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Pozna  

Gospodarka wodno- ciekowa wielkopolskich przedsi biorstw 
mleczarskich a ich konkurencyjno  po wst pieniu Polski do 
Unii Europejskiej2 

Water supply and sewage disposal in dairy enterprises in the 
Wielkopolska region and their competitiveness after Poland’s 
accession to the European Union 

Synopsis. W pracy zaprezentowano, jak kszta towa a si  konkurencyjno  wielkopolskich 

przedsi biorstw mleczarskich ze wzgl du na stosowan  gospodark  wodno- ciekowe  po wst pieniu 

Polski do UE. Badaniom ankietowym poddano 32 jednostki w ród których wyst powa y 

przedsi biorstwa ma e, rednie i du e.  Przewa aj ca wi kszo  przedsi biorstw odnotowa a wzrost 

pozycji konkurencyjnej, który zwi zany jest z ma ym wzrostem potencja u konkurencyjno ci. 

Wi kszo  przedsi biorstw w badanym okresie wdro y a dzia ania maj ce ogranicza  zu ycie wody i 

ilo  wytwarzanych cieków. Ograniczenie zu ycia wody wywo uje przede wszystkim niewielki 

przyrost oceny potencja u konkurencyjno ci. 

S owa kluczowe: gospodarka wodno- ciekowa, pozycja konkurencyjna, przedsi biorstwa 

mleczarskie, ochrona rodowiska. 

Abstract. The paper presents the competitiveness of dairy enterprises in the Wielkopolska region in 

terms of the adopted water supply and sewage disposal systems after the Poland’s accession to the 

EU. A survey was conducted on 32 entities, among which there were small, medium-sized and large 

enterprises. A vast majority of the enterprises recorded an increase in their competitive standing, 

which is connected with a small increase in the competitive potential. Most enterprises in the analysed 

period implemented actions in order to reduce water consumption and the amount of produced 

sewage. An increased reduction of water consumption results first of all in a slight increase in the 

evaluated competitive potential. 

Key words: water supply and sewage disposal, competitive standing, dairy companies, environmental 

protection. 

Wst p 

Przedsi biorstwa mleczarskie, chc c by  konkurencyjne na rozszerzonym rynku po 

wst pieniu Polski do Unii Europejskiej, musia y dostosowa  wiele aspektów swojej 

dzia alno ci do wymogów unijnych. Jednym z problemów, z którymi boryka y si  w tym 

okresie przedsi biorstwa, by a konieczno  poprawy parametrów rodowiskowych, tzn. 

                                                 
1 Dr, e-mail: hadryjanska@up.poznan.pl.  
2 Praca naukowa finansowana ze rodków na nauk  w latach 2010-2012 jako projekt badawczy. 
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zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, g ównie dwutlenku w gla, minimalizacja ilo ci 

powstaj cych odpadów i w a ciwa gospodarka wodno- ciekowa. 

Konkurencyjno  jest zdolno ci  do rozwoju, osi gania korzy ci, zysków lub 

przewagi konkurencyjnej. Zasadniczym celem podejmowanych przez przedsi biorstwo 

dzia a  jest ci g y wzrost konkurencyjno ci, wyra any przez coraz lepsz  pozycj  

konkurencyjn  przedsi biorstwa na rynku. Przyjmuje si , e pozycja ta jest wyznaczana 

przez czynniki wewn trzne oraz zewn trzne, m.in. takie jak udzia  w rynku na tle 

konkurentów, kondycja finansowa, perspektywy rozwoju, a obecnie tak e przez reputacj , 

mark , innowacyjno  i potencja  technologiczny. Sprawdzon  metod  oceny 

konkurencyjno ci jest porównywanie okre lonych rezultatów rynkowych uzyskanych przez 

przedsi biorstwo z wynikami osi gni tymi przez inne podmioty. Wi e si  to z faktem, e 

miar  poziomu konkurencyjno ci przedsi biorstwa jest jego pozycja konkurencyjna na 

rynku. Decyduj cy wp yw na sytuacj  konkurencyjn  maj  czynniki konkurencyjno ci, do 

których zaliczy  mo na cen  sprzedawanego dobra, informacj , dystrybucj , warunki 

sprzeda y, jako , marketing oraz dzia ania pro rodowiskowe [Wysocki 2009]. 

