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Wp yw integracji Polski z Uni  Europejsk  na przemiany jako ci 
produkcji przedsi biorstw rolno-spo ywczych 

Impact of the Poland’s integration with the European Union on 
the production quality changes in agri-food enterprises 

Synopsis. W pracy zwrócono szczególn  uwag  na podstawowe rodzaje systemów i znaków jako ci 

oraz ich wp yw na sytuacj  ekonomiczn  grupy badanych przedsi biorstw, reprezentuj cych bran  

rolno-spo ywcz . Zwrócono równie  uwag  na inne czynniki, które w po czeniu ze skutecznie 

wdro onymi zasadami jako ciowymi mog  mie  istotny wp yw na budowanie trwa ych przewag 

konkurencyjnych.  

S owa kluczowe: jako , konkurencyjno , rynek, systemy jako ci, zarz dzanie jako ci  

Abstract. The essential part of the paper is sacrificed to reviewing the major types of quality systems 

and quality marks as well as their impact on the economic situation of a group of examined enterprises 

from agri-food branch. Furthermore, other factors which, combined with successfully implemented 

quality rules, can have an essential influence on building permanent competitive advantages, are 

presented. 
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Wst p 

Na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki g ównym jej problemem jest poprawa 

konkurencyjno ci. Wej cie naszego kraju do Unii Europejskiej postawi o wiele 

przedsi biorstw przed konieczno ci  wyboru drogi ich dalszego funkcjonowania. Wraz z 

wielkimi nadziejami, jakie nios a integracja, pojawi o si  równie  wiele problemów i obaw 

zwi zanych z tym faktem. Kwestia konkurencyjno ci, szczególnie w ród przedsi biorstw 

bran y spo ywczej, jest niezmiernie wa nym aspektem rozwoju polskiej gospodarki. O 

zdolno ci poprawy konkurencyjno ci danej dziedziny decyduje wiele czynników, zarówno 

o charakterze ekonomicznym, jak i pozaekonomicznym. Teoria i praktyka dowodz , e w 

obecnej dobie czynnikiem decyduj cym o budowaniu trwa ej przewagi konkurencyjnej  

mo e by  szeroko poj ta jako , poparta wdra aniem zasad certyfikowanych systemów 

zarz dzania jako ci . Obecnie posiadanie przez przedsi biorstwa bran y spo ywczej 

systemu HACCP jest spraw  oczywist , jednak na przestrzeni kilku pierwszych lat od 

wej cia Polski w struktury Unii Europejskiej równie  i w tej dziedzinie zasz y istotne 

zmiany. Samo posiadanie wspomnianego wy ej systemu zapewnienia jako ci do niedawna 

stanowi o wa ny instrument marketingowy. Dzi  przedsi biorstwa, widz c sens w 
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dzia alno ci projako ciowej, same decyduj  o zapewnieniu konsumenta o dba o ci o jako  

produkowanych przez nie wyrobów ( wiadczonych us ug) wprowadzaj c bardziej z o one, 

systemy jako ciowe, m.in. ISO serii 9000, 14 000, TQM itp. 

Kierownictwo przedsi biorstw dostrzega bowiem zalety produkcji wyrobów o 

stabilnych parametrach jako ciowych, produktów, które wp ywaj  na poziom zadowolenia 

nabywców, co jednocze nie decyduje o lojalno ci nabywcy, a tym samym o wspó czesnym 

by , albo nie by  przedsi biorstwa na rynku. Aspekt ten dotyczy w szczególno ci 

przedsi biorstw bran y spo ywczej, w której to przemiany zwi zane z zapewnieniem 

standardów jako ciowych w zakresie spe nienia norm weterynaryjnych, sanitarnych i 

fitosanitarnych zosta y zapocz tkowane najwcze niej. To w a nie przedsi biorstwa tej 

bran y najwcze niej zosta y zobligowane do obowi zkowego poddania si  re imom 

ustawodawczym, wynikaj cym z przynale enia do wspólnego rynku unijnego. 

Konkurencyjno  przedsi biorstw bran y spo ywczej i jej ród a 

Pozycja rynkowa przedsi biorstwa w du ym stopniu uzale niona jest od rodzaju i 

kierunku prowadzonej dzia alno ci przetwórczej. Nale y stwierdzi , i  proces koncentracji 

przemys u jest w Polsce niewystarczaj cy i kszta tuje si  na du o ni szym poziomie ni  w 

pozosta ych krajach UE. Zachodz ce na przestrzeni ostatnich kilku lat procesy prywatyzacji i 

modernizacji przedsi biorstw przetwórczych sprzyjaj  przyspieszaniu procesów koncentracji. 

