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WYNIKI MONITORINGU WARUNKÓW CHŁODNICZYCH  

W TRANSPORCIE MIĘSA I JEGO PRZETWORÓW 

 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny warunków chłodniczych w transporcie mięsa i jego przetworów. 

Analizowano transporty bezpośrednie i pośrednie, wykonywane w sezonie letnim i zimowym. Wykazano że w przypadku dostaw 

hurtowych a zwłaszcza detalicznych do wielu odbiorców występują trudności w utrzymaniu obowiązujących w przewozie mięsa 

norm termicznych. Szczególny wpływ na nadmierny wzrost temperatury w nadwoziach izotermicznych mają operacje związane 

z wyładunkiem poszczególnych partii towarów w czasie, których zachodzi konieczność wielokrotnego otwierania drzwi komory 

chłodniczej. Stwierdzono że pomimo ciągłej pracy agregatów chłodniczych występują trudności w osiągnięciu właściwego za-

kresu temperatury w przestrzeni ładunkowej. Problemy ulegają nasileniu w sezonie letnim.  

 

WSTĘP 

Transport chłodniczy stanowi integralne ogniwo systemu dostaw 
i dystrybucji wielu surowców i produktów spożywczych. System ten 
odgrywa szczególna rolę w dostawach mięsa i jego przetworów [5]. 
Produkty te zaliczane są do grupy artykułów spożywczych żywności 
szybko psującej stąd też dla zapewnienia ich bezpieczeństwa i 
ochrony konsumentów przed zagrożeniami mikrobiologicznymi ko-
nieczne jest stosowanie izotermicznych środków transportu, spełnia-
jących wymagania w zakresie utrzymania warunków termicznych ob-
owiązujących w transporcie tych artykułów [1, 3, 8]. Nadwozia izoter-
miczne wykorzystywane w przewozie żywności muszą charakteryzo-
wać się określoną wartością współczynnika przenikania ciepła i być 
wyposażone w urządzenia chłodnicze gwarantujące zachowanie ob-
owiązujących standardów termicznych w całym cyku dostaw [11]. 

Szczegółowe informacje i dane dotyczące warunków chłodni-
czego transportu żywności określa międzynarodowa umowa  ATP 
(ang. A-agreement, T- transportation, P- perishable) [14]. Umowa 
określa zalecane zakresy temperatury transportu poszczególnych to-
warów żywnościowych, łatwo psujących się, klasyfikacje pojazdów i 
wymagania jakie powinny one spełniać oraz metody badań i zasady 
znakowania pojazdów do transportu żywności [11]. Według Między-
narodowego Instytutu Chłodnictwa (IIR) w przewozie chłodniczym 
żywności obowiązują następujące zalecenia: dostarczenie konsu-
mentowi pełnowartościowych i bezpiecznych produktów spożyw-
czych, ścisłe przestrzeganie zasad i standardów higienicznych. Pod-
kreśla się również konieczność rozwoju wysokowydajnych systemów 
transportu chłodniczego spełniających współczesne standardy w za-
kresie ochrony środowiska i energochłonności [6].  

Według zapisów ATP oraz zaleceń i IIR każdy pojazd przezna-
czony do przewozu artykułów żywnościowych powinien spełniać 
określone warunki termoizolacyjne. Agregat chłodniczy musi zapew-
niać obniżanie temperatury do poziomu wymaganego dla poszcze-
gólnych grup towarów spożywczych. Spełnienie wymogów stawia-
nych pojazdowi, zgodnie z umową ATP, dokumentowane jest urzę-
dowo „świadectwem zgodności środka transportu”. Certyfikaty urzą-
dzeń wystawiają dwa polskie ośrodki badawcze: Laboratorium Ba-
dawcze Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Po-
znańskiej oraz Centralny Ośrodek Chłodnictwa w Krakowie [7]. Po-
jazdy do przewozu żywności muszą być wyposażone w odpowiednia 

aparaturę pozwalającą na rejestrację parametrów mikroklimatu 
zwłaszcza temperatury wewnątrz nadwozia izotermicznego.  W wy-
maganiach stawianych tym pojazdom zwraca się także uwagę na za-
chowanie odpowiedniej wilgotności i szczelności nadwozia, gwaran-
tującym ochronę ładunku przed wpływem czynników zewnętrznych. 
Przewożone produkty powinny być odpowiednio zapakowane w po-
jemniki wykonane z materiałów które są dopuszczone do kontaktu z 
żywnością. W ramach umowy ATP szczegółowo określono tempera-
turę w jakiej powinna być transportowana żywność. Wymagane tem-
peratury w przewozie mięsa i jego przetworów przedstawiono w tabeli 
1. 
 