Elementem konkurencyjno ci przedsi biorstw jest równie  potencja  konkurencyjny, 

który stanowi  zasoby materialne i niematerialne niezb dne do tego, aby przedsi biorstwo 

mog o funkcjonowa  na rynku. 

W opracowaniu zostan  zaprezentowane wyniki bada  dotycz ce okre lenia stopnia 

ekologizacji przedsi biorstw mleczarskich w zakresie gospodarki wodno- ciekowej oraz 

wyniki zwi zane ze zmian  ich konkurencyjno ci po wst pieniu do Unii Europejskiej, czyli 

po 2004 roku. Badania przeprowadzone na terenie Wielkopolski by y zwi zane z ocen  

stopnia ograniczenia zu ycia wody oraz minimalizacji ilo ci cieków powstaj cych w 

procesie produkcji wyrobów mleczarskich. Dokonano równie  próby powi zania dzia a  

pro rodowiskowych w zakresie gospodarki wodno- ciekowej ze zmian  konkurencyjno ci 

przedsi biorstw. Za o eniem umo liwiaj cym powi zanie pozycji konkurencyjnej i 

potencja u konkurencyjnego z ochron  rodowiska jest stwierdzenie, e wszystkie jednostki 

funkcjonuj ce na terenie tego samego województwa dzia a y w tym okresie w podobnych 

warunkach.  

Materia  i metoda 

Celem bada  przeprowadzonych na prze omie 2010 i 2011 roku by o 

zaprezentowanie, jak przedsi biorstwa mleczarskie oceniaj  swoj  dzia alno  

ekologizacyjn  z zakresu gospodarki wodno- ciekowej oraz jak zmiany tych dzia a  

wp ywa y na pozycj  i potencja  konkurencyjny. Pod terminem „dzia alno  

ekologizacyjna” rozumie si  celowe dzia ania na rzecz ochrony rodowiska naturalnego 

maj ce poprawi  parametry rodowiskowe, takie jak mniejsze zu ycie surowców, wody, 

minimalizacja ilo ci wytwarzanych odpadów i zrzutu cieków. 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). 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 4 cz ci, z których w jednej 
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ankietowani oceniali potencja  konkurencyjno ci oraz pozycj  konkurencyjn  mierzon  

udzia em w rynku oraz wielko ci  wyniku finansowego. Ankietowani odpowiadali równie  

na pytania zwi zane z dzia aniami ograniczaj cymi zu ycie wody w procesie produkcji 

oraz ograniczaj cymi ilo  cieków. 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 7 lat. 

Badania przeprowadzono na 32 przedsi biorstwach mleczarskich. W wi kszo ci 

przedsi biorstwa te powsta y do 1989 roku. Ponad 60%  analizowanych przedsi biorstw to 

spó dzielnie, a nieca e 30% to spó ki z ograniczon  odpowiedzialno ci . Ponad po owa 

ankietowanych jednostek to przedsi biorstwa rednie, nieca e 20% to jednostki ma e, a 

troch  ponad 20% badanych stanowi  przedsi biorstwa du e. Przedsi biorstwa, które 

analizowano, produkuj  g ównie mleko oraz napoje mleczne, sery bia e, mas o, ale tak e 

mleko w proszku, sery twarde oraz sery topione, sery mi kkie i lody. Dla przewa aj cej 

wi kszo ci badanych przedsi biorstw g ównym rynkiem zbytu jest rynek krajowy, 

natomiast sprzeda  na rynku mi dzynarodowym stanowi jedynie nieca e 20% warto ci 

sprzeda y. W wi kszo ci ankietowanych przedsi biorstw brak jest zaanga owania kapita u 

zagranicznego. Prawie po owa badanych jednostek wykaza a, e w ci gu ostatnich 7 lat 

nieznacznie zwi kszy  si  wynik finansowy, a wzrost dosy  znacz cy odnotowano u ponad 

20% przedsi biorstw. Tylko nieca e 10% badanych to jednostki, u których wynik 

finansowy w tym okresie zmniejszy  si . 