Na pozycj  konkurencyjn  przedsi biorstw przemys u spo ywczego maj  istotny wp yw 

czynniki jego otoczenia, zarówno bli szego, jak i dalszego. Wed ug Szwackiej-Salmonowicz 

[2004] do podstawowych grup takich czynników mo na zaliczy  m.in.: 

 niskie koszty produkcji i dystrybucji produktów, 

 wysoki poziom integracji produkcji i kapita u, 

 wysok  jako  produkcji po czon  z rozwojem technicznym i technologicznym, 

 rozwój infrastruktury rynku, 

 wydajny system organizacji i zarz dzania przedsi biorstwem, jak równie  zarz dzania 

procesami produkcyjnymi, 

 certyfikacj  systemu jako ci, jako elementu przewagi oraz promocji przedsi biorstwa. 

Przemiany zachodz ce w polskim przemy le spo ywczym na przestrzeni ostatniego 

pi tnastolecia polega y na daleko id cej metamorfozie i stopniowym przechodzeniu od 

tradycyjnego i rozdrobnionego oraz s abo wyposa onego przetwórstwa do bardziej 

nowoczesnych i zagregowanych struktur wytwórczych o znacz cym potencjale produkcyjnym. 

wiadcz  o tym zarówno zmiany w wyposa eniu przedsi biorstw, jak równie  zmiany w sferze 

procesów zarz dczych. Na uwag  równie  zas uguje fakt znacznego wzrostu dynamiki ilo ci 

sprzeda y produktów spo ywczych w tempie oko o 5-6% rocznie, jak równie  du e o ywienie 

inwestycyjne, co w konsekwencji prze o y o si  na popraw  kondycji ekonomicznej oraz 

ogólnych wyników ekonomicznych tego sektora. Kolejn  cech  jest równie  wzrost eksportu, 

jaki nast pi  w ostatnich latach, a który niew tpliwie jest symptomem wzrostu si y 

konkurencyjnej przedsi biorstw. 

Du ego znaczenia w procesie kszta towania przewag konkurencyjnych w przemy le 

spo ywczym nabieraj  certyfikowane systemy zarz dzania jako ci . Zapocz tkowane przez 

obligatoryjno  wymogów dyrektyw UE, z powodzeniem s  wdra ane i stanowi  wa ny 

element (instrument) walki konkurencyjnej krajowych przedsi biorstw rolno-spo ywczych.  
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Przemys  rolno-spo ywczy nale y do typowych sektorów rozproszonych, poddaj cych si  

ró norodnym oddzia ywaniom i zagro eniom rynkowym, wynikaj cym z charakteru tego typu 

sektora.  

Jako  jako sposób poprawy pozycji konkurencyjnej przedsi biorstw 

Konkurencja jako ciowa opiera si  na oferowaniu przez niezale nych wytwórców 

produktów zró nicowanych pod wzgl dem jako ciowym. Owo zró nicowanie jest 

konsekwencj  zmian jako ci rynkowej oferowanego przez danego wytwórc  produktu, wskutek 

czego staje si  on w pewnym stopniu niezale ny od produktów przedsi biorstw 

konkurencyjnych. Mo e by  ono spowodowane zmian  dotychczasowych sposobów 

wytwarzania lub zmian  podej cia producenta do sposobu promocji swych produktów.  

Konkurencja jako ciowa jest swoistym elementem konkurencji pozacenowej. Jest ona 

ci le zwi zana z wykorzystaniem zmian cech produktu jako instrumentu konkurowania, 

szczególnie na zamo niejszych rynkach. Jako  rynkowa oferowanych produktów staje si  

podstawowym i najbardziej efektywnym instrumentem konkurowania [Iwasiewicz 1996]. 

Proces doskonalenia jako ci mo e by  rozpatrywany przez przedsi biorstwo w 

nast puj cych zakresach: 

 zmian poziomu jako ci rynkowej istniej cych produktów lub wprowadzania na rynek 

nowych produktów o wy szym poziomie jako ci, 

 kszta towania odmiennej jako ci rynkowej produktu w stosunku do jako ci produktów 

istniej cych oraz oferowanych przez konkurentów, 

 kszta towania oraz zmiany jako ci produktów oraz us ug towarzysz cych 

oferowanemu produktowi. 

Na konkurencyjno  jako ciow , oprócz wy ej przedstawionych, wp ywa wiele 

wewn trznych determinant maj cych swe podstawy wewn trz przedsi biorstwa. Determinanty 

te zwi zane s  najcz ciej z podejmowaniem decyzji produkcyjnych i w sposób bezpo redni 

kszta tuj  jako  oferowanych produktów. Przedsi biorstwo d ce do osi gni cia przewagi 

konkurencyjnej powinno oferowa  swoim klientom produkty o jako ci wy szej ni  oferuje 

konkurencja. 

