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Dzia alno  pro rodowiskowa przedsi biorstw mleczarskich po 
wst pieniu Polski do Unii Europejskiej 

Environmental activities of dairy companies after Poland’s 
accession to the European Union 

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 pod wzgl dem zanieczyszczenia zarówno atmosfery, jak i wód i gleby. 

Przedsi biorstwa rodzime chc c sprosta  wymaganiom stawianym przez dyrektywy unijne musz  

podejmowa  dzia ania zmierzaj ce do ekologizacji procesu produkcji, czyli do wprowadzania szeroko 

pojmowanych dzia a  pro rodowiskowych w obr bie swojej jednostki. Przedsi biorstwa mleczarskie 

po wst pieniu Polski do UE takie dzia ania zacz y wdra a .  

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

Abstract. The ecological policy of European Union is in considerable grade based on the concept of 

sustainable development. It defines the main directions of industrial activities in this field, inclusive of 

enterprises in the agri-food sector. The dairy companies because of their production are polluting the 

natural environment with respect to the atmosphere, water and ground. The domestic companies have 

to make an effort leading to the ecologisation of production process, i.e. to initiate proenvironmental 

activities in their broad sense. This behaviour is connected with the necessity of adaptation to the 

requirements of the EU directives. The dairy companies began to implement these activities after 

Polish accession to the EU. 

Key words: environmental activities, dairy companies, ecological politics. 

Wst p 

Wspólnotowa polityka ekologiczna wymusza na pa stwach cz onkowskich okre lone 

zachowania, których przejawy s  widoczne równie  na poziomie mikroekonomicznym. 

Przedsi biorstwa przetwórcze, przyczyniaj c si  do kumulowania zanieczyszcze  

wszystkich komponentów rodowiska, powinny wytycza  polityk  pro rodowiskow  w 

zgodzie z zasad  zrównowa onego rozwoju. Wa n  rol  w polskim przemy le 

spo ywczym odgrywaj  przedsi biorstwa mleczarskie, których udzia  w produkcji 

sprzedanej przemys u spo ywczego wynosi 16%, a w zatrudnieniu 14%. Ponadto 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% [Pietrzak i Szajner 2006].  

Znacz ca rola, jak  odgrywaj  przedsi biorstwa mleczarskie w polskiej gospodarce, 
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poci ga za sob  dodatkowy efekt, jakim jest wp yw tego sektora na stan rodowiska 

naturalnego. 

W opracowaniu zostan  przedstawione wybrane aspekty bada  nad ekologizacj  

przedsi biorstw mleczarskich funkcjonuj cych na terenie Wielkopolski, a tak e zmiany 

dzia a  pro rodowiskowych w tych jednostkach, które mia y miejsce po wst pieniu Polski 

do Wspólnoty. 

Polityka ekologiczna Unii Europejskiej 

Traktat ustanawiaj cy Europejsk  Wspólnot , w swoim pierwotnym brzmieniu nie 

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

stanu rodowiska naturalnego, co by o spowodowane mi dzy innymi gospodarcz  

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

si  zwi ksza .  

Wa n  dat  dla szeroko rozumianej ochrony rodowiska by  rok 1987, w którym 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  z inicjatywy ONZ w Rio de Janeiro II Konferencja, tzw. Szczyt 

Ziemi, w 20 lat po I Konferencji w Sztokholmie. 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]: 

 tzw. 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 
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d ugookresowej perspektywie takiego wzrostu gospodarczego i trwa ej poprawy jako ci 

ycia, która nie doprowadzi do pogorszenia stanu rodowiska naturalnego i umo liwi 

korzystanie z jego zasobów i walorów przysz ym pokoleniom.  

Jednolity Akt Europejski 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 powstawaniu zanieczyszcze  „u ród a”, 

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

[Fiedor, Poskrobko 2000]. 

Od 2001 roku na obszarze Unii Europejskiej obowi zuje tzw. Szósty Program pod 

nazw : „Sixth Environmental 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]. 

Koncepcja zrównowa onego rozwoju stanowi równie  jedn  z zasad ustrojowych 

pa stwa polskiego oraz podstaw  polityki ekologicznej kraju. Tzw. 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 oraz zasad  stosowania najlepszej dost pnej technologii. 