Wyniki bada  

Przedsi biorstwa poddane ankietyzacji ocenia y swój potencja  konkurencyjno ci w 

zakresie potencja u finansowego, produkcyjnego, potencja u w sferze zapewnienia jako ci 

(w opracowaniu b dzie u ywany równie  krótszy zwrot „potencja  jako ciowy”) oraz 

potencja u w sferze sprzeda y (w skrócie „potencja  sprzeda y”). Badani przypisywali 

poszczególnym parametrom swoj  ocen  od 1 (bardzo niski poziom) do 5 (bardzo wysoki 

poziom). W obr bie potencja u finansowego oceniano m.in. mo liwo ci finansowania 

dzia alno ci bie cej, mo liwo  finansowania rozwoju z funduszy w asnych i ze rodków 

zewn trznych, jako  kadry zarz dzaj cej finansami przedsi biorstwa. Potencja  

produkcyjny podlega  ocenie ze wzgl du na stopie  zu ycia urz dze , udzia  nowych 

produktów w asortymencie produkcyjnym, nowoczesno  technologii, stopie  

informatyzacji procesów produkcji, a tak e warto  nak adów na badania i rozwój. 

Oceniaj c potencja  w sferze zapewnienia jako ci brano po uwag  takie parametry jak 

rang  nadawan  problemom zapewnienia jako ci, kszta towanie jako ci jako metody 

zarz dzania, wiadomo  projako ciow  pracowników oraz stopie  informatyzacji 

stosowanych systemów zarz dzania jako ci . Potencja  w sferze sprzeda y zosta  oceniony 

po k tem nast puj cych parametrów: stopnia znajomo ci obecnych i przysz ych potrzeb 

klientów oraz konkurentów, jako ci kadr w dziale sprzeda y, jako ci narz dzi 

marketingowych, rozpoznawalno ci przedsi biorstwa i jego wyrobów na rynku, reputacji 

firmy. 

Aby opisa  zmiany pozycji konkurencyjnej zadano ankietowanym pytania odno nie 

udzia u ich przedsi biorstwa w rynku oraz wyniku finansowego. Parametry te zosta y 

okre lone zarówno w stosunku do bie cego okresu, jak i okresu poprzedzaj cego wej cie 
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Polski do Unii Europejskiej. Wi kszo  badanych jednostek wykaza a wzrost udzia u w 

rynku (21 przedsi biorstw) oraz zwi kszenie wyniku finansowego w ci gu 7 lat (24 

przedsi biorstw). Trzy badane jednostki wykaza y spadek udzia u w rynku, a trzy inne 

spadek wyniku finansowego. U pozosta ych ankietowanych nie odnotowano zmian udzia u 

w rynku oraz zmian zysku.  

Poni ej zostan  przedstawione w formie tabelarycznej wyniki ukazuj ce zmiany 

udzia u rynkowego i wyniku finansowego na tle zmian potencja u konkurencyjno ci. Dla 

danego rodzaju potencja u obliczono redni  ocen dla roku bie cego oraz dla okresu 

sprzed 7 lat. Nast pnie zmiany potencja u zosta y poddane przegrupowaniu i wydzielono 4 

grupy: ma y wzrost (0-30%), redni wzrost (31-60%), du y wzrost (powy ej 61%) oraz 

spadek potencja u. 

