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Proces ekologizacji w przedsi biorstwach mleczarskich 
województwa wielkopolskiego wobec polityki ekologicznej Unii 
Europejskiej 

The ecologisation process in dairy companies in Wielkopolska 
voivodeship in the light of the ecological policy of the European 
Union

Abstract. The European Union environmental policy is based on the principles of sustainable 

development. It defines the primary trends in  production companies activities inclusive of companies 

in the agri-food sector. The dairy companies have an impact on the natural environment with their 

atmospheric, water and earth surface pollutant emissions. The domestic companies have to make an 

effort towards the ecologisation of their production processes, i.e. to initiate widely comprehensive 

proenvironmental activities. This behaviour is connected with the necessity of adaptation to the EU 

directives requirements. These procedures, besides adjustment to regulations, may give also other 

profitable effects, for example an improvement of the company competitiveness. 
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Synopsis. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej, oparta w znacznej mierze o zasady 

zrównowa onego rozwoju, okre la g ówne kierunki dzia a  przedsi biorstw produkcyjnych, w tym 

przedsi biorstw sektora rolno-spo ywczego. Przedsi biorstwa mleczarskie w toku produkcji  

obci aj rodowisko naturalne zanieczyszczaj c zarówno atmosfer , wody, jak i gleby. Jednostki 

poddane ankietyzacji wykazywa y  najwi kszy stopie  zaanga owania w zakresie gospodarki wodnej 

i ciekowej, a najmniej odnotowano dzia a  pro rodowiskowych w ochronie atmosfery. G ówn

barier  wprowadzania procesów ekologizacji w przedsi biorstwach mleczarskich by y wysokie koszty 

takich dzia a , zw aszcza w przypadku zmian w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego. 

Pozytywnymi efektami wdra ania przedsi wzi  proekologicznych, oprócz poprawy parametrów 

rodowiskowych, s   równie  wzrost konkurencyjno ci oraz poprawa wizerunku firmy.    

S owa kluczowe: przedsi biorstwa mleczarskie, dzia ania pro rodowiskowe, polityka ekologiczna, 

Unia Europejska

Wst p

Przedsi biorstwa mleczarskie maj  du e znaczenie w gospodarce narodowej, a mleko 

jest jednym z najwa niejszych produktów rolniczych. Przemys  mleczarski w Polsce jest 

dzia em przetwórstwa ywno ci, którego udzia  w produkcji sprzedanej wynosi 16%, a w 

zatrudnieniu 14%. Polska jest licz cym si  w wiecie producentem mleka i jego 

przetworów; jej udzia  w wiatowej produkcji mleka krowiego wynosi 2,3%, a w UE-25 

oko o 8,5%. 

1 Dr, email: hadryjanska@up.poznan.pl. 
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Licz ca si  produkcja przemys u mleczarskiego w Polsce poci ga za sob

konsekwencje równie  dla rodowiska naturalnego, którego zanieczyszczenia s

spowodowane dzia alno ci  produkcyjn  przedsi biorstw tego sektora. Szczególne 

zagro enie niesie ze sob  powstawanie du ych ilo ci cieków, które nie oczyszczone lub 

cz ciowo oczyszczone powoduj  w zbiornikach wodnych ujemne zjawiska spowodowane 

rozk adem bia ek i laktozy. Skutki biodegradacji tych sk adników zagra aj  istnieniu ycia 

biologicznego w wodzie. ród em zanieczyszcze  powietrza przez zak ady mleczarskie s

g ównie kot y emituj ce zanieczyszczenia w postaci sadzy, popio u i zwi zków lotnych, z 

których najbardziej uci liwe i szkodliwe dla rodowiska naturalnego s  dwutlenek siarki i 

tlenek w gla [Bednarski 1997]. 

Zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju, na której oparta zosta a zarówno II 

Polityka Ekologiczna Pa stwa [II polityka... 2000], jak i polityka ekologiczna Unii 

Europejskiej, rozwój gospodarczy musi pozostawa  w korelacji ze stanem rodowiska 

naturalnego oraz rozwojem spo ecznym. aden z tych aspektów nie jest nadrz dnym w 

stosunku do dwóch pozosta ych, a stanowi  one równorz dne cele, które musz  by  brane 

pod uwag  przy dzia alno ci  gospodarczej zarówno w skali makro, jak i w pojedynczych 

przedsi biorstwach. 

Traktat z Maastricht z 1992 r. oraz Traktat Amsterdamski z 1997 r. uczyni y ochron

rodowiska naturalnego jednym z podstawowych celów Unii Europejskiej. Polska b d c od 

2004 roku cz onkiem Wspólnoty musi swoj  polityk  ekologiczn  opiera  o zasad

zrównowa onego rozwoju, równie  na szczeblu budowania strategii ochrony rodowiska 

przedsi biorstw mleczarskich. 

W pracy zaprezentowano polityk  ekologiczn  UE, na której  tle przedstawiono 

problemy ochrony rodowiska w przedsi biorstwach mleczarskich. Na podstawie bada

przeprowadzonych w oparciu o kwestionariusz ankietowy opisany zosta  proces 

ekologizacji w tych jednostkach. 