Jedn  z podstawowych przyczyn sukcesu rynkowego wielu przedsi biorstw jest ich 

reputacja. Aby jednak utrzyma  si  na rynku przedsi biorstwo winno z jednej strony oferowa  

produkty po atrakcyjnej cenie, z drugiej za  dostarcza  produkty zaspokajaj ce potrzeby 

nabywcze ludno ci. D enie do poprawy jako ci produktów wi e si  nierozerwalnie z 

powi kszaniem wielko ci produkcji zwi zanej z ci g  kontrol  procesu produkcyjnego oraz 

produktu finalnego [Muhleman i inni 2005]. 

Wspó czesny rynek charakteryzuje si  coraz silniej zaostrzaj cymi si  procesami 

konkurencyjnymi, za  metody konkurencji staj  si  bardziej doskona e. Dlatego te  jednym ze 

sposobów skutecznego konkurowania jako ciowego staje si  ró nicowanie produkcji. 

Przedsi biorstwo chc c skutecznie konkurowa  powinno patrze  przez pryzmat potrzeb 

pojedynczego nabywcy, który poszukuje produktów o wyrafinowanym sk adzie u ytkowym, 

estetycznym i funkcjonalnym oraz o wysokim stopniu standaryzacji i ró norodno ci. Jak 

dowodz  badania rynkowe na temat wp ywu jako ci na konkurencyjno , o stopniu 

konkurencyjno ci w du ej mierze decyduje warto  rynkowa danego dobra. Z kolei warto  
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rynkowa produktu jest zdeterminowana jako ci  produkcji, w tym przede wszystkim jako ci  

projektu oraz zgodno ci  z wymaganiami odbiorcy [Adamkiewicz-Drwi o 2002]. 

Mi dzy rynkow  jako ci  danego dobra a konkurencyjno ci  przedsi biorstwa z punktu 

widzenia jako ci mo na stwierdzi  istnienie zale no ci wprost proporcjonalnej, tzn. im wy sza 

jako  dobra, tym wy szy jest stopie  konkurencyjno ci przedsi biorstwa. Natomiast niska 

jako  dobra wiadczy o niskiej konkurencyjno ci przedsi biorstwa na rynku.  

Normalizacja i certyfikacja jako sposób zapewnienia jako ci 

Dzia alno  normalizacyjna od wieków towarzyszy dzia alno ci gospodarczej cz owieka 

oraz s u y harmonijnemu rozwojowi nauki i produkcji dóbr. U atwiaj c codzienne ycie, 

normalizacja nabiera coraz wi kszego znaczenia wraz z rozwojem produkcji masowej dla 

anonimowego u ytkownika. 

Ju  w pierwszej po owie XIX wieku przedsi biorstwa wprowadzi y normalizacj  

zak adow  w celu uporz dkowania wymiarów produkowanych wyrobów, ograniczenia 

nadmiernej i niepo danej ró norodno ci asortymentu, zwi kszania skali produkcji danego 

rodzaju towaru o okre lonych parametrach oraz oszcz dno ci materia ów i czasu pracy. W 

drugiej po owie wspomnianego wieku przedsi biorstwa dochodzi y do porozumienia w sprawie 

jednolitych wymaga  normalizacyjnych 

Zgodnie z podej ciem pierwszego modelu normalizacyjnego potrzeba uzgadniania 

standardów le a a w interesie przedsi biorstw. Ta potrzeba tworzy a tradycyjny rynek us ug 

normalizacyjnych, podlegaj cy zasadom biznesu, tyle, e biznesem by o w tym przypadku 

zaspokajanie popytu na normy. Tak w a nie powsta y towarzystwa normalizacyjne w USA. Po 

pewnym czasie pozosta y tylko te, które wypracowa y najlepsze procedury negocjacji 

normalizacyjnych, zainwestowa y w wiedz  i rozeznanie potrzeb oraz zyska y autorytet w 

rodowisku przemys owym. Dzia a y one na zasadach rynkowych, tworzy y w asne kapita y, 

finansuj ce prace normalizacyjne oraz podlega y regulacjom antytrustowym. Pa stwo nie 

interweniowa o w t  dzia alno , lecz dba o, by na tym rynku nie wyst pi y praktyki 

monopolistyczne, hamuj ce innowacyjno  i rozwój. 