Tabela 1. Zmiany udzia u rynkowego i wyniku finansowego na tle zmian potencja u finansowego i potencja u 

produkcyjnego, liczba przypadków 

Table .  Changes in the market share and financial standing in relation to changes in the financial potential and the 

production potential,, number of cases 

Zmiany potencja u finansowego Zmiany potencja u produkcyjnego Zmiany udzia u 

rynkowego i wyniku 

finansowego 
ma y 

wzrost 

redni 

wzrost 

du y 

wzrost spadek 

ma y 

wzrost 

redni 

wzrost 

du y 

wzrost Spadek 

wzrost udzia u 18 1 2 0 12 5 4 0 

udzia  bez zmian 4 2 1 1 5 0 2 1 

spadek udzia u 1 1 0 1 2 0 0 1 

wzrost wyniku 

finansowego 
18 2 2 2 16 4 3 1 

wynik finansowy bez 

zmian 
3 0 1 0 2 1 1 0 

spadek wyniku 

finansowego 
2 2 0 0 1 0 2 1 

ród o: badania w asne. 

W przypadku 21 przedsi biorstw odnotowano wzrost udzia u rynkowego, 8 jednostek 

wykaza o, e w przeci gu 7 lat udzia  si  nie zmieni , a tylko 3 ankietowanych wskaza o na 

zmniejszenie udzia u rynkowego w tym okresie. 24 ankietowanych to przedsi biorstwa 

w ród których zwi kszeniu uleg  wynik finansowy, 4 przedsi biorstwa nie odnotowa y 

zmian zysku, a respondentów, którzy wykazali zmniejszenie wyniku finansowego by o 3, z 

czego wszystkie wskazania pochodzi y od przedsi biorstw ma ych.  

U 71% przedsi biorstw nast pi  niewielki wzrost potencja u finansowego, natomiast 

12% jednostek wykaza o, e potencja  ten zwi kszy  si  na poziomie od 30 do 60%. Prawie 

po owa ankietowanych to przedsi biorstwa, w których wzrost zasobów finansowych 

przekracza  60%. Najmniejsz  grup  stanowili respondenci (oko o 6%), u których nast pi  

spadek tego potencja u. Z 23 przedsi biorstw, które odnotowa y wzrost poziomu potencja u 

finansowego, a  u 18 by o to po czone ze wzrostem udzia u rynkowego przedsi biorstwa. 

Spadek tego potencja u oznacza w równym stopniu brak zmian udzia u rynkowego, co i 

jego spadek. Zale no ci mi dzy poziomem potencja u finansowego a wynikiem 

finansowym s  podobne jak w przypadku udzia u rynkowego. Jedyn  ró nic  stanowi fakt, 

e w przedsi biorstwach, w których zmniejszy y si  zasoby finansowe, odnotowano wzrost 
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zysku. W przypadku oceny potencja u produkcyjnego odnotowano, i  60% ankietowanych 

to jednostki, w których nast pi  ma y wzrost tego potencja u, 16% to przedsi biorstwa o 

rednim jego wzro cie, a u 20% badanych wykazano du y wzrost zasobów produkcyjnych. 

Najmniejsz  grup  stanowi y jednostki, które zaobserwowa y w ci gu badanego okresu 

spadek poziomu potencja u produkcyjnego. redni i du y wzrost tego potencja u oznacza 

wi kszy udzia  w rynku oraz wynik finansowy. 

Tabela 2 . Zmiany udzia u rynkowego i wyniku finansowego wzgl dem zmian potencja u w sferze zapewnienia 

jako ci i potencja u w sferze sprzeda y, liczba przypadków 

Table 2. Changes in the market share and financial standing in relation to changes in potential in quality of 

products and sales potential, number of cases 

Zmiany potencja u jako ciowego Zmiany potencja u sprzeda y Zmiany udzia u 

rynkowego i wyniku 

finansowego 
ma y 

wzrost 

redni 

wzrost 

du y 

wzrost spadek 

ma y 

wzrost 

redni 

wzrost 

du y 

wzrost spadek 

wzrost udzia u 10 5 6 0 10 8 2 1 

udzia  bez zmian 4 2 2 0 6 1 1 0 

spadek udzia u 1 1 0 1 1 0 0 2 

wzrost wyniku 

finansowego 
12 5 6 1 14 7 1 2 

wynik finansowy bez 

zmian 
2 2 0 0 2 2 0 0 

spadek wyniku 

finansowego 
1 1 2 0 1 0 2 1 

ród o: badania w asne. 