Polityka ekologiczna Unii Europejskiej 

Traktat ustanawiaj cy Wspólnot  Europejsk  w swoim pierwotnym brzmieniu nie 

zawiera adnych odniesie  do ochrony rodowiska. Z czasem, w miar  pogarszania si

stanu rodowiska naturalnego, które by o powodowane mi dzy innymi gospodarcz

dzia alno ci  cz owieka, regulacja prawna w  celu zapewnienia ochrony rodowiska zacz a

si  zwi ksza . Na szczeblu Wspólnoty u wiadomiono sobie, e ró nice w regulacji prawnej 

odnosz ce si  do rodowiska naturalnego zak óci  mog  funkcjonowanie Wspólnego 

Rynku. Stosunkowo wcze nie, bo od ko ca lat 60., zacz y pojawia  si  dyrektywy, 

zmierzaj ce do harmonizacji prawa pa stw cz onkowskich w okre lonych obszarach, 

istotnych dla ochrony rodowiska.  

Po raz pierwszy ochrona rodowiska, jako przedmiot polityki Wspólnot Europejskich, 

pojawi a si  w dokumentach spotkania szefów pa stw i rz dów (Szczyt Paryski) w 

pa dzierniku 1972 r. Realizuj c zalecenia zawarte w tych dokumentach, w 1972 roku 

opracowano tzw. Pierwszy Program Dzia a  w zakresie ochrony rodowiska, obejmuj cy

lata 1973-1976. Sformu owano w nim pi  zasadniczych celów, takich jak zapobieganie, 

eliminacja lub redukcja zanieczyszcze  w stopniu mo liwym do osi gni cia, takie 

gospodarowanie zasobami przyrody, aby zapobiec naruszeniu równowagi przyrodniczej, 

sterowanie rozwojem, tak aby zagwarantowa  w a ciwe warunki pracy i ycia, 
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uwzgl dnianie w wi kszym stopniu wymaga  ochrony rodowiska w planowaniu 

przestrzennym, poszukiwanie wspólnych rozwi za  problemów rodowiska z pa stwami 

spoza Wspólnot Europejskich. Drugi Program Dzia a  (1977-1981) by  kontynuacj  i 

rozwini ciem poprzedniego. Trzeci Program Dzia a  (1982-1986) wprowadzi  nowe 

elementy do polityki ochrony rodowiska, a w szczególno ci postulat uwzgl dniania 

ochrony rodowiska w innych politykach Wspólnoty (np. przemys owej, transportowej). 

Czwarty Program Dzia a  (1987-1992) zak ada  ustanowienie precyzyjnych standardów w 

zakresie  ochrony rodowiska, zapewnienie lepszej realizacji prawa wspólnotowego w tej 

dziedzinie i wzmocnienie kontroli jego realizacji oraz zwi kszenie udzia u spo ecze stwa w 

dzia aniach na rzecz ochrony rodowiska, jak równie  w rozwoju edukacji ekologicznej.     

Pi ty Program Dzia a  przyj to w 1993 roku i by  on realizowany do 2000 r. Od 2001 roku 

na obszarze Unii Europejskiej obowi zuje Szósty Program pod nazw : „Sixth Environment 

Action Programme. Environment 2010: Our future, our choice” Priorytetowymi 

dziedzinami tego programu s  zmiany klimatyczne, bioró norodno , rodowisko i zdrowie 

oraz zrównowa one zarz dzanie zasobami i odpadami [Lisicka 2003]. 

W 1987 roku z inicjatywy wiatowej Komisji do Spraw Ochrony rodowiska powsta

raport Our Common Future, znany tak e pod nazw  raportu Brundtland. Zosta a w nim 

sformu owana koncepcja zrównowa onego rozwoju, czyli takiego procesu zmian, w 

którym eksploatacja zasobów, kierunki inwestowania, kierunki post pu technicznego i 

zmiany instytucjonalne pozostaj  w harmonii i zachowuj  bie co i na przysz o

mo liwo  zaspokojenia ludzkich potrzeb i aspiracji. Wed ug raportu decyduj ce znaczenie 

dla promowania zrównowa onego rozwoju maj  nast puj ce cele polityki rodowiskowej i 

gospodarczej [W sikiewicz-Rusnak 2003]: 

- o ywienie wzrostu gospodarczego, 

- zmiana jako ci wzrostu, 

- zaspokojenie podstawowych potrzeb ludno ci,

- uzyskanie mo liwej do wy ywienia liczby ludno ci,

- ochrona i poprawa stanu zasobów naturalnych, 

- zmiana profilu technologii oraz metod zarz dzania rynkiem, 

- kojarzenie praw rodowiska i ekonomii w procesie decyzyjnym. 