Uaktualnion  wersj  II Polityki Ekologicznej Pa stwa jest obowi zuj ca do niedawna 

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]. 

Materia  i metoda 

Prezentowane badania to cz  szerszego tematu badawczego, którego g ówn  tez  

stanowi twierdzenie o wp ywie dzia a  pro rodowiskowych wdra anych w 

przedsi biorstwach mleczarskich na ich konkurencyjno .  

Przedmiotem bada  przeprowadzonych w 2008 roku by o zaprezentowanie, jak 

przedsi biorstwa mleczarskie oceniaj  swoj  dzia alno  ekologizacyjn  na rynku 

krajowym. Podmiotem 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. 

Materia  pierwotny do bada  stanowi y informacje uzyskane podczas wywiadu 

bezpo redniego, opartego na kwestionariuszu badawczym, przeprowadzonego z cz onkami 
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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 badawczy zosta  podzielony na 4 cz ci, 

przy czym cz , która odgrywa kluczow  rol  dla niniejszego opracowania by a zwi zana 

z dzia aniami pro rodowiskowymi badanych jednostek. Ankietowani odpowiadali na 

pytania zwi zane z ochron  atmosfery, gospodark  wodn  oraz gospodark  odpadami. 

Ostatnia cz  wywiadu 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 ze sprzeda y netto w ci gu ostatnich 5 lat. 

Populacj  badan  stanowi o 39 przedsi biorstw, z czego w ród 32 jednostek 

przeprowadzono wywiad bezpo redni, a pozosta e przedsi biorstwa odmówi y odpowiedzi 

zakrywaj c si  najcz ciej tajemnic  handlow  i konieczno ci  ochrony przedsi biorstwa 

przed konkurencj . W zwi zku z tym badane przedsi biorstwa stanowi y 82% tej populacji, 

co nale y uzna  za reprezentatywn  jej prób . W grupie badanych jednostek by o 8 

przedsi biorstw du ych, 18 rednich i 6 ma ych. 

Prawie 75% badanych przedsi biorstw to jednostki, które powsta y do 1989 roku, a 

nieca e 10% to przedsi biorstwa, które funkcjonuj  na rynku od 1996 roku. 61,3% z 

analizowanych przedsi biorstw to spó dzielnie, a 25,8% to spó ki z ograniczon  

odpowiedzialno ci . Tylko nieliczne przedsi biorstwa mleczarskie z badanego terenu to 

osoby fizyczne prowadz ce dzia alno  gospodarcz  oraz spó ki cywilne. Ponad po owa 

ankietowanych jednostek to przedsi biorstwa rednie, 19,3% to jednostki ma e, a 22,6% 

badanych stanowi  przedsi biorstwa du e. Przedsi biorstwa, które analizowano, produkuj  

mleko oraz napoje mleczne (74,2%), sery bia e (67,7%), mas o (54,8%), mleko w proszku 

(22,6%), sery twarde oraz sery topione (po 19,3%), a tak e sery mi kkie i lody (po 9,7%). 

Dla 80% badanych przedsi biorstw g ównym rynkiem zbytu pod wzgl dem wielko ci 

sprzeda y jest rynek krajowy, natomiast rynek mi dzynarodowy jest g ównym rynkiem 

zbytu jedynie dla 19% analizowanych jednostek. U wi kszo ci ankietowanych brak jest 

zaanga owania kapita u zagranicznego (nieca e 11%). Prawie po owa badanych jednostek 

wykaza a, e w ci gu ostatnich 5 lat nieznacznie zwi kszy  si  wynik finansowy, a wzrost 

dosy  znacz cy odnotowano u 26% przedsi biorstw. Tylko nieca e 10% badanych to 

jednostki, u których wynik finansowy w tym okresie zmniejszy  si . 

Wyniki bada  

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 badwczym odnosi y si  zarówno 

do roku 2008, jak i okresu sprzed 5 lat. Respondenci odpowiadali na pytania zwi zane z 

czynnikami motywuj cymi do podejmowania dzia a  pro rodowiskowych, a tak e 

priorytetami, czy te  barierami takich dzia a . Przedsi biorstwa mleczarskie okre la y 

zmiany parametrów rodowiskowych oraz zmiany w ich polityce rodowiskowej. Badane 

jednostki w przypadku wi kszo ci pyta  podawa y swoj  ocen , czyli przypisywa y 

konkretnym parametrom liczb  od 1 (najwi ksze znaczenie) do 5 (najmniejsze znaczenie). 

