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Grupa TARCZYŃSKI
INNOWACYJNA FIRMA RODZINNA z 

ponad 26 letnim doświadczeniem 

w zakresie przetwórstwa mięsa 

wieprzowego i drobiowego. 
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Ponad 26 lat doświadczenia



Od ponad 26 lat naszej rodzinnej firmie przyświeca jeden cel –

tworzenie najlepszej jakości wędlin o wyjątkowym smaku. Z pełnym 

zaangażowaniem i pasją dążymy do tego, by zarówno konsumenci, 

jak i partnerzy handlowi bez wahania wybierali markę Tarczyński. 

Dbamy o umocnienie i utrzymanie pozycji nr 1 w kategorii 

kabanosów w Polsce.

Nasza Misja i Wizja

Chcemy kierować się wartościami firmy rodzinnej będąc 

odpowiedzialnym i rzetelnym pracodawcą, zatrudniającym 

najlepszych pracowników i oferującym najlepsze w branży 
możliwości rozwoju.



Ujeździec Mały 

Jeden z najbardziej zaawansowanych zakładów przetwórstwa 
mięsnego w Europie. Zakład specjalizuje się w produkcji kabanosów, 
kiełbas suchych, wędlin i produktów w słoikach.

Bielsko-Biała

Fabryka korzysta z nowoczesnych i unikalnych linii technologicznych. Główną 
specjalizacją zakładu jest produkcja szynek gotowanych i pieczonych.

Profil firmy Prawie 51.000m2 powierzchni 
produkcyjnej w 2 zakładach



2015

Stawiamy na rozwój

2007

Stawiamy na rozwój

Ujeździec Mały 2007  - 14 000 m2 Ujeździec Mały 2017 - 38 450 m2



Dysponujemy bogato wyposażonym parkiem maszynowym od 
wiodących producentów w branży spożywczej, dzięki czemu 
gwarantujemy najwyższą jakość naszych produktów. 

Nowoczesny park maszynowy  
Nowoczesny park maszynowy



• maszyny rolowe firmy Multivac;

• maszyny flow wrapping firmy Fuji,  firmy Ulma oraz najnowsze 
rozwiązanie konstrukcyjne firmy Selo z funkcją zamknij/otwórz;

• maszyna flow vac firmy Ulma;

• linia do pakowania doypacków (worków strunowych) firmy Schur
wraz        z automatyczną naważarką wielogłowicową Ishida;

• linie do automatycznego plastrowani i pakowania firmy Gea;



Nasze produkty cieszą się 

powodzeniem w wielu europejskich 

krajach: Litwie, Łotwie, Estonii, 

Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, 

Włoszech, Holandii, Irlandii, Grecji, 

Szwecji, Danii i Rumunii. 

Podbijamy rynki zagraniczne

Stale doskonalimy nasze wyroby i 

wierzymy, że ich najwyższa jakość 

pozwoli nam rozszerzyć eksport o 

kolejne kraje Europy, a może nawet 

inne kontynenty.



Co nas wyróżnia ? 

Co nas 
wyróżnia?



SOLIDNY PRACODAWCA ROKU

Nasze podejście do pracownika oraz dobre praktyki HR są 

doceniane i nagradzane na rynku pracy.

Nieustannie dążymy do realizacji ambitnych wyzwań i 

zadań związanych z obszarem pracowniczym.

Solidny Pracodawca Roku



Nagrody i wyróżnienia
Nagrody i wyróżnienia



BRC Global Standard for Food Safety International Food Standards

Systemy zapewnienia jakości 
produktów



Zaufany partner w biznesie



Aktualni:

Mistrzowie POLSKI 2016

Mistrzowie EUROPY 2016

Mistrzowie POLSKI 2017

Mistrzowie POLSKI JUNIORÓW 2016

Mistrzowie POLSKI JUNIORÓW 2017

Odpowiedzialność społeczna
Nasza firma wspiera sport, jest głównym sponsorem drużyny Panthers

Wrocław – czołowej drużyny futbolu amerykańskiego w Polsce.





