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Pozna  

Konkurencyjno  przedsi biorstw przemys u mi snego i 
mleczarskiego na terenie Wielkopolski w aspekcie spe nienia 
wymaga  prawa ywno ciowego Unii Europejskiej  

Competitiveness of meat and dairy industry in the Wielkopolska 
region in the aspect of compliance with the European Union 
food law requirements  

Synopsis. Wymagania prawa ywno ciowego przyczyni y si  do wzrostu konkurencyjno ci 

przedsi biorstw przemys u mi snego i mleczarskiego, m.in. przez modernizacj  infrastruktury tych 

przedsi biorstw. Z punktu widzenia zarz dzania przedsi biorstwem wprowadzenie systemu HACCP 

powinno si  traktowa  jak inwestycj , która w niedalekiej przysz o ci przyniesie zwrot poniesionych 

nak adów, zapewni atwiejszy handel na rynku krajowym i mi dzynarodowym oraz da wi ksze szanse 

na utrzymanie starych i zdobycie nowych konsumentów. Przedsi biorstwa bran y mi snej i 

mleczarskiej, jako jedne z pierwszych by y zobligowane do spe nienia wymaga  unijnego prawa 

ywno ciowego. W porównywalnym stopniu przedsi biorstwa obydwu bran , jako pozytywny skutek 

spe nienia wymaga  prawa ywno ciowego (wdro enie systemu HACCP) uzna y m.in. wzrost 

samokontroli pracowników, czy te  podniesienie jako ci wyrobów. 

S owa kluczowe: przemys  spo ywczy, przedsi biorstwa bran y mi snej i mleczarskiej, system 

HACCP, prawo ywno ciowe 

Abstract. Requirements of food law contributed to an increase of competitiveness of meat and dairy 

industry thanks to a modernization of plant infrastructure. The implementation of the HACCP system 

from the point of view of company management should be treated as an investment which in the 

future brings repayment of costs, guarantees easier foreign and domestic trade and gives an 

opportunity to hold the old and to get new customers. Companies of meat and dairy industry were the 

first obliged to comply with the requirements of the EU food law. Companies of both branches in the 

same degree acknowledge, among other things, an increase of their employees’ self-control and an 

increase of product quality as positive effects of meeting the EU food law requirements 

(implementation of the HACCP system). 
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Wst p 

Polska z dniem wej cia do Unii Europejskiej sta a si  cz ci  jednolitego 

europejskiego rynku, który jest miejscem wzmo onej konkurencji o pozyskanie klienta, dla 

którego istotne s  wyroby o wysokim poziomie jako ci i bezpiecze stwa zdrowotnego. 
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Procesy dostosowawcze przedsi biorstw przemys u spo ywczego do wymaga  unijnych 

trwaj  od wielu lat, obejmuj  procesy koncentracji, unowocze niania technologii, 

dostosowania standardów higieniczno-weterynaryjnych oraz procesy dotycz ce dobrostanu 

zwierz t i ochrony rodowiska. Proces integracji gospodarczej wymusza powstanie tzw. 

nowych jako ci w gospodarce. G ównym podmiotem jest tu pojedyncze przedsi biorstwo, 

dzia aj ce w warunkach nasilaj cej si  konkurencji [Michalski 2002]. Jednym z elementów, 

który w znacznej mierze mo e przyczyni  si  do wykreowania przewagi konkurencyjnej 

przedsi biorstwa jest w a nie jako  produkowanych przez to przedsi biorstwo wyrobów. 

Dzi ki gospodarce rynkowej i tym samym dzi ki wej ciu na polski rynek firm globalnych 

mo na stwierdzi , e: 

 nast pi o znaczne zró nicowanie oferty towarowej, 

 unowocze niono niektóre kierunki przetwórstwa (np. produkcja jogurtów, soków), 

 polskie przedsi biorstwa zosta y zmuszone do walki o miejsce na rynku, dzi ki 

czemu mo na zaobserwowa  zdecydowan  popraw  estetyki opakowa  wyrobów 

spo ywczych i jako ci tych e wyrobów; niew tpliwie wymusi o to modernizacj  i 

zmian /rozszerzenie profilu produkcji. 