Tab. 1. Wymagane temperatury ładunku podczas przewozu artyku-

łów mięsnych i wędliniarskich [9] 

Rodzaj artykułu spożywczego 
Wymagana temperatura trans-
portu 

Podroby +3°C 

Dziczyzna +4°C 

Gotowe produkty mięsne +6°C 

Mięso (z wyjątkiem podrobów) +7°C 

Drób i króliki +4°C 

 
Monitoring i zachowanie odpowiedniej temperatury podczas 

transportu i dystrybucji żywności jest istotnym czynnikiem decydują-
cym o jakości i bezpieczeństwie zdrowotnym produktu [9]. Im niższa 
jest temperatura przechowywania i transportu mięsa i jego przetwo-
rów tym wolniejszy jest rozwój drobnoustrojów zagrażających jakości 
produktu. Mięso przetrzymywane w temperaturze 5 °C psuje się trzy-
krotnie szybciej niż mięso przetrzymywane w temperaturze 0°C, dla-
tego każda zmiana, a szczególnie wahania temperatury przyczyniają 
się do ograniczenia jego trwałości w łańcuchu dostaw. 

Przeprowadzone analizy rynkowe [4, 6] pozwalają stwierdzić, iż 
na rynku przewozów ładunków znajdujących się w temperaturze kon-
trolowanej następuje tendencja wzrostowa, a co za tym idzie odnoto-
wuje się zwiększenie potrzeby transportowej. Wzrost popytu na tego 
typu wyspecjalizowane usługi przy jednocześnie rosnących wymaga-
niach w odniesieniu do ich jakości. Dla właściwego przeprowadzenia 
zadania związanego z transportem chłodniczym żywności zgodnie z 
przedstawionymi standardami konieczne jest uwzględnienie wpływu 
czynników zewnętrznych, które mogą stanowić zagrożenie prawidło-
wej realizacji zadania przewozowego.  
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Celem badan była oceny warunków chłodniczych w transporcie 
mięsa i jego przetworów. Analizowano transporty bezpośrednie i po-
średnie wykonywane w sezonie letnim i zimowym. 

1. MATERIAŁ I METODY  

Badania przeprowadzono w roku 2015 w sezonie letnim i zimo-
wym. W analizie uwzględniono transporty mięsa i jego przetworów 
realizowane za pomocą dwóch pojazdów Iveco Daily o dopuszczal-
nej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Pojazdy były wypo-
sażone w 8 paletową przestrzeń ładunkową. Zabudowa pojazdu była 
wykonana z płyt typu Sandwitch, a poszycie z laminatu poliestrowo-
szklanego. Podłogi pokryte były wylewką Marothannową o chropo-
watej fakturze. Do schładzania przestrzeni ładunkowej pojazdów sto-
sowano agregaty chłodnicze marki Zanotti model Z35. Całość zabu-
dowy cechowała się współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie 

K≤0,32 [W/𝑚2K]. Samochody były wyposażone w specjalne reje-
stratory temperatury wewnętrznej i zewnętrznej z możliwością wy-
druku raportu z zapisu zmian temperatury. Rejestratory dokonywały 
odczytu i zapisu temperatury cyklicznie co 15 minut.  W celu dokład-
niejszej oceny zmian temperatury wykorzystano system zapisu da-
nych z dodatkowego czujnika wewnątrz zabudowy połączonego z 
systemem lokalizacji samochodu. System ten umożliwiał zapis tem-
peratury w czasie rzeczywistym. Monitoringiem objęto transporty 
mięsa i jego przetworów wykonanych podczas dostaw w sezonie let-
nim i zimowym. Ze względu na charakter dostaw wyróżniono: 
– dostawy hurtowe bezpośrednie do jednego odbiorcy,  
– dostawy hurtowe pośrednie do wielu odbiorców,  
– dostawy detaliczne. 