W 1992 r. odby a si  w 20 lat po I Konferencji w Sztokholmie II Konferencja w Rio 

de Janeiro, tzw. Szczyt Ziemi, z inicjatywy ONZ. Na konferencji has em przewodnim by o

„ rodowisko i Rozwój”, w ramach którego przyj to 5 dokumentów odzwierciedlaj cych

fundamentalne zasady w polityce spo eczno-gospodarczej uwzgl dniaj cej ochron

rodowiska naturalnego [Nowak 2001]: 

− Kart  Ziemi; 

− Agend  21, czyli globalny plan dzia a  w celu osi gni cia zrównowa onego 

rozwoju, z podzia em ról i odpowiedzialno ci dla wszystkich uczestników; 

− Konwencj  w sprawie zmian klimatu, 

− Konwencj  o zachowaniu ró norodno ci biologicznej, 

− Deklaracj  dotycz ca kierunku rozwoju, ochrony i u ytkowania lasów. 

Nadrz dne cele polityki ekologicznej Unii Europejskiej wywodz  si  z ogólnej 

deklaracji Konferencji w Rio de Janeiro, która formu uje 27 zasad i warunków, którymi 

powinny kierowa  si  pa stwa chc ce realizowa  ide  ekorozwoju. Wobec powy szego, 

celem podstawowym polityki ekologicznej Unii Europejskiej jest zapewnienie w 

d ugookresowej perspektywie takiego wzrostu gospodarczego i trwa ej poprawy jako ci
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ycia, która nie doprowadzi do pogorszenia stanu rodowiska naturalnego i umo liwi 

korzystanie z jego zasobów i walorów przysz ym pokoleniom.  

Jednolity Akt Europejski z 1987 r. formu uje nast puj ce cele Wspólnot w zakresie 

ochrony rodowiska: zachowanie, ochrona i poprawa jako ci rodowiska, dzia anie w celu 

ochrony zdrowia ludzkiego oraz zapewnienie rozwa nego i racjonalnego u ytkowania 

zasobów naturalnych. Dokument ten okre la tak e zasady polityki ekologicznej Unii 

Europejskiej, do których nale y m.in. zasada zapobiegania powstawania zanieczyszcze  „u 

ród a”, zasada „zanieczyszczaj cy p aci”, a tak e zasada trwa ego i zrównowa onego 

rozwoju [Fiedor i Poskrobko 2000]. 

Koncepcja zrównowa onego rozwoju stanowi równie  jedn  z zasad ustrojowych 

pa stwa polskiego oraz podstaw  polityki ekologicznej kraju. I  Polityka Ekologiczna 

Pa stwa  zosta a opracowana, a nast pnie przyj ta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

uchwa  z 10 maja 1991 roku. W 2000 roku zosta a opracowana  II Polityka Ekologiczna 

Pa stwa, która w 2001 r. zosta a zaakceptowana przez polski parlament. Dokument ten 

ustala cele ekologiczne, które powinny by  zrealizowane do 2010 i 2025 r. Polityka ta, 

oprócz podstawowej zasady zrównowa onego rozwoju, kieruje si  tak e innymi zasadami, 

jak np. zasad  zintegrowanego podej cia do ochrony rodowiska, zasad  likwidacji 

zanieczyszcze  u ród a, zasad  „zanieczyszczaj cy p aci” oraz zasad  stosowania 

najlepszej dost pnej technologii. 

Uaktualnion  wersj  II Polityki Ekologicznej Pa stwa jest obowi zuj ca obecnie 

Polityka Ekologiczna Pa stwa na lata 2003-2006, z uwzgl dnieniem perspektywy na lata 

2007-2010. Obecnie obowi zuje równie  Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej 

Pa stwa na lata 2002-2010 [W sikiewicz-Rusnak 2003]. 

Ekologiczny wymiar funkcjonowania przedsi biorstw mleczarskich 

Przedsi biorstwa mleczarskie, podobnie jak pozosta e firmy sektora rolno-

spo ywczego, strategi  rozwoju musz  opiera  na zasadzie zrównowa onego rozwoju, 

która jest obecna zarówno w II Polityce Ekologicznej Pa stwa, jak i w polityce ochrony 

rodowiska Unii Europejskiej.  

W ramach koncepcji zrównowa onego rozwoju okre lono szereg zasad i metod 

dzia ania odnosz cych si  do sektora przedsi biorstw, a mianowicie [Polska... 2000]. 

1. Konsekwentna realizacja zasady likwidacji zanieczyszcze  u ród a poprzez: 

− zmiany no ników energii, 

− upowszechnianie czystszych technologii, 

− minimalizacj  zu ycia energii i surowców, 

− powszechne normowanie emisji w przemy le, energetyce i transporcie, 

− wprowadzenie norm produktowych ograniczaj cych emisj

zanieczyszcze  do rodowiska w pe nym cyklu ycia produktów. 

2. W czanie kosztów rodowiskowych do rachunku ekonomicznego, szczególnie w 

odniesieniu do energo- i materia och onnych procesów produkcyjnych i wyrobów 

oraz tych form transportu, które powoduj  znacz ce pogorszenie jako ci rodowiska. 

3. Rozwój i wdro enie nowych instrumentów ekonomicznych zarz dzania 

rodowiskiem, w tym powszechnych ubezpiecze  ekologicznych, rynków uprawnie
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i zrycza towanych op at ekologicznych dla gospodarstw domowych oraz ma ych firm 

rodzinnych. 