Procesy integracyjne wymusi y dostosowywanie si  przedsi biorstw przemys u 

spo ywczego do wymogów unijnych, które s  bardzo rygorystyczne szczególnie w zakresie 

bezpiecze stwa zdrowotnego wyrobów. Unia preferuje zasady swobodnego przep ywu 

towarów i us ug, ale je li chodzi o ywno  to dodatkowo i bezwarunkowo musi by  ona 

bezpieczna. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie opinii przedsi biorstw bran y 

mi snej i mleczarskiej, zlokalizowanych w obr bie województwa wielkopolskiego, na 

temat pozytywnych skutków spe nienia wymaga  prawa ywno ciowego w zwi zku z 

wdro eniem obligatoryjnego systemu zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci. Badaniem 

obj to powy sze bran e, poniewa  rynek mi sa i jego przetworów by  i jest jednym z 

wi kszych segmentów rynku produktów ywno ciowych (warto 2 38 mld z ), natomiast 

kolejnym pod wzgl dem wielko ci rynkiem produktów zwierz cych jest rynek mleka i jego 

przetworów (warto  22 mld z ) [Dro d  2009]. 

Cel i metodyka bada  

Celem bada , przeprowadzonych w latach 2006-2007 w przedsi biorstwach 

przemys u mi snego i mleczarskiego zlokalizowanych w Wielkopolsce, by o okre lenie 

ró nych aspektów ich konkurencyjno ci. W wyniku przeprowadzonych bada  chciano 

m.in. uzyska  informacje na temat pozytywnych skutków zwi zanych z wdro eniem 

systemu zarz dzania bezpiecze stwem ywno ci w ocenie samych przedsi biorstw. Prób  

badawcz  dobrano w sposób celowy. Liczebno  próby upowa nia do traktowania 

wniosków jako cennej ilustracji rozwa anego problemu. W badaniu ankietowym wzi o 

udzia  58 przedsi biorstw przemys u mi snego spo ród 302 zlokalizowanych na terenie 

Wielkopolski. Natomiast spo ród 130 wielkopolskich przedsi biorstw przemys u 

mleczarskiego w badaniu wzi o udzia  40 z nich. Badania zosta y przeprowadzone w 
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przedsi biorstwach zatrudniaj cych powy ej 9 pracowników. Do wszystkich rozes ano 

ankiety, a w za czonym do kwestionariuszu pi mie przewodnim zastrze ono anonimowo  

respondentów oraz poproszono, aby odpowiedzi udziela a kadra kierownicza badanych 

przedsi biorstw. Relatywnie wysok  zwrotno  ankiet zapewni  mia o odpowiednie pismo 

przewodnie, a tak e za czenie koperty zwrotnej opatrzonej znaczkiem. Wi kszo  

przebadanych przedsi biorstw jest zlokalizowanych w miastach posiadaj cych od 10 do 50 

tysi cy mieszka ców. Przedsi biorstwa, od których uzyskano odpowiedzi na ankiet  

dzia aj  na rynku o zasi gu lokalnym, regionalnym, a tak e w wi kszo ci na rynku 

krajowym i mi dzynarodowym. 

Wymagania prawne w zakresie zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci 

W latach 90-tych ubieg ego stulecia rynek ywno ciowy by  wstrz sany licznymi 

kryzysami zaufania konsumenta do bezpiecze stwa i jako ci ywno ci produkowanej w 

Europie (np. choroba BSE). Komisja Europejska opublikowa a w maju 1997 roku Zielon  

Ksi g , w której zaproponowa a kierunki reform prawa ywno ciowego UE. G ównymi 

celami prawa ywno ciowego s  zapewnienie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa 

zdrowotnego konsumenta oraz wolnego przep ywu towarów na rynku wewn trznym. 

Podkre la si , e prawodawstwo dotycz ce bezpiecze stwa ywno ci jest spójne i 

racjonalne oraz oparte na naukowych podstawach. W Zielonej Ksi dze przypisano 

odpowiedzialno  za bezpiecze stwo ywno ci przemys owi, producentom i dostawcom 

stosuj cym system HACCP3, którzy musz  by  wspierani przez urz dow  kontrol  

ywno ci. Narastaj ce w tpliwo ci dotycz ce skuteczno ci istniej cych regulacji prawnych 

zwi zanych z bezpiecze stwem ywno ci przyczyni y si  do opracowania dokumentu 

Komisji Wspólnot Europejskich zwanego Bia  Ksi g , opublikowanego 12 stycznia 2000 

roku. Ksi ga ta okre la zasady bezpiecze stwa ywno ci, elementy polityki oraz dzia a  

Unii Europejskiej na rzecz bezpiecze stwa ywno ci i ochrony zdrowia konsumenta. 