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej oraz przedsta-
wiono w formie graficznej i omówiono.  

2. WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE 

Zgodnie z obowiązującymi normami transport chłodniczy  mięsa 
musi odbywać się w temperaturze nieprzekraczającej 7°C natomiast 
gotowe wyroby mięsne mogą być przewożone w temperaturze poni-
żej 6°C [9 ].  Na rysunku 1 przedstawiono zapis termografu obrazu-
jący zmiany temperatury chłodniczej w przewozie mięsa w czasie re-
alizacji zadania transportowego na długim dystansie  bezpośrednio 
do jednego odbiorcy. Analizowane zadanie przewozowe było wyko-
nane w sezonie letnim w godzinach nocnych. 

 

 
Rys. 1. Wyniki monitoringu temperatury chłodniczej w transporcie da-
lekobieżnym bezpośrednim. 

 
Realizacja zadania rozpoczęła się od przygotowania  nadwozia 

w czasie, którego przeprowadzono wstępne schłodzenie. W czasie 
czynności przygotowawczych pojazdu do wykonania planowanego 
zadania przestrzeń ładunkowa została schłodzona do temperatury 
około 4-5 °C. Na tym etapie odnotowano pierwszy, widoczny na wy-
kresie wzrost temperatury wewnątrz izotermy. Wzrost temperatury 

był spowodowany wyłączeniem silnika pojazdu na czas wykonania 
ważenia. Następnie nastąpił załadunek schłodzonego do tempera-
tury 4°C towaru. W tym okresie linia określająca temperaturę we-
wnątrz zabudowy obniżała się wolniej, ponieważ ładowany towar miał 
temperaturę około 4-5°C.  Kolejne  widoczne na wykresie wahanie 
temperatury związane było z odbiorem dokumentacji przewozowej i 
ważeniem pojazdu po załadunku. O godzinie 20:45 pojazd opuścił 
teren zakładu. Do miejsca docelowego samochód dostawczy dotarł 
następnego dnia o godzinie 2:20. Z analizy zapisu termografu reje-
strującego zmiany temperatury w czasie transportu wynika, że ampli-
tuda tych zmian zawierała się w przedziale między zaprogramowaną 
dolną i górna granicą, przy której następowało włączenie lub wyłą-
czenie agregatu chłodzącego. Zakres pracy agregatu zawierał się w 
przedziale od  2°C (wyłączenie, przerwa w pracy) do 4,5°C (włącze-
nie, praca) Po raz pierwszy, agregat osiągnął dolną granicę tempe-
ratury schładzania o godzinie 20:50 (rys .1). Kolejne zapisane cykle 
pracy agregatu podczas przewozu zawierały się w przedziale 7-10 
minut, natomiast czas  przerwy mieścił się w przedziale 7-15 minut. 
Odnotowano, że w czasie analizowanego transportu linia określająca 
spadek lub wzrost temperatury miała przebieg nieregularny. Jak 
można przypuszczać taki przebieg zmian temperatury w przestrzeni 
ładunkowej miał związek z zachodzącym procesem wyrównywania 
temperatury ładunku, które ostatecznie nastąpiło dopiero w końcowej 
fazie transportu (Rys. 1). Należy jednak podkreślić, że w czasie prze-
wozu nie stwierdzono wzrostu temperatury ponad obowiązujące 
normy [9]. Temperatura w czasie trwania transportu wahała się w za-
kresie 2-5°C. O godzinie 2:20 nastąpił wyładunek towaru, po którym 
odnotowano wyrównanie temperatura, a następnie jej dynamiczny 
wzrost związany z załadunkiem opakowań zwrotnych. Od tego mo-
mentu dalsze utrzymywanie niskiej temperatury wewnątrz zabudowy 
nie było konieczne. Jednak zgodnie z przyjętymi w badanej firmie za-
sadami, obowiązującymi w transporcie chłodniczym również przewóz 
pustych opakowań odbywa się w warunkach niskiej temperatury. Ta-
kie postępowanie przyczynia się do ograniczenia nadmiernego na-
grzewnia przestrzeni ładunkowej, znacząco spowalnia emisje nie-
przyjemnych zapachów w efekcie ułatwia dezynfekcję i podnosi stan-
dard higieniczny pojazdów [1, 10].  