WSPARCIE DLA 

PRODUKTÓW



Jesteśmy obecni w telewizji

„ZDANIEM WIELU NAJLEPSZE KABANOSY NA ŚWIECIE”



Aktywnie działamy na Facebook’u



Unikalny na polskim rynku zespół 

promotorów sprzedaży
11 Promotorów Sprzedaży w całej 

POLSCE

Ambasadorzy Marki TARCZYŃSKI 

zapewniają silne wsparcie 

w rekomendacji naszych 

produktów na terenie sklepów.

Atuty:

 Fachowość i wiedza na temat 

produktów marki TARCZYŃSKI

 Doświadczenie w prowadzeniu 

akcji degustacyjnych

 Mobilność – degustacje 

odbywają się w całej Polsce



Własny Zespół Mobilnych 

Merchandiserów
Mobilny Merchandiser Marki TARCZYŃSKI zapewnia duże wsparcie w postaci dostępności 

naszych produktów na półkach sklepowych, wyłożonych zgodnie z zasadą FIFO. 

Atuty:

 Fachowość i wiedza – na temat produktów oraz standardów marki TARCZYŃSKI.

 Mobilność – możliwość elastycznego dopasowywania wizyt do oczekiwań klienta. 

 Odpowiedzialność – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, sumienne wykonywanie 

obowiązków, utrzymanie czystości, zachowanie zasady FIFO, bezpośrednia komunikacja z PHS 

oraz Centralą.  

 Komfort – w przypadku braku PHS (Urlop, Vacat), szybkie zabezpieczenie sprzedaży. 



Produktowi liderzy sprzedaży





BENEFITY 

PRACOWNICZE



Darmowe dojazdy do pracy



• Środki z Funduszu Socjalnego (bony i deputaty świąteczne, dofinansowania do kolonii dla 

dzieci pracowników w okresie letnim, paczki okolicznościowe dla dzieci pracowników)

OFERUJEMY:

• Możliwość korzystania z kasy zapomogowo- pożyczkowej

• Możliwości rozwoju (kursy, szkolenia, dofinansowania do studiów)

• Bezpłatną stołówkę do dyspozycji pracowników

• Ubezpieczenie Pracownicze NW

• Prywatną Opiekę Medyczną (LuxMed)

• Umowę o pracę



PŁATNE STAŻE



Dwunastomiesięczny program z perspektywą rozwoju, podczas którego:

- pracownik zaznajamia się z technologią powstawania naszych wyrobów, według 

cyklu produkcyjnego

- poznaje od wewnątrz funkcjonowanie takich działów jak:
 Jakość

 Technologia

 Analizy Produkcyjne

- po tym okresie  - wspólna decyzja, w którym z w/o obszarów pracownik będzie się 

rozwijał i nabywał nowe kompetencje

- cały program oparty jest o testy sprawdzające nabytą wiedzę przez stażystę oraz 

spotkania podsumowujące

- zapewniamy szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
- ponad 85% pracowników, po ukończeniu stażu zostaje zatrudnionych w ww. działach. 

Stażysta w Programie Zarządzania 
Technologią



Dwunastomiesięczny program z perspektywą rozwoju, podczas którego:

- stażysta początkowo zapoznaje się z procesem produkcyjnym na każdym z 

jego etapów
- w późniejszym okresie przydzielany jest dział, na którym pracownik docelowo 

będzie pełnił rolę Lidera Zmiany, do jego głównych obowiązków należy 

zarządzanie linią produkcyjną i podległym zespołem 

- stażyści uczestniczyć będą w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych (TWI, 
5S, LEAN, SMED, udzielanie feedbacku, coaching, ocena potencjału)

- po odbytym stażu jest możliwość rozwoju jako Lider w PZP, a w kolejnym roku     

jako Młodszy Kierownik Zmiany.

Stażysta w Programie Zarządzania 
Produkcją



Dziękujemy za uwagę!