Poszczególne pytania kwestionariusza zosta y opracowane z uwzgl dnieniem wielko ci 

badanej jednostki (du e, rednie, ma e). 
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Na rysunku 1 zosta y zaprezentowane g ówne powody, którymi kieruj  si  

przedsi biorstwa mleczarskie podejmuj c dzia ania pro rodowiskowe.  Przedsi biorstwa 

du e i rednie za g ówny powód podj cia takich dzia a  podawa y konieczno  

dostosowania si  do wymogów prawnych. W ród jednostek du ych wa nym powodem 

by a równie  mo liwo  zmniejszenia kosztów produkcji, a dla jednostek rednich wzrost 

efektywno ci dzia ania. Dla przedsi biorstw ma ych w równym stopniu przy podj ciu 

decyzji o wdra aniu dzia a  proekologicznych wa ny by  przymus prawny, spe nienie 

wymaga  konsumentów oraz mo liwo  zmniejszenia kosztów produkcji. 
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Rys. 1. G ówne powody podejmowania dzia a  proekologicznych 

Fig. 1. The main reasons for undertaking the environmental activities 

ród o: badania w asne. 

Przedmiotem bada  by a równie  kwestia zwi zana z okre leniem priorytetów w 

dzia aniach pro rodowiskowych (rys. 2). Badane przedsi biorstwa przyporz dkowywa y 

okre lonemu dzia aniu ocen  od 1 do 5, gdzie 1 oznacza a najwa niejsze dzia anie, a 5 

najmniej istotne. Jedynie rednie przedsi biorstwa wskaza y w wi kszo ci na redukcj  

ilo ci odpadów jako nadrz dnego celu w polityce ekologicznej. Dla du ych jednostek 

najwi ksze znaczenie mia o zmniejszenie emisji do atmosfery, a ma e przedsi biorstwa 

skoncentrowa y si  na dzia aniach maj cych ograniczy  ilo  energii potrzebnej do ich 

funkcjonowania. Oko o 50% przedsi biorstw rednich wskaza o tak e na redukcj  

zanieczyszcze  gazowych, redukcj  zanieczyszcze  wód oraz zmniejszenie negatywnego 

oddzia ywania na ludno  jako podstawowego bod ca dla podj cia dzia a  

pro rodowiskowych. 
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Wykres 2. Priorytetowe dzia ania pro rodowiskowe
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Rys 2. Priorytetowe dzia ania pro rodowiskowe 

Fig. 2. The priority environmental activities 

ród o: badania w asne. 

W tabeli 1 umieszczone zosta y dane liczbowe dotycz ce zmian parametrów 

rodowiskowych, jakie odnotowano w 2008 roku w porównaniu z rokiem 2003. W 2008 

roku, jak wynika z tabeli 1, bez wzgl du na wielko  przedsi biorstwa, wykazano zarówno 

spadek bezwzgl dnej wagi odpadów, jak i spadek wagi odpadów w przeliczeniu na produkt 

gotowy w porównaniu z okresem sprzed 5 lat. Wzrós  natomiast odsetek przedsi biorstw 

wykazuj cych odzysk opakowa  w stosunku do ca kowitej ich ilo ci, przy czym 

najbardziej widoczny wzrost odnotowano w du ych jednostkach. Wi kszo  respondentów 

zadeklarowa a zwi kszenie ilo ci surowców odpadowych przeznaczanych do recyklingu 

oraz surowców odpadowych aktualnie wykorzystywanych w stosunku do przeznaczanych 

do recyklingu. Odnotowano znaczny spadek zu ycia energii (w przypadku przedsi biorstw 

du ych wszystkie jednostki), a tak e zmniejszy a si  obj to  emisji do atmosfery oraz 

obj to  cieków w przeliczeniu na jednostk  produktu. Redukcji uleg a równie  ilo  

detergentów, rodków chemicznych oraz amoniaku stosowanego w urz dzeniach 

ch odniczych. Du a liczba jednostek ma ych nie potrafi a odnie  si  do postawionych 

pyta , co mo na t umaczy  g ównie brakiem prowadzonej ewidencji w tym wzgl dzie, 

ewentualnie znacznym jej uproszczeniem.  