Na rysunku 2 przedstawiono zmiany temperatury chłodniczej w 
transporcie dalekobieżnym w czasie, którego towar dostarczano do 
kilku odbiorców, którymi były lokalne hurtownie mięsa, zlokalizowane 
na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-
mazurskiego. 

 

 
Rys. 2. Wyniki monitoringu temperatury chłodniczej w transporcie da-
lekobieżnym pośrednim w sezonie letnim 

 
Dostawy tego typu ze względu na pośrednie czynności wyładun-

kowo- załadunkowe są szczególnie trudne do właściwego przepro-
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wadzenia. W czasie dostarczania towaru do kolejnych odbiorców ko-
nieczne jest wielokrotne otwieranie przestrzeni ładunkowej, co może 
prowadzić do nadmiernego wzrostu temperatury w jej wnętrzu [13].  

Analizowana usługa obejmowała  dostawę 720 kg mięsa do 6 
hurtowni. Partie towaru do poszczególnych odbiorców  komplemen-
towano oddzielnie i ładowano w kolejności zgodnej z realizowanym 
harmonogramem dostaw. Równocześnie prowadzono odbiór pu-
stych pojemników. Procedury związane z przygotowaniem środka 
transportu oraz przebiegu dostaw były podobne  do opisanych w do-
stawach dalekobieżnych bezpośrednich. Z analizy zapisu termografu 
wynika, że od momentu pierwszego osiągnięcia temperatury w zabu-
dowie wynoszącej 2°C do momentu pierwszego rozładunku, odnoto-
wano 11 trwających około 30 minut cykli pracy zespołu chłodzącego. 
W czasie pojedynczego cyklu średni czas pracy agregatu pozwala-
jący na osiągnięcie dolnej temperatury wynoszącej 2°C po której na-
stąpiło automatyczne wyłączenie urządzenia chłodzącego wynosił 
około 7 minut. Po wykonaniu pierwszej dostawy trwającej 30 minut 
odnotowano znaczący wzrost temperatury wewnątrz zabudowy do 
wartości 11,5°C (rys. 2). Ponowne osiągnięcie dolnej granicy odno-
towano dopiero po 25 minutach pracy agregatu. Jak można przy-
puszczać czynnikiem, mogącym mieć wpływ na tak długi czas osią-
gnięcia optimum termicznego w izotermie mógł być załadunek, prze-
chowywanych  poza chłodnią pustych pojemników zwrotnych, któ-
rych temperatura była zbliżonado panującej na zewnątrz. Z odczytu 
wskazań termometru zewnętrznego wynika, że temperatura powie-
trza na zewnątrz wynosiła około 18°C. Po osiągnięciu w izotermie 
temperatury 2°C, zespół chłodzący wykonał jeden pełny cykl pracy 
przed kolejnym rozładunkiem (rys. 2).  

W czasie badań przeprowadzono pomiary parametrów chłodni-
czych w transporcie dalekobieżnym pośrednim zrealizowanym w se-
zonie zimowym (rys. 3).  

 

 
Rys. 3. Wyniki monitoringu temperatury chłodniczej w transporcie da-
lekobieżnym pośrednim w sezonie zimowym 

 
Transport został przeprowadzony na identycznej trasie jak w se-

zonie letnim. W czasie jego realizacji towar w zbliżonej ilości dostar-
czony był do tych samych lokalnych hurtowni. Z danych przedstawio-
nych na rysunku 3 wynika, że zakres zmian temperatury przestrzeni 
ładunkowej pojazdu był zdecydowanie mniejszy od zmian odnotowa-
nych w sezonie letnim (rys. 2). Stwierdzono, że temperatura w 
chłodni nie przekroczyła górnej wartości granicznej obowiązującej w 
transporcie mięsa i jedynie podczas końcowej operacji związanej z 
wyładunkiem ostatniej partii towaru i załadunkiem pojemników zwrot-
nych odnotowano temperaturę powyżej 8 °C. Zestawienie danych 
przedstawionych na rysunku 2 i 3 jednoznacznie wskazuje, że czyn-
nikiem determinującym zakres zmian temperatury w przestrzeni ła-
dunkowej była temperatura zewnętrzna. Dane te wskazują na ko-
nieczność precyzyjnego zaplanowania tych czynności podczas trans-