W 1946 roku na konferencji w Londynie 25 krajów, w tym równie  Polska, opowiedzia o 

si  za utworzeniem organizacji mi dzynarodowej, która mia a si  zaj  normalizacj  i 

kontynuowa , ale ju  na wy szym etapie rozwoju, prace powsta ej w 1926 roku w USA 

Mi dzynarodowej Federacji Krajowych Jednostek Normalizacyjnych. Oficjalnie 23 lutego 1947 

roku powsta a International Organization for Standarization (ISO), czyli Mi dzynarodowa 

Organizacja Normalizacyjna, której cz onkiem i za o ycielem by  Polski Komitet 

Normalizacyjny (PKN). 

W dniu 16 stycznia 1991 roku Polska i Wspólnoty Europejskie podpisa y Uk ad 

Europejski, ustanawiaj cy stowarzyszenie mi dzy Rzeczypospolit  Polsk  a Wspólnotami 

Europejskimi. Z punktu widzenia podej cia normalizacyjnego dotycz cego jako ci, 

najistotniejsze jawi  si  nast puj ce jego artyku y: 

o artyku  68, zobowi zuj cy Polsk  do zbli enia istniej cego i przysz ego 

ustawodawstwa do ustawodawstwa UE, 

o artyku  69, zawieraj cy konieczne do zbli enia przepisy prawne, m.in. ochron  

zdrowia, ochron  konsumenta, przepisy techniczne i normy. 

Podpisany uk ad na o y  na Polsk  mi dzy innymi konieczno  dostosowania naszych 

standardów technicznych do standardów stosowanych w krajach Unii Europejskiej, równie  w 
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zakresie jako ci [Zatorski 1996]. Stworzy  konieczno  wprowadzenia krajowego systemu 

normalizacyjnego, zgodnego z analogicznymi systemami w krajach Unii.  

Podstawowym rodkiem eliminacji barier technicznych w handlu w Unii Europejskiej jest 

ujednolicenie prawa. Do jego harmonizacji w UE s u  najcz ciej dyrektywy. Pa stwa 

cz onkowskie zobowi zane s  do wprowadzenia postanowie  dyrektyw do prawa krajowego i 

poinformowania Komisji Europejskiej o zastosowanych w tym celu rodkach. W systemie 

europejskim przyj to, e do realizacji zasady swobodnego przep ywu towarów zasadniczo 

wystarcza ustanowienie zasad bezpiecze stwa odnosz cego si  do fazy projektowania i 

wytwarzania wyrobu. Z tego powodu Unia Europejska ograniczy a prawodawstwo w zakresie 

przepisów technicznych do fazy projektowania, wytwarzania i wprowadzania produktów na 

rynek. Faza eksploatacji jest za  zharmonizowana w specyficzny sposób i tylko 

fragmentarycznie. W prawie niedopuszczalne jest ustanowienie takich przepisów, które 

narzuca yby konieczno  spe niania na etapie projektowania i wytwarzania wymaga  innych ni  

ustanowione w dyrektywach. 

Dyrektywy starego podej cia by y pierwszym krokiem harmonizacji technicznej w UE. 

Dyrektywy te mia y charakter sektorowy, wymagania mia y charakter szczegó owy, a ich 

stosowanie by o opcjonalne. Tak zwane stare podej cie do harmonizacji technicznej nie 

odnios o pozytywnego rezultatu. Od 7 maja 1985 roku w Unii Europejskiej zacz to stosowa  

harmonizacj  techniczn  tzw. nowego podej cia. Porzucono próby formu owania szczególnych 

wymaga  bezpiecze stwa wobec wyrobów i zacz to formu owa  dla grup wyrobów jedynie 

wymagania zasadnicze. 

Polskie normy by y dokumentami obligatoryjnymi do 1994 roku. Po nowelizacji 

ustawy o normalizacji [Ustawa... 2002] polskie normy sta y si  dokumentami 

fakultatywnymi, których stosowanie zale y, tak jak w innych krajach, od woli stron 

zawieraj cych kontrakty gospodarcze. Ta zmiana charakteru norm nabra a kluczowego 

znaczenia dla przystosowania polskiej normalizacji do normalizacji w pa stwach o  

gospodarce rynkowej i w a ciwie od jej wprowadzenia mo na by o podj  dzia ania 

harmonizacyjne [Wasilewski 1999]. Wspó czesne dzia ania maj  na celu zmierzanie do 

wzmocnienia norm europejskich, poprzez stworzenie europejskiego systemu akredytacji, 

u atwiaj cego uznanie na terenie wspólnoty certyfikatów jako ci wystawianych w 

poszczególnych krajach. 

