów żywnościowych, produkt i opakowanie
w łańcuchu żywnościowym oraz innowacje na rzecz rozwoju łańcucha żywnościowego. Mamy nadzieję, że zawarte w monografii wyniki badań, analizy przypadków i studia literaturowe z zakresu podejmowanej problematyki będą
stanowiły dla Państwa wartość dodaną.
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