portu, które wymagają otwarcia chłodni. Sprowadza się to do maksy-
malnego skrócenia czasu wyładunku poszczególnych partii towaru. 
Konieczne również wydaje się wcześniejsze (przed załadunkiem) 
schłodzenie pojemników zwrotnych lub innych elementów przed ich 
umieszczeniem we wnętrzu i zamknięciem przestrzeni ładunkowej 
pojazdu chłodni.  

Z danych piśmiennictwa wynika, że czynnikiem pozwalającym 
na ograniczenie wzrostu temperatury w pojazdach chłodniach w cza-
sie czynności załadunkowo-wyładunkowych jest zastosowanie 
szczelnych (hermetycznych) połączeń między kolejnymi ogniwami 
łańcucha chłodniczego w  tym przypadku między ogniwem transportu 
a magazynem. Tego typu rozwiązania ze względy na koszty stoso-
wane są jedynie w dużych obiektach handlowych [13]. W przypadku 
dostaw o charakterze lokalnym (małe hurtownie, sklepy) możliwe wy-
daje się stosowanie rozwiązań tańszych np. kurtyn paskowych. We-
dług Bieńczaka i in. [2] w wyniku otwarcia drzwi do wnętrza nadwozi 
wnika wielokrotnie większa ilość ciepła w porównaniu do ciepła prze-
nikające przez ściany zabudowy chłodni. Zdaniem autorów zastoso-
wanie kurtyn paskowych ogranicza migrację powietrza do wnętrza 
nadwozi izometrycznych przez otwarte drzwi nawet do 40%.  

W dalszej części eksperymentu dokonano oceny zmian parame-
trów termicznych w transporcie chłodniczym podczas przewozów 
dystrybucyjnych w trakcie, których dostarczano mięso i jego prze-
twory do 20 sklepów detalicznych na terenie województwa podkar-
packiego. W czasie tych operacji odbierano również opakowania 
zwrotne. Z  analizy danych przedstawionym na rysunku 4 wynika, że 
tego typu dostawy nie gwarantują zachowania parametrów obowią-
zującym w transporcie chłodniczym mięsa.  

 

 
Rys. 4. Wyniki monitoringu temperatury chłodniczej w transporcie de-
talicznym. 

 
Wielokrotnie powtarzane czynności wynikające z dostaw po-

szczególnych partii towarów i związana z nimi konieczność otwiera-
nia chłodni powodowała ciągły wzrost temperatury wewnątrz nadwo-
zia izotermicznego, której nie udawało się obniżyć mimo ciągłej pracy 
agregatu chłodniczego. Ze względu na krótki czas między poszcze-
gólnymi punktami dostaw, temperatura wewnątrz chłodni była obni-
żana o około 4-5 C0. Jednak w drugim okresie realizacji zadania prze-
wozowego temperatura wewnątrz pomimo ciągłej pracy agregatu nie 
obniżyła się poniżej 10 C0. Możliwość prawidłowego schłodzenia 
wnętrza zabudowy izotermicznej skutecznie utrudniała konieczność 
odbioru pojemników zwrotnych, przechowywanych w temperaturze 
otoczenia.  