W roku 2008 po owa przedsi biorstw du ych wykaza a (tab. 2), e posiada w asn  

oczyszczalni  cieków ze zrzutem cieku oczyszczonego do kanalizacji, podczas gdy 5 lat 

wcze niej przedsi biorstw tych by o 37,5%. W ród jednostek rednich równie  

odnotowano wzrost obecno ci w asnych oczyszczalni cieków; w roku, w którym 

prowadzono badania by o ich 38,9%. Przedsi biorstwa rednie jako jedyne posiadaj  

oczyszczalnie cieków ze zrzutem do gruntu oraz do rzeki lub rowu, przy czym jednostki te 

stanowi  nieco ponad 20% w ród przedsi biorstw rednich. W przedsi biorstwach ma ych 

jedynie 16,7% posiada oczyszczalni  cieków i wska nik ten nie zmieni  si  po wst pieniu 

Polski do UE. W ci gu 5 lat przedsi biorstwa mleczarskie zintensyfikowa y dzia ania pod 

k tem instalacji filtrów redukuj cych emisje do atmosfery, a tak e zmniejszenia ujemnego 
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wp ywu transportu na rodowisko. Niewiele jednostek przeznacza osady ciekowe na 

nawozy, a w ród ma ych przedsi biorstw w ogóle nie odnotowano takich dzia a .  

Tab. 1. Zmiany parametrów rodowiskowych pomi dzy rokiem 2003 a 2008, % przedsi biorstw 

Tab. 1. The changes of environmental parameters between 2003 and 2008, % of enterprises 

Du e przedsi biorstwa  rednie przedsi biorstwa  Ma e przedsi biorstwa  Parametr rodowiskowy 

 

 wzrost

brak 

zmian spadek wzrost

brak 

zmian spadek wzrost 

brak 

zmian spadek 

Waga odpadów, t/rok 12,5 0 87,5 16,7 0 77,8 16,7 0 50,0 

Waga odpadów w przeliczeniu na 

produkt gotowy, t 12,5 0 75 0,0 0 100,0 16,7 0 50,0 

Masa opakowa  odzyskiwanych 

w stosunku do ca kowitej ilo ci 

opakowa , % 87,5 0 0 55,6 5,6 16,7 50,0 0 16,7 

Masa odrzutów w stosunku do 

produkcji dobrej jako ci, % 0 0 75 5,6 0 94,4 0 0 50,0 

Masa surowców odpadowych 

przeznaczonych do recyklingu, t 75 0 0 72,2 0 22,2 33,3 0 16,7 

Masa surowców odpadowych 

aktualnie wykorzystywanych w 

stosunku do przeznaczanego do 

recyklingu, t 75 0 0 44,4 0 5,6 0 0 16,7 

Roczna masa emisji do atmosfery 

w przeliczeniu na jednostk  

danego produktu, t 0 0 75 5,6 11,1 77,8 0 0 50,0 

Zu ycie energii, MWh 0 0 100,0 11,1 5,6 83,3 0 0 50,0 

Roczna obj to  cieków, m3 12,5 0 87,5 5,6 5,6 83,3 0 0 50,0 

Masa zu ytych rodków 

chemicznych i detergentów, t 12,5 0 75 16,7 5,6 33,3 0 0 50,0 

Masa amoniaku zu ytego do 

uzupe nienia jego ubytków w 

urz dzeniach ch odniczych, kg 0 25 37,5 0,0 5,6 55,6 0 0 16,7 

ród o: badania w asne. 

Po wst pieniu Polski do Wspólnoty w przedsi biorstwach du ych i rednich 

zaobserwowano znacz c  redukcj  ha asu oraz zacz to w wi kszym zakresie uzdatnia  

wod  do procesu produkcji. W jednostkach ma ych takich zmian nie zadeklarowano. We 

wszystkich przedsi biorstwach, bez wzgl du na ich wielko , k adzie si  wi kszy nacisk na 

zwi kszanie ekologicznej wiadomo ci pracowników przez szkolenia, b d  te  wzrost ich 

obowi zków i odpowiedzialno ci. Najwi ksz  zmian  wida  w ród jednostek 

najmniejszych, które w 2003 roku tylko w 16,7% wykazywa y si  takimi dzia aniami, a ju  