Polskie przedsi biorstwa chc c by  konkurencyjnymi na rynkach mi dzynarodowych 

musz  dostosowa  si  do systemów zapewnienia jako ci uznawanych i przestrzeganych w 

innych pa stwach, zarówno w obszarze dobrowolnym, jak i obowi zkowym. Wraz z wej ciem 

do struktur europejskich zmieniaj  si  prawa i obowi zki polskiego wytwórcy. 

Procesy gospodarcze zachodz ce w kraju oraz stopniowa likwidacja barier celnych, 

podnosz  dosy  wysoko poprzeczk  jako ciow  dla wielu produktów. Jedn  z nich jest 

konieczno  posiadania przez przedsi biorstwa certyfikowanych systemów zapewnienia jako ci 

wed ug norm ISO 9000, jak równie  systemów HACCP i ISO 22000, zw aszcza w 

przedsi biorstwach produkuj cych ywno . Coraz cz ciej obserwuje si  tak e integracj  

wy ej wymienionych systemów z innymi normami serii ISO, a mianowicie ISO 14000 

zwi zan  z zarz dzaniem ochron  rodowiska naturalnego, jak równie  norm zwi zanych z 

dba o ci  o bezpiecze stwo i higien  w miejscu pracy. Mowa tu o normach ISO serii 18000. 

Tak zestawione i po czone w sposób kompleksowy elementy daj  pe n  skuteczno  

podejmowanych dzia a  na rzecz podnoszenia jako ci produkcji i bezpiecze stwa ywno ci, a 

w konsekwencji przyczyniaj  si  do stopniowego obni ania kosztów zwi zanych z 
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modernizacj  struktur produkcyjnych oraz certyfikacj  ww. systemów, które to opieraj  si  w 

wi kszo ci na podobnych podwalinach dokumentacyjnych.  

Podstaw  pe nej i zgodnej z marketingowym podej ciem przedsi biorstw skuteczno ci 

dzia a  w kierunku zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywno ci dla klienta jest równie  

system QACP nazywany Systemem Punktów Kontrolnych dla Zapewnienia Jako ci. Jego 

zasady s  niemal identyczne z systemem HACCP, jednak e o ile system HACCP odnosi si  do 

zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego w ca ym a cuchu produkcji i obrotu ywno ci , o 

tyle QACP dotyczy zagwarantowania jako ci z punktu widzenia konsumenta, z uwypukleniem 

cech jako ci handlowej, od ywczej i organoleptycznej. Zastosowanie w praktyce 

wspomnianych wy ej zintegrowanych systemów jako ciowych stanowi milowy krok na drodze 

w kierunku najbardziej rozwini tej formy zarz dzania organizacj , któr  jest system 

Kompleksowego Zarz dzania Jako ci , czyli TQM.  

Realna pomoc pa stwa w uzyskiwaniu przez podmioty gospodarcze certyfikatów jest 

wspó cze nie szczególnie wa na dla sektora ma ych i rednich przedsi biorstw. Umiej tno  

przystosowania si  do wymaga  wspólnego rynku, jak równie  skuteczne na nim 

konkurowanie, b dzie zale ne g ównie od prowadzonej polityki projako ciowej wielu 

przedsi biorstw. Je li pomoc pa stwa nie b dzie nast powa , doprowadzi to stopniowo do 

upadku, szczególnie najmniejszych, jednostek gospodarczych. Wiele z nich wspó cze nie 

przesta o istnie  nie mog c podo a  trudno ciom ekonomicznym.  

Charakterystyka badanych przedsi biorstw 

W sk ad grupy badanych przedsi biorstw przemys u spo ywczego wesz o 68 

zak adów reprezentuj cych dwie bran e, mianowicie mleczarsk  i mi sn . Stanowi y one 

odpowiednio 60% oraz 40% liczby badanych przedsi biorstw. W grupie przedsi biorstw 

przetwórstwa mi snego znalaz y si  tak e zak ady zajmuj ce si  przerobem mi sa 

drobiowego. W ród badanych znalaz y si  przedsi biorstwa posiadaj ce certyfikowane 

systemy i znaki wiadcz ce o podnoszeniu jako ci produkowanych wyrobów.  

Zak ady redniej wielko ci stanowi y 27,5 % populacji, w bran y mleczarskiej by o ich 

33,3%, za  mi snej 18,8%. Przedsi biorstwa ma e, zatrudniaj ce do 50 pracowników, stanowi y 

jedynie 12,5% liczby badanych przedsi biorstw. Jakiekolwiek zmiany, szczególnie o 

charakterze ekonomicznym, w przypadku przedsi biorstw ma ych nast powa y bardzo wolno, 

czego dowodz  wyniki przeprowadzonych bada .  