Fundamentalne znaczenie dla stanowienia prawa ywno ciowego po wydaniu „Bia ej 

Ksi gi” stanowi rozporz dzenie (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 roku, które 

dotyczy ustanowienia ogólnych zasad i wymaga  prawa ywno ciowego, powo ania EFSA 

(European Food Safety Authority), czyli Europejskiego Urz du ds. Bezpiecze stwa 

ywno ci oraz utworzenia procedur w sprawie bezpiecze stwa ywno ci. Rozporz dzenie 

to wraz z rozporz dzeniem (WE) nr 1642/2003 z dnia 22 lipca 2003 roku zmieniaj cym 

rozporz dzenie (WE) nr 178/2002 jest ramow  konstytucj  prawa ywno ciowego UE. 

Rozporz dzenie odnosi si  do wszystkich etapów produkcji i dystrybucji ywno ci, 

obejmuj c tym samym pe en cykl „od pola do sto u”, dlatego ma ono znaczenie dla ca ego 

obszaru gospodarki ywno ciowej i oddzia uje na wszystkie podmioty gospodarcze w 

zakresie produkcji i obrotu ywno ci  oraz us ug w a cuchu ywno ciowym w Unii 

Europejskiej [Kowalska 2006]. 

W Polsce problematyk  dotycz c  bezpiecze stwa ywno ci reguluje ustawa z 25 

sierpnia 2006 roku o bezpiecze stwie ywno ci i ywienia [Ustawa 2006], która [Górna 

2007]: 
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 nak ada na operatorów ywno ci obowi zek rejestracji oraz zatwierdzania 

dzia alno ci ywno ciowo ywieniowej, 

 okre la, e ywno  nieodpowiedniej jako ci zdrowotnej nie mo e by  

wprowadzona do obrotu ani stosowana do produkcji innych rodków spo ywczych, 

 okre la najwa niejsze definicje z obszaru bezpiecze stwa ywno ci, 

 wdra a przepisy zawarte w dyrektywach organów Unii Europejskiej, 

 okre la wymagania niezb dne dla zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci i 

ywienia. 

G ównym czynnikiem ekonomicznym przemawiaj cym za konieczno ci  wdro enia 

systemu HACCP s  straty spowodowane zatruciami pokarmowymi. Straty te przek adaj  

si  na koszty wynikaj ce z konieczno ci leczenia ludzi, konieczno ci wycofania z rynku 

artyku u spo ywczego lub jego zniszczenia, nieobecno ci w pracy, dodatkowych bada  

wykonywanych przez s u by nadzoru nad ywno ci . 

Prawo ywno ciowe UE podlega ci g ej weryfikacji, uzupe nianiu i doskonaleniu. 

Podstawowe cele prawa ywno ciowego UE, które s  brane pod uwag  i uwzgl dniane 

podczas tworzenia i doskonalenia przepisów dotycz cych ywno ci, to [Sarpalius-

Ma uszkiewicz i Korc 2004]: 

 zapewnienie zdrowia publicznego, tj. bezpiecze stwa i ochrony praw konsumenta, 

 zapewnienie swobodnego przep ywu towarów na rynku Wspólnoty, 

 zapewnienie odpowiedzialno ci producentów za bezpiecze stwo produkowanej 

ywno ci przez zastosowanie systemów analizy zagro e  i ryzyka wspieranych 

skuteczn  kontrol  urz dow , 

 zapewnienie podstaw prawnych opartych na dowodach naukowych, 

 zapewnienie konkurencyjno ci europejskiego przemys u ywno ciowego oraz 

zwi kszenie eksportu, 

 zapewnienie prawa spójnego, logicznego i przyjaznego dla u ytkowników.  

Wymóg wdra ania systemu HACCP w naszym kraju sta  si  obligatoryjny z dniem 

wej cia Polski do struktur Unii Europejskiej. Na pocz tku zobligowane do wdra ania tego 

standardu by y du e i rednie przedsi biorstwa, potem, po nowelizacji obowi zuj cej 

wówczas ustawy, obowi zek ten zosta  na o ony równie  na przedsi biorstwa ma e i mikro. 