4. Stworzenie spójnego i stabilnego systemu prawno-finansowego zgodnego z zasad

„zanieczyszczaj cy p aci”, zapewniaj cego efektywne finansowanie ochrony 

rodowiska. 

5. Wdra anie rozwi za  skierowanych na zapewnienie bezpiecze stwa ekologicznego, 

w tym biologicznego i chemicznego, w postaci procedur notyfikowania lub 

licencjonowania dzia alno ci produkcyjnej, handlowej, opracowywania planów 

ratowniczych i powiadamiania ludno ci.

6. Dywersyfikacja róde  energii w kierunku po danym ekologicznie, w tym wzrost 

produkcji energii ze róde  odnawialnych. 

7. Rozszerzenie zakresu systemu ocen oddzia ywania na rodowisko i wprowadzenie 

procedur strategicznych ocen oddzia ywania na rodowisko. 

8. Realizacja programów badawczych s u cych zwi kszeniu efektywno ci 

wykorzystania zasobów rodowiska w procesach produkcyjnych, zw aszcza rozwój 

technologii alternatywnych paliw, umo liwiaj cych zast powanie paliw 

petrochemicznych paliwami opartymi na w glowodanach. 

9. Rozwój mechanizmu zbierania informacji, kontroli stanu rodowiska i przestrzegania 

norm emisyjnych oraz obj cie systemem monitoringu i statystyki procesów i zjawisk 

dotychczas nie obj tych systemowym zbieraniem informacji. 

10. Powszechne wdro enie systemu certyfikacji przedsi biorstw. 

Przemys  mleczarski ze wzgl du na specyfik  surowca oraz technik  i technologi

jego przetwarzania oddzia uje przede wszystkim na jako  wód otwartych w Polsce, w 

mniejszym stopniu na powietrze i gleby. ród em zanieczyszczenia powietrza przez 

przedsi biorstwa mleczarskie s  g ównie kot ownie emituj ce zanieczyszczenia w postaci 

sadzy, popio u i zwi zków lotnych, a tak e zwi zki lotne i py y powstaj ce, najcz ciej z 

powodu niesprawnych urz dze  odpylaj cych, w procesach produkcyjnych. 

Przedsi biorstwa mleczarskie generuj  du e ilo ci cieków, które mog  mie  charakter 

cieków technologicznych, poch odniczych, bytowo-gospodarczych i deszczowych. cieki 

technologiczne powstaj  podczas mycia urz dze  i pomieszcze . Zawieraj  one resztki 

mleka i produktów z niego wytwarzanych oraz rodki myj ce. cieki poch odnicze s  w 

zasadzie czyste i mog  by  wtórnie wykorzystywane np. do mycia pomieszcze . cieki

bytowo-gospodarcze pochodz  z sanitariatów i umywalni pracowników, a ich udzia  w 

ogólnym bilansie jest niewielki. cieki deszczowe powstaj  podczas opadów deszczu lub 

niegu i mog  wykazywa  pewien stopie  zanieczyszczenia b otem znajduj cym si  na 

terenie zak adu, lub mlekiem traconym podczas niesprawnego odbioru. Cech

charakterystyczn cieków mleczarskich jest bardzo du a nierównomierno  ich sp ywu 

oraz zró nicowanie st enia zanieczyszcze  w czasie. Decyduje o tym rodzaj produkcji w 

przedsi biorstwie, który w wi kszo ci ma charakter procesów okresowych [Bednarski 

1997]. 

Gospodarka wodna, a tak e inne dzia ania pro rodowiskowe podejmowane w 

przedsi biorstwach mleczarskich, powinny odpowiada  najlepszym dost pnym technikom 

(BAT) ujmowanym w  dokumentach referencyjnych BREF (BAT Reference Note). 

Dokumenty te s  opracowywane przez Europejskie Biuro ds. Pozwole  Zintegrowanych w 

ramach Dyrektywy Rady UE nr 96/61/WE, zwanej w skrócie Dyrektyw  IPPC, co oznacza 

„Integrated Pollution Prevention and Control” czyli „ czne ograniczenie, zapobieganie i 

kontrola”. Zgodnie z pozwoleniami zintegrowanymi oraz w oparciu o obserwacje 
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gospodarki wodnej prowadzonej w polskich przedsi biorstwach mleczarskich, 

najefektywniej mo na ogranicza  zu ycie wody w tych jednostkach [Budny i Turowski 

2005A] w rozmiarach: 

- do 20% ograniczenie zu ycia ogólnego wody poprzez wprowadzenie pomiarów zu ycia 

wody i monitorowanie zu ycia, 

- od 20% do 40% ograniczenie zu ycia ogólnego wody jak w poprzednim podpunkcie oraz 

zagospodarowanie wód z procesów wyparnych i budow  niedrogich stacji uzdatniania 

skroplin, 

- od 40% do 60% ograniczenie zu ycia ogólnego wody jak w poprzednim podpunkcie oraz 

poprzez zagospodarowanie wód z procesów membranowych. 