Badane przedsi biorstwa nale a y w zdecydowanej wi kszo ci, bo w oko o 75%, do 

struktur jednozak adowych, g ównie o profilu produkcyjno-handlowym. Jednak zachodz ce 

procesy przemian rynkowych wp ywaj  na stopniowe powstawanie silnych, wielozak adowych 

struktur, powsta ych w wyniku przej  b d  fuzji z innymi przedsi biorstwami tej samej bran y.  

Jako  surowca a jako  wyrobu finalnego 

Post puj ce procesy koncentracji i specjalizacji produkcji przynosz  stopniowe zmiany w 

sposobie funkcjonowania przedsi biorstw spo ywczych, jak równie  w sposobie pozyskiwania 

surowca do przerobu. Przemiany te wywieraj  tak e wp yw na sposób funkcjonowania 

gospodarstw rolniczych produkuj cych g ówne na potrzeby przetwórstwa spo ywczego. 
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Wyniki przeprowadzonych bada  zwróci y uwag  na aktualno  tych przemian w 

badanych przedsi biorstwach. By y one szczególnie dostrzegane w przypadku grupy 

przedsi biorstw du ych, cz sto dzia aj cych na terenach o silnie rozbudowanych tradycjach 

rolniczych. Podstawowym wyrazem owych zmian jest m.in. zmiana sposobu gromadzenia 

surowca przez zak ady przetwórcze. Polegaj  one g ównie na stopniowym przechodzeniu od 

dotychczasowych tradycyjnych metod skupu z wykorzystaniem szczebla po redniego, 

polegaj cych na gromadzeniu pojedynczych partii surowca od rolników gospodaruj cych na 

niewielkim areale oraz prowadz cych produkcj  najcz ciej metodami ekstensywnymi, do 

metod masowych zwi zanych z zakupem du ych i stabilnych jako ciowo partii produktowych, 

bezpo rednio w gospodarstwie rolnika. 

Produkt, pozyskiwany w sposób niezgodny z zasadami zapewnienia bezpiecze stwa 

zdrowotnego produkowanej ywno ci, z punktu widzenia przedsi biorstwa godzi w op acalno  

dalszego funkcjonowania, zwi zanego z wysokimi kosztami pozyskiwania w ten sposób 

surowca. Surowiec niskiej jako ci wyj ciowej przek ada si  bowiem na jako  wyrobu 

ko cowego, a ta nigdy nie mo e by  zadawalaj ca, szczególnie w przypadku przedsi biorstw 

chc cych sprosta  wytycznym systemów zarz dzania jako ci . 

Przeprowadzone badania pozwoli y równie  na ocen  jako ci pozyskiwanego surowca 

m.in. w gospodarstwach rolniczych. Pytania dotycz ce tego problemu sformu owano w ankiecie 

w skali pi ciostopniowej, gdzie przez 5 oznaczono najbardziej, za  1 najmniej istotn  cech  z 

punktu widzenia kieruj cych zak adem. Jak wykaza y badania, jako  surowca pozyskiwanego 

przez przedsi biorstwa rolno-spo ywcze zosta a oceniona przez kieruj cych zak adami dosy  

wysoko, szczególnie je li wzi  pod uwag  jako  skupowanego mleka surowego. Nadano mu 

ocen  4,7 w pi ciostopniowej skali, mleko odt uszczone za  otrzyma o ocen  4,0. Podobnie 

oceniono jako  pozosta ych surowców: drób 4,6, wieprzowina 4,4, wo owina 4,3 (rysunek 1). 
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Rys. 1. Ocena jako ci surowca skupowanego przez przedsi biorstwa w skali 5-1 (5 – oznacza warto  najwy sz , 

1 – najni sz ) 

Fig. 1. Quality evaluation of raw material purchased by enterprises in 5-1 scale (5 – the highest, 1 – the lowest) 

ród o: badania w asne. 

Uzyskane wyniki wiadcz  o istotnych zmianach, jakie zasz y na przestrzeni ostatnich lat 

w dziedzinie poprawy jako ci produkowanych surowców na polskiej wsi, jak równie  o 
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stopniowo zmieniaj cej si  wiadomo ci rolników oraz zmianie modelu wytwarzania surowca 

pod k tem wymogów wspó czesnego rynku. 

Badane przedsi biorstwa w bardzo rygorystyczny sposób podchodzi y do kwestii 

bie cego sprawdzania parametrów jako ciowych produktów rolniczych przed podj ciem 

decyzji o jego przyj ciu do przetwórstwa. Uzyskane wyniki bada  jednoznacznie wykaza y, i  

blisko 98,5 % badanej populacji przedsi biorstw zwraca na ten aspekt szczególn  uwag . 