Generalnie ka dy operator ywno ci bior cy udzia  w a cuchu ywno ciowym, zajmuj cy 

si  produkcj /przetwórstwem, transportem, magazynowaniem czy handlem rodkami 

spo ywczymi musi stosowa  zasady systemu HACCP. Wdro enie systemu HACCP 

uwarunkowane jest dostosowaniem infrastruktury przedsi biorstw do wymaga  tzw. 

programu warunków wst pnych, który stanowi  GMP (Good Manufacturing Practice) i 

GHP (Good Hygienic Practice). W ramach tych wymaga  nale y uwzgl dni  nadzór nad 

takimi obszarami kontroli, jak m.in. budynki i wyposa enie techniczne, mycie i 

dezynfekcja, ochrona DDD, higiena personelu. Wdro enie GMP/GHP jest uwarunkowane 

spe nieniem wymaga  prawnych, wymaga  s u b nadzoru (np. Inspekcji Sanitarnej, 

Inspekcji Weterynaryjnej), a zasady realizacji tych dzia a  s  najcz ciej okre lone w 

kodeksach bran owych, w oparciu o które przedsi biorstwa powinny wdra a  programy 

wst pne. Mo na zatem przyj , e wymagania prawne w zakresie bezpiecze stwa 

ywno ci by y jednym z wa niejszych stymulatorów ponoszenia nak adów inwestycyjnych 

w przedsi biorstwach przemys u spo ywczego w zakresie dostosowania infrastruktury. Jak 

podaje Szczepaniak [2008], wysoki poziom nak adów inwestycyjnych w sektorze 
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przemys u spo ywczego przyczyni  si  do istotnej poprawy standardu zak adów 

przetwórczych, a tym samym jako ci oferowanych przez nie produktów. 

Pozytywne skutki wdro enia systemu HACCP w ocenie 
przedsi biorstw przemys u mi snego i mleczarskiego  

Obecnie jako  jest postrzegana jako czynnik podstawowy, gwarantuj cy utrzymanie 

si  na rynku przedsi biorstw rolno-spo ywczych. Osi gniecie po danej jako ci nie jest 

dzisiaj mo liwe bez wdro enia systemów zarz dzania jako ci , spo ród których najwi ksz  

rol  w przedsi biorstwach rodzimych odgrywa system system HACCP. Z punktu widzenia 

zarz dzania przedsi biorstwem wprowadzenie systemu HACCP powinno si  traktowa  jak 

inwestycj , która w niedalekiej przysz o ci przyniesie zwrot poniesionych nak adów, 

zapewni atwiejszy handel na rynku krajowym i mi dzynarodowym oraz da wi ksze szanse 

na utrzymanie starych i zdobycie nowych konsumentów. Tym bardziej, e przeprowadzone 

badania wykazuj , i  informacje o systemie HACCP umieszczane na produktach lub 

opakowaniach maj  wp yw na decyzje nabywcze konsumentów. W szczególno ci dotyczy 

to produktów mleczarskich, mi snych, przetworów owocowo-warzywnych (od 41% do 

49% wskaza  w przeprowadzonej ankiecie). Mniejszy wp yw informacja tej tre ci wywiera 

na decyzje zakupowe produktów takich jak s odycze, napoje, pieczywo. Niewielki odsetek 

badanych deklaruje brak wp ywu tej informacji jako determinanty zakupu, w szczególno ci 

produktów mi snych (5% wskaza ) czy mleczarskich (8% wskaza ) [Górna, Ankiel-Homa, 

i Matuszak-Flejszman 2008]. Wobec powy szych wyników nale y jednoznacznie 

stwierdzi , i  w ocenie konsumentów informacja na produktach czy opakowaniach grupy 

asortymentowej z bran y mleczarskiej i mi snej o stosowaniu przez przedsi biorstwo 

systemu HACCP ma istotne znaczenie dla konsumentów i wp ywa na ich decyzje 

zakupowe. 