Pozwolenia zintegrowane dotycz  równie  mo liwo ci ograniczenia zu ycia energii 

elektrycznej w przedsi biorstwach mleczarskich przy pomocy metod bezpo rednich lub 

po rednich. Metody bezpo rednie oznaczaj  dzia ania bezpo rednio dotycz ce odbiorników 

elektrycznych, takie jak sprawdzanie doboru mocy silników, ich obci enia i czasu pracy; 

stosowanie nowoczesnych urz dze  o wysokiej sprawno ci i energooszcz dnego 

o wietlenia. Do po rednich metod ograniczania zu ycia energii elektrycznej nale

wszelkie dzia ania techniczne i organizacyjne, które nosz  wspóln  nazw  „zasad dobrej 

praktyki produkcyjnej”. Mo na tu wymieni  zapewnienie dobrej izolacji pomieszcze  o 

niskiej temperaturze, stosowanie automatycznych wy czników o wietlenia, zapewnienie 

szczelno ci instalacji technologicznych i technicznych, stosowanie monitoringu i 

wyznaczanie docelowych wska ników zu ycia energii elektrycznej oraz analiza ich 

dotrzymania, szkolenie pracowników i nagradzanie za oszcz dne zu ywanie energii 

[Budny i Turowski 2005B]. 

Przedsi biorstwo mleczarskie obj te pozwoleniem zintegrowanym powinno wykaza ,

e stosuje wszelkie dost pne metody najlepszej dost pnej techniki równie  w gospodarce 

ciep em, mi dzy innymi zapewnia optymalne wykorzystanie energii przez stosowanie 

wysoko sprawnych urz dze  oraz odpowiedni  organizacj  pracy, prowadzi regularn

konserwacj  urz dze , stosuje wspó wytwarzanie ciep a i elektryczno ci, stosuje 

wymienniki i pompy ciep a do odzysku ciep a z urz dze  technicznych, zapewnia 

maksymalne wykorzystanie pary wodnej i kondensatu, zapewnia skuteczn  izolacj

ruroci gów, urz dze  i budynków, posiada skuteczny system zapobiegania awariom i ich 

nast pstwom [Budny i Turowski 2005C].  

Ekologizacja procesu produkcyjnego w badanych przedsi biorstwach 

G ównym celem bada  przeprowadzanych przez autork  by o ustalenie rodzaju 

dzia a  podejmowanych w ramach realizacji polityki ekologicznej przez przedsi biorstwa 

mleczarskie. Badana zosta y przeprowadzone w I kwartale 2008 roku. Przedmiotem bada

by y przedsi biorstwa mleczarskie zlokalizowane na terenie Wielkopolski, które 

zatrudniaj  powy ej 9 osób (przedsi biorstwa ma e, rednie i du e). Z danych uzyskanych 

w ostatnim kwartale 2007 z G ównego Urz du Statystycznego wynika o, e

przedsi biorstw ma ych by o 21, rednich 27, a du ych 9, czyli w sumie wszystkich 

przedsi biorstw 57. W wyniku podj tych czynno ci przygotowawczych do bada  uda o si

ustali , e w rzeczywisto ci przedsi biorstw mleczarskim w województwie wielkopolskim 

funkcjonuje 39, a 18 jednostek z listy danych statystycznych ju  nie istnieje, b d  nie 

prowadzi dzia alno ci produkcyjnej zwi zanej z sektorem mleczarskim. 
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Materia  pierwotny do bada  stanowi y informacje uzyskane podczas wywiadu 

bezpo redniego, opartego na kwestionariuszu ankietowym, przeprowadzonego z cz onkami 

zarz du oraz kierownictwem redniego szczebla, np. z kierownikami marketingu lub dzia u

handlowego, kierownikami dzia u technicznego lub dzia u ds. ochrony rodowiska, a tak e

z pe nomocnikami ds. jako ci. Kwestionariusz ankietowy zosta  podzielony na 3 cz ci.

Pierwsza cz  ankiety zwi zana by a z konieczno ci  okre lenia, jakie dzia ania

pro rodowiskowe, dotycz ce procesu produkcyjnego, przeprowadzane by y w 

przedsi biorstwach mleczarskich. Pytania te pozwoli y precyzyjnie ustali , jak prowadzona 

by a gospodarka wodna i ciekowa, na czym polega ochrona atmosfery oraz gospodarka 

odpadami w badanych jednostkach. Trzecia cz  kwestionariusza dotyczy a

charakterystyki stosowanych systemów zarz dzania w przedsi biorstwie, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem Systemu Zarz dzania rodowiskiem wed ug ISO 14001, wed ug EMAS, 

Systemu Zarz dzania Jako ci  wed ug ISO 9001 oraz systemu HACCP. Ostatnia cz

ankiety dotyczy a charakterystyki badanych przedsi biorstw pod k tem poziomu 

zatrudnienia, formy organizacyjnej, rodzaju prowadzonego przetwórstwa, najwa niejszego 

rynku zbytu, rocznej wielko ci sprzeda y oraz zmiany wyniku finansowego i rentowno ci

sprzeda y netto w ci gu ostatnich 5 lat. 