Traktuj  one stan jako ciowy podstawowego surowca bior cego udzia  w procesie 

przetwórczym jako czynnik priorytetowy, warunkuj cy jako  finalnego produktu. Jedynie 

1,5% badanych tak  dzia alno  prowadzi rzadziej, maj c pewno , i  ich stali dostawcy 

surowca s  dla przedsi biorstwa wiarygodni. Szczególnie wymagaj co i restrykcyjnie 

podchodzono w badanych zak adach do kwestii jako ci pó produktów i surowców 

wspomagaj cych przetwórstwo ywno ci. Wyrazem owej dba o ci mo e by  fakt, i  

zdecydowana wi kszo  pó produktów pochodzi od dostawców (przedsi biorstw), którzy 

posiadaj  stosowne wiadectwa i certyfikaty wiadcz ce o przestrzeganiu zasad i systemów 

jako ciowych  
W du ej liczbie badanych przedsi biorstw (42,5%) aspekt jako ciowy by  bardzo wa ny 

przy podejmowaniu decyzji o zakupie pó produktu do przetwórstwa. W przypadku oko o 10% 

badanych przedsi biorstw wysoka jako  udokumentowana posiadanymi certyfikatami 

jako ciowymi stanowi a najwa niejszy czynnik przemawiaj cy za decyzj  zakupu danego 

pó produktu. Rzadziej na ten aspekt zwraca o uwag  oko o 25% badanych zak adów, za  dla 

oko o 22% badanych zak adów nie by o to istotne, poniewa  w wi kszo ci z nich 

wykorzystywano pó produkty pochodz ce od sprawdzonych dostawców. Dlatego te  aspekt 

dokumentacyjny nie mia  dla tej grupy przedsi biorstw a  tak wielkiego znaczenia. 

Dzia ania przedsi biorstw przetwórczych w sferze kszta towania 
jako ci 

Dba o  o jako  produkowanych dóbr, jak równie  certyfikacja zgodno ci z systemami 

jako ciowymi, daje przedsi biorstwom wiele korzy ci. Posiadanie okre lonego certyfikowanego 

systemu jako ci staje si  w obecnych czasach spraw  presti ow . Przez dzia ania usprawniaj ce 

funkcjonowanie zak adu oraz utrzymywanie poprawnych relacji z otoczeniem przedsi biorstwa 

mog  wp ywa  na popraw  swojej sytuacji konkurencyjnej. W d u szej perspektywie stanowi to 

nie tylko szans  na przetrwanie przedsi biorstwa na rynku, lecz tak e jego trwa y rozwój.  

Z punktu widzenia rodzaju stosowanych przez badane przedsi biorstwa systemów jako ci 

na szczególn  uwag  zas uguje fakt, i  najcz ciej wdra anym systemem by  system HACCP. 

Jak wynika z przeprowadzonych bada  system ten stanowi  punkt wyj cia do wdra ania 

kolejnych, bardziej rozwini tych form (systemów) zarz dzania jako ci . cznie wdro y o go 

oko o 73% badanych przedsi biorstw. 

Spo ród tej grupy przedsi biorstw najliczniejsz  grup  stanowi y ma e, zgodnie z 

nomenklatura GUS zatrudniaj ce do 10 osób. W oko o 36% z nich wdro ono równie  systemy 

zgodne z normami serii ISO 9000, cz sto b d ce kontynuacj  poprzedniego systemu (rysunek 

2).  
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Rys. 2. Podstawowe rodzaje stosowanych systemów i znaków jako ci wed ug wielko ci przedsi biorstw, % 

Fig. 2. Main types of quality systems and quality marks applied in the enterprises of different size, % 

ród o: badania w asne 

Nale y stwierdzi , i  p ynne przechodzenie od mniej do bardziej rozwini tych form 

zarz dzania jako ci  jest zale ne z jednej strony od wielko ci przedsi biorstwa, z drugiej za  od 

zaanga owania w wymian  mi dzynarodow . Zastosowane przez badane zak ady systemy 

zarz dzania jako ci  daj  jednak nadziej  na pozytywne zmiany w zakresie wymiany 

mi dzynarodowej w przysz o ci. Oczywi cie b dzie to mo liwe, je li te przedsi biorstwa b d  

w stanie przebi  si  ze swoj  ofert  oraz znale  stosown  nisz  rynkow  dla swoich wyrobów.  