po 5 latach przedsi biorstw takich by a po owa. Równie spektakularne zmiany s  

zauwa alne w tych przedsi biorstwach po k tem zmniejszania strat oraz przecieków 

podczas gospodarki surowcami, m.in. dzi ki regularnym ogl dzinom powierzchni 

magazynowych, czy dbanie o nieblokowanie przej . Pozosta e badane jednostki równie  

stosuj  tego rodzaju dzia ania, ale by y one w znacznym stopniu obecne ju  w okresie 

poprzednim. Jednostki du e znacznie poprawi y parametry zu ycia surowców u ywanych 

do procesu produkcji, podobnie jak pozosta e przedsi biorstwa. Dostrzegaj  one w tym 
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szans  na popraw  pozycji konkurencyjnej przez zmniejszenie kosztoch onno ci procesu 

produkcji.  

Tab. 2 Dzia ania pro rodowiskowe podejmowane w mleczarniach w 2008 oraz 2003 roku, % przedsi biorstw 

Tab. 2 Environmental activities undertaken in dairy companies in 2008 and 2003, % of enterprises  

du e 

Przedsi biorstwa 

rednie  ma e  

Dzia anie 

 obecnie 

5 lat 

wcze niej obecnie 

5 lat 

wcze niej obecnie  

5 lat 

wcze niej 

zrzut do kanalizacji 50,0 37,5 38,9 22,2 16,7 16,7 

zrzut do gruntu - - 5,5 5,5 - - 

1. w asna 

oczyszczalnia 

cieków  
zrzut do rzeki lub rowu - - 16,7 16,7 - - 

2. filtry redukuj ce emisje do atmosfery 62,5 50 44,4 11,1 33,3 16,7 

3. zapobieganie sp ywaniu ska onej wody 

do kana ów ciekowych 62,5 50 27,8 5,5 - - 

4. ograniczanie ujemnego wp ywu 

transportu na rodowisko 87,5 50 66,7 22,2 16,7 33,3 

po uprzedniej instalacji 

urz dze  

odwadniaj cych 25 25 16,7 11,1 - - 

5. przeznaczanie 

osadów 

ciekowych na 

nawozy  po uprzednim 

kompostowaniu - - 5,5 5,5 - - 

6. redukcja ha asu  50 37,5 38,9 11,1 33,3 33,3 

7. uzdatnianie wody do procesu produkcji  75 50 50 38,9 50,0 50,0 

szkolenia 62,5 50 83,3 61,1 50 16,7 8. zwi kszenie 

ekologicznej 

wiadomo ci 

pracowników  

zwi kszenie 

obowi zków i 

odpowiedzialno ci 50 25 88,9 61,1 50 16,7 

  wzrost wp ywu na 

decyzje podejmowane 

w obr bie dzia u pracy 50 50 61,1 44,4 50 16,7 

9. poszerzenie zakresu automatyzacji 

produkcji 62,5 62,5 88,9 38,9 50 - 

regularne ogl dziny 

powierzchni 

magazynowych 75 62,5 88,9 61,1 50 16,7 

zapewnienie szkole  

dla pracowników 75 50 83,3 55,5 33,3 - 

magazynowanie 

zbiorników na 

powierzchni 

utwardzonej 100 87,5 77,8 55,5 33,3 - 

wyposa enie w 

obmurówki 

zabezpieczaj ce 62,5 50 66,7 44,4 33,3 - 

10. zmniejszenie 

strat oraz 

przecieków 

podczas 

gospodarki 

surowcami  

dbanie o 

nieblokowanie przej  62,5 50 61,1 38,9 33,3 - 

11. sterowanie stanem powietrza 

wewn trz  pomieszcze  produkcyjnych 100 50 83,3 33,3 33,3 - 

12. mniejsze zu ycie surowców w 

procesie produkcji 62,5 37,5 66,7 44,4 33,3 - 

ród o: badania w asne. 
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Wyra ne zmiany zasz y w jednostkach ma ych pod wzgl dem poszerzenia 

automatyzacji w zak adzie. W 2003 roku adne z badanych ma ych przedsi biorstw nie 

wykazywa o takich dzia a , a ju  w 2008 roku po owa z nich mia a je wdro one. W ród 

przedsi biorstw du ych zmiany takie nie mia y miejsca. 