Populacj  generaln  badanej zbiorowo ci stanowi o 39 przedsi biorstw, z czego w ród 

31 jednostek przeprowadzono wywiad bezpo redni, a pozosta e firmy odmówi y

odpowiedzi wymawiaj c si  najcz ciej tajemnic  handlow  i konieczno ci  ochrony 

przedsi biorstwa przed konkurencj . W zwi zku z tym badane przedsi biorstwa stanowi y

79,5% ca ej zbiorowo ci, co nale y uzna  za reprezentatywn  jej prób .

Dla w a ciwej oceny sytuacji przedsi biorstw pod k tem stopnia ich ekologizacji, a 

tak e wykazania zmian, które zasz y w przedsi biorstwach polskich po wst pieniu Polski 

do Unii Europejskiej, pytania zawarte w kwestionariuszu ankietowym dotyczy y roku 2008, 

jak i okresu sprzed 5 lat.  

Pytania zawarte w kwestionariuszu uwzgl dnia y dzia ania pro rodowiskowe 

podejmowane przez badane jednostki w odniesieniu do ochrony atmosfery, gospodarki 

odpadami oraz gospodarki wodnej i ciekowej. Tabela 1 prezentuje procentowe zestawienie 

najwa niejszych wyników potrzebnych do analizy stopnia ekologizacji. Przedsi biorstwa 

wykazuj ce znacz cy wzrost zmian ekologizacyjnych odznacza y si  tym, e spo ród 

dzia a  wyszczególnionych w kwestionariuszu ankietowym, wi kszo  (ponad 50%) 

wprowadzi y w swoich jednostkach. 

Tabela 1. Zmiana stopnia ekologizacji  w badanych przedsi biorstwach, % 

Table 1.  Examined companies by intensity of changes in environmental protection, % 

Dzia ania pro rodowiskowe z  Przedsi biorstwa  

zakresu
 nie wykazuj ce

zmian 

wykazuj ce znacz cy

wzrost

wykazuj ce ma o

znacz cy wzrost 

gospodarki wodnej 22,6 54,8 22,6 

gospodarki ciekami 35,5 41,9 22,6 

gospodarki odpadami 38,7 51,6 9,7 

ochrony atmosfery 35,5 35,5 29,0 

ród o: badania w asne.
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Najwi ksze zmiany w dzia aniach proekologicznych dotyczy y gospodarki wodnej 

oraz gospodarki odpadami, najmniejsze odnotowano w ochronie atmosfery. Najmniejszy 

stopie  zaanga owania w proces ekologizacji odnotowano w ma ych przedsi biorstwach.   

Znacz c  zmian   w tych przedsi biorstwach by o wprowadzanie dzia a  minimalizuj cych 

ilo ci odpadów powstaj cych w procesie produkcji, np. poprzez modyfikacje technologii 

lub/i produktów. Drobne przedsi biorstwa, dysponuj ce cz sto niewielkim kapita em, 

mog  w ograniczony sposób  anga owa  swoje rodki finansowe w gospodark  wodn

(najcz ciej poprzez stosowanie obiegów zamkni tych) oraz w ochron  atmosfery, 

instaluj c kot y gazowe.  

Przedsi biorstwa rednie, zatrudniaj ce od 50 do 249 osób, wykaza y du e zmiany w 

gospodarce odpadami, które g ównie dotyczy y stosowania recyklingu, modyfikacji 

technologii oraz produktów. Jednostki te odznacza y si  tak e znaczn  aktywno ci  na 

rzecz ekologizacji produkcji w zakresie gospodarki ciekami. Dotyczy o to przede 

wszystkim wprowadzenia przyrz dów pomiarowych i sterowniczych poziomu cieczy, 

kilkakrotnego stosowania roztworów myj cych oraz stosowania systemów  mycia pod 

ci nieniem. Mniejsze zaanga owanie rednie przedsi biorstwa wykazywa y odno nie

gospodarki wodnej oraz ochrony powietrza. Najcz ciej zaznaczanym sposobem 

ograniczenia zu ycia wody  by o zmniejszenie liczby p uka  sprz tu i urz dze ,

zastosowanie optymalnej konfiguracji pasteryzatora, wirówki i jednostki 

homogenizacyjnej, a tak e zapobieganie nadmiernemu zu yciu ch odzonej wody podczas 

przerw w procesach produkcji. Przedsi biorstwa rednie najmniej dzia a  podejmowa y

pod k tem ochrony atmosfery; wi kszo  z nich dotyczy a instalacji pieca przeznaczonego 

do spalania paliwa gazowego. Niektóre z firm deklarowa y ograniczenie emisji 

zanieczyszcze  do atmosfery poprzez  sta  konserwacj  potencjalnych róde  emisji 

niezorganizowanych oraz instalowanie automatycznych systemów odpowietrzania 

zawracaj cych odpowietrzony amoniak do wlotu spr arki.  

