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SMAKMAK Woźniczak Sp. J. to firma rodzinna z wieloletnimi
tradycjami w zakresie produkcji wyrobów garmażeryjnych.
Początek działalności datuje się na 2004 rok - wtedy to zaku-
piono budynek przy ul. Balonowej 7a w Strzyżewicach, któ-
rego część dostosowano do celów produkcyjnych. Pierwsza
produkcja garmażeryjnych wyrobów cateringowych, dwóch
rodzajów flaków oraz dwóch rodzajów galaret skierowana
była do klientów indywidualnych i lokalnych sklepów. 

Ze względu na doskonałą ja-
kość i domowy smak wzrosło zain-
teresowanie tymi produktami, nie
tylko na rynku lokalnym; spowodo-
wało to konieczność dostosowania
kolejnych pomieszczeń budynku
do celów produkcyjnych zgodnie z
wytycznymi Unii Europejskiej, za-
trudnienia kolejnych pracowników
i uruchomienia pracy w systemie
zmianowym. 

Zapotrzebowanie ze strony od-
biorców skłoniło firmę do rozsze-
rzenia oferowanego asortymentu
produktów o kolejne rodzaje flacz-
ków, galaretek; wprowadzono też
do sprzedaży sałatki, zupy oraz
sosy. Ponieważ możliwości pro-
dukcyjne zakładu w Strzyżewicach
były już maksymalnie wykorzysty-
wane, w 2008 r. spółka podjęła de-
cyzję o zakupie części Zakładu
Mięsnego w Kąkolewie. Po dosto-
sowaniu pomieszczeń do wymo-
gów produkcji, do Kąkolewa
przeniesiono produkcję flaków
świeżych, flaków w batonach, zup
i galaret. W zakładzie w Strzyżewi-
cach pozostała produkcja wyro-
bów cateringowych, galaretek i
smalców oraz sałatek i sosów. 

Ponieważ grono klientów po-
szerzało się o odbiorców z coraz
dalszych regionów Polski, moce
produkcyjne zakładu w Strzyżewi-
cach oraz zakupionej części za-
kładu w Kąkolewie wkrótce
przestały wystarczać na zaspoko-
jenie potrzeb rynkowych. W tej sy-
tuacji zaczęli to rozważać zakup
drugiej części Zakładu Mięsnego -
ostatecznie sfinalizowano ten za-
mysł w 2010 r. Kompleksowy re-
mont i adaptacja zakupionych
pomieszczeń pozwoliły na uspraw-
nienie logistyki produkcji oraz po-
lepszenie jakości oferowanych
produktów. 

Początkowo firma zatrudniała 5
osób; obecnie zatrudnia ponad
100 pracowników, a  produkty do-
stępne są w sprzedaży niemal w
całej Polsce.
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Podstawowa działalność

SMAKMAK Woźniczak Sp. J. to
przetwarzanie i konserwowanie
mięsa. Główną gałęzią produk-
cyjną firmy jest produkcja flaków,
zarówno świeżych, jak i w bato-
nach, na drugim miejscu pod
względem sprzedaży plasują się

galarety, a trzecie miejsce zajmują
smalce. Popularnością cieszą się
również sałatki i wyroby caterin-
gowe. Roczna ilość sprzedanych
wyrobów w sztukach wynosi około
5 mln.
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Firma SMAKMAK posiada dwa

zakłady produkcyjne. Siedziba
firmy znajduje się w Strzyżewi-
cach. Na powierzchni 0,5 ha zlo-
kalizowany jest budynek
administracyjno-produkcyjny i
duży parking. W zakładzie mieści
się Dział Księgowości oraz prowa-
dzona jest produkcja galaret, smal-
ców, sałatek i sosów. Gotowe
wyroby przewozi się do większego
zakładu w Kąkolewie, gdzie reali-
zowane są kolejne etapy logistyki.

W zakładzie w Kąkolewie od-
bywa się produkcja flaków, galaret
i zup. Tygodniowa zdolność pro-
dukcyjna zakładu to ok. 60 ton.
Oprócz rozbudowanego Działu
Produkcji, w budynkach mieści się
magazyn logistyczny, z którego co-
dzienne wykonywane są wysyłki
produktów, Dział Kontroli Jakości,
Dział Fakturowania oraz Dział
Handlowy. W Dziale Handlowym,
poza stacjonarną obsługą klienta,
spółka zatrudnia mobilnych hand-
lowców, którzy działają na terenie
kraju. Firma posiada też własną
flotę transportową, składającą się

z samochodów osobowych (26
szt.) oraz ciężarowych do 3,5 t (6
szt.).

Obydwa zakłady są ogrodzone,
zamykane bramami, a budynki są
utrzymywane w bardzo dobrym
stanie technicznym. W ramach
udoskonalenia produkcji oraz bez-
pieczeństwa pracy na bieżąco pro-
wadzi się  remonty i modernizacje.

- Od dawna pracujemy w roz-
szerzonym systemie zarządzania
jakością, spełniamy kryteria za-
warte w standardach, by móc
współpracować z sieciami handlo-
wymi. Aby dostarczyć konsumen-
towi żywność zgodną z
wyspecyfikowanymi wymaga-
niami, spełniamy wymogi stawiane
firmie w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa żywności w procesie
produkcji, pakowania, przechowy-
wania i dystrybucji - mówi Maciej
Woźniczak. 

xxx
W ubiegłym roku firma SMAK-

MAK Woźniczak Sp. J. znalazła
się w rankingu "Gazele Biznesu",
dołączając tym samym do elitar-
nego grona najbardziej dynamicz-
nie rozwijających się firm.

W 2008 r., podczas XIV Forum
Rzeźnictwa i Wędliniarstwa, zor-

ganizowanego w ramach Między-
narodowych Targów Wyrobów
Spożywczych POLAGRA FOOD,
firma otrzymała wyróżnienie za
wysoką jakość produktów oraz za-
jęła II miejsce w Konkursie Wędli-
niarskim w kategorii „Deska
Staropolska”.

Dla Spółki SMAKMAK Woźni-
czak osiągnięciem jest też możli-
wość sprzedaży produktów do
sieci handlowych, zwłaszcza, że
rozpoczęcie takiej współpracy po-
przedzone jest licznymi audytami
przeprowadzanymi przez zaintere-
sowaną sieć.
- Firma pracuje w systemie

HCCP; w najbliższym czasie pla-
nujemy wdrożenie jednego z glo-
balnych systemów
bezpieczeństwa żywności -
BRC/IFS. - mówi M.Woźniczak. 

Firma SMAKMAK Woźniczak
Sp. J. działa dla społeczności lo-
kalnej jako sponsor imprez sporto-
wych i kulturalnych. Dotychczas
sponsorowali m.in. Maraton Lesz-
czyński, Bieg "Maniacka Dzie-
siątka" w Poznaniu, Mistrzostwa
Polski w Boksie, Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, Sprzątanie
Boszkowa. Jest oczywiście
otwarta na kolejne propozycje. 


