
Zajęcia w CONSORFRUT Sp. Z o.o. 22 listopada 2019 r.

Dzięki staraniom Pani  Katarzyny Kuczek Wachulec  oraz przychylności 
Pani Dyrektor ds. Jakości  Beaty Piega oraz Dyrektora ds. 
Administracyjnych Pana  Łukasza Janeczek , uczniowie klas 2ABO         
i 2BBOuczestniczyli w zajęciach w firmie CONSORFRUT POLSKA 

Na spotkaniu w Sali konferencyjnej firmy ,uczniowie poznawali historię 
firmy od powstania w 2004r. aż do dziś.

Firma rozwinęła  się od jednego magazynu bananów, do obecnych 8 –
miu Centrów Logistycznych w Polsce i oddziałów w Hiszpanii, Monaco i 
Rosji .

CONSORFRUT importuje owoce i warzywa ,których nie ma z produkcji 
krajowej. Import jest realizowany z ponad 15-tu krajów. Główne kraje 
dostawców to Hiszpania, Włochy i Grecja.



Ważnym ćwiczeniem uczniów było poznanie zasad bezpiecznego 
transportu pieszego i kołowego w halach magazynowych firmy.

Uczniowie poznali i przećwiczyli poruszanie się po drogach pieszych 
oznaczonych żółtymi liniami. Drogi kołowe oznaczone są białymi liniami.

Wózki widłowe mają pierwszeństwo na drogach kołowych. 



Bezpieczeństwo żywności firma zapewnia poprzez  sortowanie                
i odrzucanie do utylizacji owoców porażonych pleśnią szarą i zieloną, 
uszkodzonych, poza kalibrem. Ponadto każdy uczeń jako osoba spoza 
załogi  był ubrany w czepek i białe ubranie ochronne. 



Nad jakością przygotowywanych do sprzedaży owoców i warzyw czuwa 

Dział Jakości firmy. Na stanowiskach kontroli wyposażonych w
urządzenia pomiarowe bada się dojrzałość, jędrność, zdrowotność,

wybarwienie, wielkość i inne parametry. Uczniowie ćwiczyli samodzielnie
pomiar wielu parametrów jakości.



Badanie jędrności i twardości.

BB

Badanie zawartości cukrów.

Bardzo ważne  w pracy dużej firmy logistycznej jest wyposażenie
w wysokowydajne maszyny do sortowania i pakowania owoców i warzyw

. 



Przenośniki i stanowiska do sortowania owoców.

Podczas zajęć w firmie Consorfrut uczniowie samodzielni pakowali
owoce cytryn do opakowań zbiorczych to znaczy 15 opakowań

jednostkowych o masie 1 kg do składanych skrzynek o nośności 18 kg

Odbiór opakowania jednostkowego cytryn z maszyny pakującej po 1 kg





Pakowanie do skrzynki .

Podsumowanie zajęć odbyło się w Sali konferencyjnej firmy. Uczniowie 
podziękowali Pani i Panu dyrektorom za ciekawe i pouczające zajęcia. 
Uczniowie zadawali bardzo dużo pytań na które otrzymali wyczerpujące 
odpowiedzi. Z pełną satysfakcją zakończyli zajęcia i zostali zaproszeni 
za rok.
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Kultura bycia i zachowanie przy stole była obecna na bardzo dobrym 
poziomie-uczniowie dowiedzieli się i zobaczyli jak tradycyjnie obiera się 
ananasy.

Opracował i fot. Jacek Kowalczyk