Przedsi biorstwa du e najbardziej by y zaanga owane w gospodark  odpadami oraz 

ochron  powietrza (instalacja pieców gazowych, stosowanie paliw niskokalorycznych, 

przechodzenie na opalanie paliwem o niskiej zawarto ci siarki) natomiast znacznie 

mniejsza by a ich aktywno  w gospodarce wodno- ciekowej, co mo e by  zwi zane z 

faktem, i  problemy z tego zakresu by y ju  rozwi zane we wcze niejszym okresie. 

Wybrane dzia ania pro rodowiskowe w zestawieniu procentowym prowadzone 

obecnie w przedsi biorstwach mleczarskich na terenie Wielkopolski przedstawia tabela 2. 

Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, e badane przedsi biorstwa mleczarskie  

najbardziej anga uj  si  w dzia ania zwi zane z gospodark  wodn  i ciekow . Jedynie w 

przypadku jednostek ma ych dzia ania w tym zakresie maj  stosunkowo niewielki zakres i 

najcz ciej ograniczaj  si  do cis ej kontroli wycieków mleka oraz kontroli zaworów, 

uszczelek i kurków, stosowania spawanych z czy rur, a tak e stosowania systemów mycia 

pod ci nieniem. Przedsi biorstwa rednie wykazuj  znacz cy stopie  dzia a  pod k tem 

ograniczania zu ycia wody i  ilo ci wytwarzanych cieków. W przypadku gospodarki 

wodnej jednostki te w ponad 70% posiadaj  wdro one stosowanie optymalnej konfiguracji 

pasteryzatora, wirówki i homogenizatora, zapobiegaj  nadmiernemu zu yciu ch odzonej 

wody podczas przerw w procesie produkcji oraz ograniczaj  w systemach CIP liczb

p uka  przez zastosowanie komputerowych systemów sterowania. W zakresie gospodarki 

ciekowej przedsi biorstwa rednie przede wszystkim (w oko o 80%) wprowadzaj

dzia ania zapobiegaj ce spienianiu si  mleka i serwatki, kontroluj , aby proces mycia i 

czyszczenia urz dze  by  przeprowadzony w a ciwe, tzn. od razu po zako czonym 
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procesie, wod  o odpowiedniej temperaturze oraz zajmuj  si  segregacj  strumieni cieków

mniej i wi cej zanieczyszczonych. Przedsi biorstwa du e prawie w 50% posiadaj  w asne 

oczyszczalnie cieków, a w ponad 70% stosuj  do mycia i sp ukiwania w y

wyposa onych w uchwyty pistoletowe z zaworami wylotowymi, stosuj  obiegi zamkni te

wody do ch odzenia oraz spawane z cza rur, kilkakrotnie u ywaj , tam gdzie jest to 

mo liwe, roztworów myj cych, a tak e stosuj  systemy mycia pod ci nieniem. 

Tabela 2. Wybrane dzia ania pro rodowiskowe podejmowane w badanych przedsi biorstwach  

Table 2. Selected of ecological activities undertaken in examined companies 

Elementy ekologizacji procesu produkcji 

%

przedsi biorstw 

zaanga owanych 

• posiadanie w asnej oczyszczalni cieków 32,3 

• stosowanie obiegów zamkni tych wody do ch odzenia 64,5 

• ograniczanie zu ycia wody poprzez optymalna konfiguracj

pasteryzatora, wirówki i jednostki homogenizuj cej 64,5 

• cis a kontrola wycieków mleka 67,7 

• kilkakrotne stosowanie, tam gdzie to mo liwe roztworów 

myj cych

67,7 

• stosowanie systemów mycia pod ci nieniem  74,2 

• stosowanie do mycia i sp ukiwania w y wyposa onych w 

uchwyty pistoletowe z zaworami wylotowymi 80,6 

Gospodarka wodna i 

ciekowa

• pe na kontrola armatury, zaworów, kurków i uszczelek 80,6 

• stosowanie opakowa  wielokrotnego u ytku 41,9 

• zmniejszenie ilo ci serwatki i cinków sera 

odprowadzanych do cieków 54,8 

• usprawnienia gospodarki wewn trzzak adowej 54,8 

• modyfikacje technologiczne zapewniaj ce redukcj  ilo ci 

odpadów 

67,7 

Gospodarka odpadami 

• stosowanie recyklingu odpadów 83,9 

• stosowanie paliw niskokalorycznych 19,3 

• przechodzenie na opalanie paliwem o niskiej zawarto ci

siarki 19,3 

• instalacja automatycznych systemów odpowietrzania, 

zawracaj cych odpowietrzony amoniak do wlotu spr arki 25,8 

• ograniczenie py ów poprzez filtry cyklonowe 29,0 

• zastosowanie w amoniakalnych systemach ch odniczych 

programu wykrywania i napraw przecieków 29,0 

• instalacja kot ów gazowych 58,1 

Ochrona atmosfery 

• sta a konserwacja potencjalnych róde  emisji 

niezorganizowanych (np. z uszczelek, spr arek, zaworów) 58,1 

ród o: badania w asne.