Oko o 47% ankietowanych to przedsi biorstwa, u których wzrost potencja u w 

zakresie zapewnienia jako ci jest na niskim poziomie, a tyle samo badanych (po 25%) 

wykaza o redni oraz du y wzrost tego potencja u. Tylko 3% jednostek odnotowa o spadek 

znaczenia dzia a  projako ciowych. Na tle oceny wszystkich potencja ów 

konkurencyjno ci, zmiany potencja u jako ciowego s  najlepsze. Najwi cej 

przedsi biorstw wykaza o, e w badanym okresie nast pi  ponad 60% wzrost potencja u 

w a nie w sferze zapewnienia jako ci. Ocena potencja u w sferze sprzeda y wypad a 

podobnie do potencja u jako ciowego, z t  jedynie ró nic , e odsetek przedsi biorstw 

wykazuj cych du y wzrost potencja u sprzeda y jest tu znacznie ni szy (9%). Wzrost 

udzia u rynkowego przedsi biorstw wi za  si  przede wszystkim z ma ym zwi kszeniem 

poziomu potencja u jako ciowego i potencja u sprzeda y. W porównaniu jednak z 

potencja ami finansowym i produkcyjnym odnotowano tu wi cej przypadków, w ród 

których wzrost udzia u rynkowego i wyniku finansowego wi za  si  ze wzrostu poziomu 

potencja u powy ej 30%. 

Ogólnie mo na zaobserwowa  zale no , e bardziej prawdopodobne jest, i  spadek 

potencja u konkurencyjno ci wyst pi razem ze wzrostem wyniku finansowego, ani eli ze 

zwi kszeniem udzia u przedsi biorstwa w rynku. Nie odnotowano zale no ci pomi dzy 

du ym wzrostem potencja u a zwi kszeniem pozycji konkurencyjnej badanych 

przedsi biorstw (mo e tylko za wyj tkiem potencja u jako ciowego). Wprost przeciwnie, 

mo na wnioskowa , e stosunkowo niski, bo nie przekraczaj cy 30% wzrost poziomu 

potencja u, wi e si  z du ym prawdopodobie stwem zwi kszenia pozycji rynkowej 
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przedsi biorstwa. Wi kszo  badanych przedsi biorstw wykaza o, e w ci gu 7 lat wzrós  

ich potencja  konkurencyjny, czyli firmy w tym okresie stawia y na rozwój, widz c w tym 

prawdopodobnie szans  utrzymania si  na rynku.  

Respondenci, pogrupowani wed ug wielko ci zatrudnienie na ma e (10-50 osób), 

rednie (50-250 osób) oraz du e jednostki (powy ej 250 osób), odpowiadali na pytanie, czy 

podejmowane s  jakiekolwiek dzia ania w ramach gospodarki wodno- ciekowej. Tylko 

dwa przedsi biorstwa odpowiedzia y, e takich dzia a  nie podejmuj , g ównie z powodu 

wi cych si  z tym du ych nak adów finansowych. By y to przedsi biorstwa ma e, które 

cz sto s  przedsi biorstwami rodzinnymi i których g ównym problemem jest 

wygenerowanie minimalnego zysku. Pozosta e badane przedsi biorstwa wdra aj  dzia ania 

poprawiaj ce gospodark  wodno- ciekow . G ównym tego powodami by y konieczno  

dostosowania si  do wymogów prawnych, mo liwo  zmniejszenia kosztów produkcji oraz 

wzrost efektywno ci dzia ania przedsi biorstwa (jednostki rednie i du e), a dla 

przedsi biorstw ma ych w równym stopniu przy podj ciu decyzji o wdra aniu dzia a  

proekologicznych wa ny by  przymus prawny [Ustawa… 2001], spe nienie wymaga  

konsumentów oraz mo liwo  zmniejszenia kosztów produkcji. 

Ustalono, e obecnie wi kszo  przedsi biorstw mleczarskich odprowadza cieki do 

kanalizacji, a nieliczne tylko odprowadzaj  je do rzek lub jezior, przy czym nie zasz y 

adne zmiany w tym wzgl dzie w stosunku do okresu poprzedniego.  