Jak wskazują wyniki eksperymentu w transporcie chłodniczym 
mięsa może dochodzić do niezachowania optymalnych warunków 
termicznych obowiązujących podczas przewozu. Jak wykazano 
jedną z głównych przyczyn wzrostu temperatury w izotermach były 
czynności załadunkowo-wyładunkowe wymagające otwarcia drzwi 
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chłodni. Z badań wynika, że problemy w utrzymaniu optymalnego po-
ziomu temperatury w pojazdach chłodniach ulegają nasileniu w se-
zonie letnim. Według Stachowiaka i in. [11] jedną z głównych przy-
czyn wzrostu temperatury w czasie transportu mięsa jest  spadek wy-
dajności chłodniczej agregatu spowodowanej wysoką temperaturą 
otoczenia i ciągłą pracą. Według autorów negatywny efekt może być 
związany z pogorszeniem właściwości termoizolacyjnych nadwozia 
(efekt starzenia). Przyczynami, które prowadzą do problemów zwią-
zanych z utrzymaniem wymaganej temperatury ładunku żywnościo-
wego w trakcie transportu mogą być również: brak właściwego schło-
dzenia towaru do temperatury wymaganej w trakcie transportu. Brak 
wstępnego schodzenia nadwozia oraz nie zapewnienie warunków 
niezbędnych do właściwego przepływu powietrza wewnątrz prze-
strzeni ładunkowej. Należy podkreślić że urządzenia chłodnicze sto-
sowane w transporcie żywności dobrze spełniają swoja rolę jedynie, 
gdy ich zadaniem jest wyłączenie utrzymanie ładunku na poziomie 
ustalonym w warunkach przewozu. Brak właściwego przygotowania 
towaru do przewozu w warunkach chłodniczych, brak wstępnego 
schłodzenia wnętrza nadwozia, jego rozszczelnienie w czasie czyn-
ności załadunkowych i wyładunkowych może prowadzić do znacz-
nego wzrostu temperatury i przekroczenia dopuszczalnych norm i ob-
niżenia jakości towaru [8, 11, 12].  

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny wa-
runków chłodniczych w transporcie mięsa i jego przetworów. Anali-
zowano transporty bezpośrednie i pośrednie wykonywane w sezonie 
letnim i zimowym. Wykazano, że w przypadku dostaw hurtowych a 
zwłaszcza detalicznych do wielu odbiorców występują trudności w 
utrzymaniu obowiązujących w przewozie mięsa norm termicznych. 
Szczególny wpływ na nadmierny wzrost temperatury w nadwoziach 
izotermicznych miały operacje związane z wyładunkiem poszczegól-
nych partii towarów w czasie których zachodzi konieczność wielokrot-
nego otwierania drzwi komory chłodniczej. Stwierdzono, że pomimo 
ciągłej pracy agregatów chłodniczych występują trudności w osią-
gnięciu właściwego zakresu temperatury w przestrzeni ładunkowej. Z 
badań wynika, że problemy w utrzymaniu optymalnego poziomu tem-
peratury w pojazdach chłodniach nasilają się w sezonie letnim.  
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Results of the monitoring of cooling conditions  
in the transportation of meat and meat products 

The article presents results of the research concerning the 

evaluation of cooling conditions in the transportation of meat 

and meat products. Direct and indirect deliveries in the sum-

mer and winter season were analysed. It was shown that in the 

case of wholesale and retail delivery to many receivers there 

occurred difficulties in maintaining temperature norms apply-

ing to the transportation of meat. Activities associated with un-

loading particular parts of goods, when there is a necessity to 

open the door of the cooling chamber, had particular influence 

on the excessive increase in temperature in the isothermal 

body. It was stated that despite the continuous operation of the 

refrigeration units there occurred difficulties in reaching ap-

propriate temperature in the loading space. A particular in-

tensification of problems with maintaining appropriate tem-

perature in the isothermals was observed in the summer sea-

son.  

 
Autorzy: 

dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz – Politechnika Rzeszow-
ska, Wydział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, al. Po-
wstańców Warszawy 8, 35-959 Rzeszów, e-mail:  
kteresz@prz.edu.pl. 

dr inż. Piotr Molenda, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biolo-
giczno-Rolniczy, 35-601-Rzeszów, ul. Zelwerowicza 4.  

mgr inż. Karolina Choroszy - Politechnika Rzeszowska, Wy-
dział Zarządzania, Zakład Informatyki w Zarządzaniu, 

inż. Wojciech Kagan – student Wydziału Zarządzania, Kierunek 
Logistyka, Politechnika Rzeszowska. 

 

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0033-250X-przemysl_spozywczy
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0033-250X-przemysl_spozywczy
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/publisher/bwmeta1.institution.baztech-publisher-wydawnictwo_sigma-not
mailto:kteresz@prz.edu.pl