Badanym przedsi biorstwom bran y mi snej i mleczarskiej zadano m.in. pytanie 

po wiecone ocenie pozytywnych skutków wdro enia systemu HACCP. Pytanie to by o o 

charakterze zamkni tym, a przedsi biorstwa mia y do wyboru wi cej ni  jedno wskazanie, 

st d odpowiedzi nie sumuj  si  do 100%. Do pozytywnych skutków wdro enia systemu 

HACCP przedsi biorstwa bran y mleczarskiej zaliczy y przede wszystkim wzrost 

samokontroli pracowników (63% wskaza ), podniesienie jako ci wyrobów (53%), popraw  

nadzoru nad dokumentacj  (51%) oraz zdobycie zaufania klientów co do jako ci produktów 

(45%). Taki sam odsetek wskaza  dotyczy  zwi kszenia zadowolenia klientów (rys. 1). Z 

kolei najwi kszy odsetek wskaza  pozytywnych efektów wdro enia systemu HACCP 

w ród przedsi biorstw bran y mi snej dotyczy  takich aspektów, jak podniesienie jako ci 

wyrobów (62%), zdobycie zaufania klientów co do jako ci produktów (51%), wzrost 

samokontroli pracowników (48%) oraz poprawa nadzoru nad dokumentacj  (40%). Z 

powy szych danych wynika, e obydwie bran e podobnie postrzegaj  pozytywne efekty 

funkcjonowania systemu zapewnienia bezpiecze stwa ywno ci. 

Istotne ró nice wskaza  pomi dzy przedsi biorstwami obydwu analizowanych bran  

dotyczy y postrzegania jako pozytywnych skutków wdro enia systemu HACCP takich 

elementów, jak: 
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 zwi kszenie sprawno ci i przejrzysto ci systemu zarz dzania w firmie 

(przedsi biorstwa bran y mi snej 23% wskaza , przedsi biorstwa bran y 

mleczarskiej 42% wskaza ), 

 zwi kszenie zadowolenia klientów (przedsi biorstwa bran y mi snej 28% wskaza , 

przedsi biorstwa bran y mleczarskiej 45% wskaza ), 

 spe nienie wymaga  i oczekiwa  klientów (przedsi biorstwa bran y mi snej 23% 

wskaza , przedsi biorstwa bran y mleczarskiej 40% wskaza ).  

W obszarze w/w pozytywnych skutków wdro enia systemu HACCP wida , e to 

przedsi biorstwa bran y mleczarskiej zdecydowanie akcentuj  je jako istotne. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

wzrost samokontroli pracowników

podniesienie jako ci wyrobów

poprawa nadzoru nad dokumentacj

zwi kszenie zadowolenia klientów

zdobycie zaufania klientów, co do jako ci produktów

zwi kszenie sprawno ci i przejrzysto ci systemu zarz dzania w firmie

spe nienie wymaga  i oczekiwa  klientów

poprawa wizerunku firmy

"przyci gni cie" nowej grupy klientów

stworzenie nowych mo liwo ci rynkowych i utrzymanie udzia u w rynku

zwi kszenie konkurencyjno ci firmy

poprawa jako ci pracy

redukcja braków

poprawa komunikacji wewn trznej

wzrost efektywno ci dzia ania

przemys  mleczarski

przemys  mi sny

 

Rys.1. Pozytywne skutki wdro enia systemu HACCP w ocenie przedsi biorstw przemys u mi snego i 

mleczarskiego, % odpowiedzi w ankiecie 

Fig. 1. Positive effects of implementation of the HACCP system in opinion of meat and dairy industry companies,  

% of answers in a survey 

ród o: badania w asne 
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Natomiast przedsi biorstwa bran y mi snej w zdecydowanie cz ciej w porównaniu z 

przedsi biorstwami bran y mleczarskiej wskazuj  na istotno  takich pozytywnych 

skutków wdro enia systemu HACCP, jak: 

 poprawa jako ci pracy (przedsi biorstwa bran y mi snej 38% wskaza , 

przedsi biorstwa bran y mleczarskiej 13% wskaza ), 

 stworzenie nowych mo liwo ci rynkowych i utrzymanie udzia u w rynku 

(przedsi biorstwa bran y mi snej 36% wskaza , przedsi biorstwa bran y 

mleczarskiej 20% wskaza ), 

 wzrost efektywno ci dzia ania (przedsi biorstwa bran y mi snej 29% wskaza , 

przedsi biorstwa bran y mleczarskiej 11% wskaza ), 

 poprawa komunikacji wewn trznej (przedsi biorstwa bran y mi snej 24% 

wskaza , przedsi biorstwa bran y mleczarskiej 11% wskaza ). 