Gospodarka odpadami odznacza si  najmniejsz  ilo ci  konkretnych dzia a , ale s  to 

przedsi wzi cia stosowanie na ogó  u wi kszo ci przedsi biorstw. Jednostki ma e w tym 

wzgl dzie najch tniej wprowadzaj  recykling odpadów, modyfikacj  technologii oraz 

usprawnienie gospodarki wewn trzzak adowej. Przedsi biorstwa rednie i du e stosuj

opakowania wielokrotnego u ytku oraz, podobnie jak jednostki ma e, posiadaj

zorganizowany system recyklingowy, wprowadzaj  zmiany w technologii produkcji 

pod aj c w stron  technologii ma o- lub bezodpadowych. 
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Ochrona powietrza atmosferycznego w badanych zak adach dotyczy w znacznej 

mierze przedsi biorstw du ych. Jest to zwi zane z wysokimi kosztami instalacji 

ograniczaj cymi emisje do atmosfery, które mog  ponosi  jedynie przedsi biorstwa o 

du ym kapitale obrotowym i wykazuj ce si  du  p ynno ci . Jednostki takie mog

wygenerowa  ze rodków w asnych nak ady potrzebne np. do zakupu wysoce 

specjalistycznych filtrów cyklonowych, zainstalowania w amoniakalnych systemach 

ch odniczych programu wykrywania przecieków gazu i do zakupu paliw 

niskokalorycznych, ograniczaj cych emisj  dwutlenku siarki. Przedsi biorstwa ma e i 

rednie ograniczaj  swoje dzia ania w zakresie ochrony atmosfery do zakupu kot a

gazowego, a tylko pojedyncze jednostki wykaza y si  odsiarczaniem gazów spalinowych, 

redukcj  dwutlenku azotu poprzez stosowanie urz dze  denitryfikuj cych, zmniejszenie 

temperatury p omienia  oraz redukcj  nadmiaru powietrza. 

W badanych przedsi biorstwach podejmowane s  równie  dzia ania ograniczaj ce 

wykorzystanie energii w procesie produkcji. Dotycz  one zw aszcza stosowania 

energooszcz dnych wyparek, modernizacji pojazdów transportowych, instalacji 

energooszcz dnych kot ów oraz zmian konstrukcji systemów ch odniczych, które daj

mo liwo ci znacznej redukcji energii elektrycznej.  

Wnioski

Polityka ekologiczna Unii Europejskiej wskazuje g ówne kierunki dzia a  pa stw 

cz onkowskich w zakresie ochrony rodowiska naturalnego, które musz  by  zgodne z 

zasad  zrównowa onego rozwoju. Polskie przedsi biorstwa mleczarskie, odznaczaj ce si

du ym wp ywem na stan wszystkich komponentów rodowiskowych, powinny swoj

polityk rodowiskow  opiera  o dyrektywy unijne. W trakcie bada  przeprowadzonych w 

województwie wielkopolskim uda o si  ustali  nast puj ce fakty. 

1. Najwi ksze zaanga owanie wykaza y badane przedsi biorstwa w zakresie gospodarki 

wodnej i ciekowej, a najmniej odnotowano przedsi wzi  podejmowanych przez te 

jednostki w ochronie atmosfery (g ównie instalowanie kot ów gazowych). 

2. Gospodarka odpadami dotyczy a ma ej ilo ci podejmowanych dzia a  maj cych przede 

wszystkim ograniczy  ilo  powstaj cych odpadów, ale dzia ania te podejmowa o

wi kszo  jednostek (g ównie stosowanie recyklingu oraz modyfikacje 

technologiczne). 

3. Zaobserwowane przez ostatnie 5 lat zmiany pozwoli y dostrzec, e przedsi biorstwa 

ma e najbardziej znacz ce przedsi wzi cia zrealizowa y w obr bie gospodarki 

odpadami, firmy rednie w gospodarce odpadami oraz w ograniczaniu ilo ci i 

zmniejszaniu toksyczno ci cieków poprodukcyjnych, natomiast przedsi biorstwa du e

w ochronie atmosfery oraz w gospodarce odpadami. We wszystkich badanych 

jednostkach wyra ne by y zmiany proekologiczne wprowadzane w zakresie gospodarki 

wodnej. 

4. Decyduj cym czynnikiem, oprócz prawnego aspektu, wp ywaj cym na podejmowanie 

decyzji o wdra aniu zmian pod k tem ochrony rodowiska, jest czynnik finansowy, 

który cz sto ogranicza mo liwo ci takich dzia a . Dotyczy to zw aszcza wszelkich 

przedsi wzi  zwi zanych z ochron  atmosfery. 

5. Przedsi biorstwa, oprócz kosztoch onnych dzia a  zwi zanych z zakupem drogich 

urz dze  czy linii technologicznych, upatruj  mo liwo  realizacji polityki 
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ekologicznej poprzez wdra anie drobnych, ale znacz cych zmian organizacyjnych 

wp ywaj cych pozytywnie na pro rodowiskowy wizerunek funkcjonowania firmy. 
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