Podczas pracy badawczej podj to starania w kierunku ustalenia g ównych barier, jakie 

ograniczaj  i zniech caj  producentów w sektorze mleczarskim do podejmowania 

aktywno ci w zakresie ochrony rodowiska naturalnego. 

Najistotniejszym ograniczeniem dla sektora mleczarskiego w dzia alno ci 

pro rodowiskowej s  du e nak ady finansowe, które trzeba ponosi  w zwi zku z 

wdra aniem takich inwestycji. Przedsi biorstwa ma e wskazywa y wy cznie na t  jedn  

barier  wp ywaj c  negatywnie na podejmowane przez nich decyzje w sprawach polityki 

rodowiskowej. Dla przedsi biorstw du ych równie  wa n  spraw , z któr  nie do ko ca 

sobie poradzi y, jest mentalno  pracowników oraz trudno ci ze znalezieniem 

odpowiednich zasobów czasowych potrzebnych w takich dzia aniach. Przedsi biorstwa 

rednie odnotowa y dodatkow  barier , która jest zwi zana z brakiem wyspecjalizowanej 

kadry kieruj cej strategi  ekologiczn  przedsi biorstwa.  
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Rys. 3. G ówne bariery wprowadzania dzia a  pro rodowiskowych 

Fig. 3.The main barriers for implementing environmental activities 

ród o: badania w asne 

Podsumowanie 

Nowoczesne, w pe ni konkurencyjne przedsi biorstwo musi w sposób nieprzerwany 

wzmacnia  swoja pozycj  konkurencyjn . Do podstawowych czynników 

konkurencyjno ci, takich jak cena, jako , czy obs uga klienta, w dobie wszechobecnego 

postulatu ekorozwoju zalicza si  równie  dzia ania proekologiczne. S  one z jednej strony 

wymuszane przez obowi zuj ce przepisy prawne, ale tak e przez rosn ca wiadomo  

ekologiczn  konsumentów. Strategia ekologicznego rozwoju przedsi biorstwa wynika 
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coraz cz ciej z uwarunkowa  ekonomicznych, które przy sprzyjaj cych instrumentach 

ochrony rodowiska, mog  dawa  konkretne korzy ci finansowe z podj tych dzia a  

pro rodowiskowych. Przedsi biorstwo, które chce funkcjonowa  na rynku w perspektywie 

d ugookresowej i utrzyma  na nim pozycj  konkurencyjn , nie mo e lekcewa y  wdra ania 

procesów ekologizacyjnych.  

Przedsi biorstwa mleczarskie s  sektorem, w którym odnotowa  mo na wyra ne 

zmiany w polityce pro rodowiskowej, a nadrz dnym czynnikiem motywuj cym do takich 

zmian jest konieczno  dostosowania si  do przepisów prawnych. Priorytetowe dzia ania w 

zakresie tej polityki zale  od wielko ci jednostki. W przedsi biorstwach du ych jest nim 

ograniczenie emisji do atmosfery, w rednich jednostkach k adzie si  nacisk na gospodark  

odpadami, a w ma ych przedsi biorstwach istotne jest ograniczenie zu ycia energii. U 

wi kszo ci badanych przedsi biorstw poprawie uleg y parametry rodowiskowe, takie jak 

waga odpadów w przeliczeniu na produkt gotowy, ilo  opakowa  odzyskiwanych w 

stosunku do ca kowitej ilo ci opakowa , wielko  emisji do atmosfery, czy te  ilo  

cieków powstaj cych w procesie produkcji. W jednostkach ma ych zasz y najwi ksze 

pozytywne zmiany pod wzgl dem dzia a  pro rodowiskowych, a przedsi biorstwa du e 

odznaczaj  si  najwi ksz  intensyfikacj  takich dzia a . G ówn  barier  dzia a  

pro rodowiskowych s  du e nak ady finansowe niezb dne do ich wdro enia. 

Przedsi biorstwa mleczarskie widz  potrzeb  wprowadzania zmian ekologizacyjnych w 

swoich jednostkach, a za silny katalizator takich zmian mo na uzna  wst pienie Polski do 

Unii Europejskiej. 
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