Przedsi biorstwa obydwu bran  s  w porównywalnym stopniu zgodne co do tego, e 

funkcjonuj cy system HACCP przyczyni  si  do poprawy wizerunku firmy 

(przedsi biorstwa bran y mi snej 38% wskaza , przedsi biorstwa bran y mleczarskiej 40% 

wskaza ). 

W przypadku negatywnych skutków wdro enia systemu HACCP przedsi biorstwa 

bran y mi snej (44%) i mleczarskiej (68%) zaakcentowa y jeden ujemny aspekt, a 

mianowicie nadmiern  biurokracj . Wynika to prawdopodobnie z tego, e funkcjonuj cy 

system zapewnienia bezpiecze stwem ywno ci wymusi  dokonywanie szeregu zapisów 

dokumentuj cych wykonanie pewnych czynno ci, przeprowadzenie okre lonych procesów, 

m.in. z obszaru dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych (GMP/GHP). 

Przedstawione powy ej wyniki bada  znalaz y w wi kszo ci potwierdzenie w 

badaniach przeprowadzonych w 2008 roku przez Urbaniaka [2009], które dotyczy y oceny 

skuteczno ci wdro enia m.in. systemu HACCP. Przedsi biorstwa bior ce udzia  w 

badaniach okre li y stopie  spe nienia ich oczekiwa  przez wdro ony system HACCP. 

Wed ug analizowanych przedsi biorstw wdro enie systemu HACCP przynios o najwi ksze 

rezultaty w zakresie: 

 poprawy bezpiecze stwa produktów i procesów, 

 wprowadzenia jasnych standardów operacyjnych (procedur/instrukcji GMP/GHP), 

 zmniejszenia liczby niezgodno ci wewn trznych, 

 poprawy wizerunku przedsi biorstwa w otoczeniu rynkowym, 

 wzrostu wiadomo ci pracowników. 

Powy sze wyró niki koresponduj  ze wskazaniami (o najwi kszym odsetku) 

pozytywnych skutków wdro enia systemu HACCP poczynionymi przez przedsi biorstwa 

sektora mi snego i mleczarskiego z terenu Wielkopolski. Sytuacja podobnie wygl da w 

przypadku negatywnych skutków wdro enia/funkcjonowania systemu zapewnienia 

bezpiecze stwa ywno ci, gdy  zarówno badania przeprowadzone przez Urbaniaka oraz te 

obejmuj ce przedsi biorstwa dwóch bran  z terenu Wielkopolski dowodz , e 

najwi kszym mankamentem tego systemu, który zauwa aj  przedsi biorstwa, jest 

nadmierna biurokracja przy sporz dzaniu dokumentów i zapisów. 
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Podsumowanie 

Wymagania prawa ywno ciowego przyczyni y si  do wzrostu konkurencyjno ci 

przedsi biorstw przemys u spo ywczego, m.in. dzi ki modernizacji infrastruktury tych 

przedsi biorstw. Przedsi biorstwa bran y mi snej i mleczarskiej z uwagi na mo liwo ci 

eksportowe, które by y uwarunkowane zakwalifikowaniem przedsi biorstwa do okre lonej 

grupy uprawnionych, jako jedne z pierwszych by y zobligowane do spe nienia wymaga  

unijnego prawa ywno ciowego. W porównywalnym stopniu przedsi biorstwa obydwu 

bran  jako pozytywny skutek spe nienia wymaga  prawa ywno ciowego (wdro enie 

systemu HACCP) uzna y m.in. wzrost samokontroli pracowników, czy te  podniesienie 

jako ci wyrobów. Inne zaobserwowane skutki wdro enia systemu HACCP by y bardziej 

zaakcentowane przez przedsi biorstwa bran y mleczarskiej ani eli przez przedsi biorstwa 

bran y mi snej lub odwrotnie. Generalnie mo na uzna , e pozytywne efekty wdro enia 

systemu HACCP w ocenie badanych przedsi biorstw s  znacz ce i wp yn y na wzrost ich 

konkurencyjno ci. Jako negatywny aspekt wdro enia systemu HACCP przedsi biorstwa 

obydwu bran  wskazywa y na nadmiern  biurokracj  wynikaj c  z wymaga  systemu 

HACCP, który nak ada na przedsi biorstwa obowi zek udokumentowania procedur i 

utrzymywania zapisów b d cych potwierdzeniem realizacji odpowiednich dzia a . 
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