Przes anki i motywy doskonalenia jako ci w badanych 
przedsi biorstwach 

Motywy ubiegania si  o przyznanie stosownego certyfikatu w ród przedsi biorstw bywaj  

ró ne. Do najcz stszych nale y ch  wykorzystania posiadanego certyfikatu w dzia aniach 

marketingowych, jako silnego bod ca promocyjnego. Przedsi biorstwa prowadz ce dzia alno  

zgodnie z przyj tymi zasadami jako ciowymi postrzegane s  jako lepsze oraz atwiej uzyskuj  

akceptacj  w ród nabywców swych produktów. Produkty, które nie posiadaj  stosownego 

certyfikatu, coraz cz ciej zaczynaj  by  pomijane w decyzjach nabywczych.  

W badanych przedsi biorstwach, wdra aj c owe systemy w ycie, patrzono na to raczej 

przez pryzmat pozytywnych stron ich posiadania. W ród wymienianych motywów najcz ciej 

podawano oczekiwane korzy ci zwi zane z wej ciem Polski do UE i mo liwo  prowadzenia 

dzia alno ci handlowej na tym rynku (77,5%). W bardzo wielu przypadkach oczekiwano 

mo liwo ci trwa ego zwi kszenia udzia u na rynku krajowym (65%), a co za tym idzie 

podniesienia stopnia konkurencyjno ci tych przedsi biorstw. Innym oczekiwanym efektem, 

by a stopniowa eliminacja s abszych jednostek z rynku lokalnego, szczególnie nale cych do 

grupy przedsi biorstw ma ych (27,5%), produkuj cych g ównie przy zastosowaniu 

tradycyjnych metod wytwarzania (rysunek 3). 
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Rys. 3. Podstawowe motywy wdra ania certyfikowanych systemów jako ci, %  

Fig. 3. Main motives of implementation of certified quality systems, % 

ród o: badania w asne. 

Podejmuj c decyzj  o certyfikacji systemów zarz dzania jako ci  kierowano si  równie  

daleko id cymi celami strategicznymi, jak cho by zbudowanie poprawnie funkcjonuj cej 

organizacji (ponad 50% badanych jednostek podawa o to za g ówn  przes ank ), jak równie  

wp yw na wzrost motywacji pracuj cych tam osób (20%). Jednak najwa niejszym powodem, 

jak nale a o oczekiwa , by  bodziec ekonomiczny w postaci oczekiwanych korzy ci 

zwi zanych z popraw  pozycji rynkowej. Tak  opini  wyrazi o ponad 77% badanych 

przedsi biorstw. 

Wdra anie i przestrzeganie zasad systemów jako ci w codziennym rytmie pracy badanych 

zak adów napawa pewnym optymizmem. Jednak, jak ka da dziedzina ekonomiczna, równie  i 

systemy jako ciowe nieustannie poddawane s  zmianom, a przedsi biorstwa je wdra aj ce d  

do stosowania coraz doskonalszych form, zapewniaj cych im zdobycie przewagi 

konkurencyjnej nad rywalami rynkowymi. Tak  form  w zarz dzaniu organizacj  jest system 

Kompleksowego Zarz dzania Jako ci .  

Polskie przedsi biorstwa, a w szczególno ci przedsi biorstwa agrobiznesu, znajduj  si  

dopiero na pocz tku drogi prowadz cej do wdra ania filozofii, na której opiera si  ów system. 

Prowadzone badania empiryczne wykaza y, i  koncepcja TQM bardziej znajduje swój wyraz w 

przysz ych planach przedsi biorstw ni  w praktycznych i konkretnych dzia aniach. 

Podsumowanie 

Doskonalenie jako ci mo e by  istotnym czynnikiem poprawy konkurencyjno ci 

przedsi biorstw agrobiznesu. Przeprowadzona analiza pokazuje jednak, e samo wdro enie 

certyfikowanych systemów jako ci bez udzia u skutecznych bod ców marketingowych oraz 

zaanga owania i przekonania kierownictwa, nie mo e by  wystarczaj ce do uzyskania trwa ej 

przewagi konkurencyjnej. Jako  jest dla przedsi biorstwa, szczególnie produkuj cego 

ywno , podstawowym sposobem dostosowania si  do potrzeb konsumenta i uzyskania jego 

akceptacji, jest jednak tak e problemem ekonomicznym dla wprowadzaj cych wspomniane w 
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niniejszym opracowaniu certyfikowane systemy jako ci. Wej cie Polski do Unii Europejskiej i 

harmonizacja z przepisami tam obowi zuj cymi przyczyni y si  do upadku wielu firm 

(szczególnie najmniejszych), za  je li chodzi o ca y sektor ywno ciowy spowodowa y istotny 

szok kosztowo - inwestycyjny. Jednak bez tych zmian nasz krajowy przemys  bazuj cy na 

produktach rolniczych nie mo e w przysz o ci liczy  na profity zwi zane z uczestnictwem we 

wspólnym ryku. 
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