Zgodnie z polityk  ekologiczn  UE przedsi biorstwa produkcyjne powinny si  

kierowa  nadrz dn  zasad  mówi c  o oszcz dnej eksploatacji zasobów naturalnych. 

Badane przedsi biorstwa wykaza y stosowanie ró nych metod ograniczania zu ycia wody 

oraz minimalizacj  ilo ci cieków powstaj cych w procesie produkcji.  

W tabeli 3 s  zaprezentowane w formie tabelarycznej wyniki dotycz ce kwestii zmian 

potencja u konkurencyjno ci w zale no ci od stopnia ograniczania zu ycia wody oraz 

minimalizacji ilo ci powstaj cych cieków.  

Tabela 3. Zmiany potencja u finansowego i potencja u produkcyjnego na tle zmiany stopnia ograniczenia zu ycia 

wody i produkcji cieków, liczba przypadków 

Table 3. Changes in the financial potential and production potential in relation to changes in the degree of water 

consumption and sewage production reduction, number of cases 

Zmiany potencja u finansowego Zmiany potencja u produkcyjnego Zmiana stopnia 

ograniczenia zu ycia 

wody i cieków 
ma y 

wzrost 

redni 

wzrost 

du y 

wzrost 
spadek

ma y 

wzrost 

redni 

wzrost 

du y 

wzrost 
spadek 

zmniejszenie zu ycia 

wody 
17 2 2 1 13 5 4 0 

zu ycie wody bez zmian 4 1 0 0 4 0 0 1 

zwi kszenie zu ycia 

wody 
2 1 1 1 2 0 2 1 

zmniejszenie zrzutu 

cieków 
15 4 3 1 13 4 5 1 

zrzut cieków bez zmian 7 0 0 1 6 1 0 1 

zwi kszenie ilo ci 

cieków 
1 0 0 0 0 0 1 0 

 ród o: badania w asne. 
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Prawie 70% ankietowanych przedsi biorstw wykaza o zmniejszony stopie  zu ycia 

wody. Oko o 16% przedsi biorstw nie zmieni o swojego post powania w tym wzgl dzie i u 

takiego samego odsetka badanych zu yto wi cej wody w procesie produkcji. Dzia ania 

maj ce na celu zminimalizowanie ilo ci wykorzystywanej wody w wi kszo ci przypadków 

wi za y si  z niewielkim wzrostem wszystkich czterech potencja ów konkurencyjno ci. 

Zmniejszenie potencja ów by o zwi zane z przypadkami, gdy stopie  ograniczenia zu ycia 

wody zmniejsza  si  lub pozostawa  bez zmian. Du y, ponad 60%, wzrost potencja ów 

wi za  si  przede wszystkim ze zmniejszeniem zu ycia wody oraz w znacznie mniejszym 

stopniu z jego wzrostem. Ograniczanie zu ycia wody wi za o si  przewa nie ze zmian  

potencja u finansowego w stopniu niewielkim, a wzrost tego potencja u na poziomie 

rednim i du ym wyst pi  tylko u 2 badanych przedsi biorstw. W przypadku potencja u 

produkcyjnego oko o 40% ankietowanych wykaza o, e jego ma y wzrost wyst powa  

jednocze nie z dzia aniami maj cymi minimalizowa  zu ycie wody. U pozosta ych  

jednostek w zwi zku z takim dzia aniem nast pi  ponad 30% wzrost potencja u 

produkcyjnego. Podobna sytuacja przedstawia a si  w przypadku potencja u kszta tuj cego 

jako  oraz potencja u sprzeda y.  

Tabela 4. Zmiany potencja u w sferze kszta towania jako ci i w sferze sprzeda y na tle zmiany stopnia 

ograniczenia zu ycia wody i produkcji cieków, liczba przypadków  

Table 4. Changes in the quality and sales potentials in relation to changes in the degree of reduction of water 

consumption and sewage production, number of cases 

Zmiany potencja u jako ciowego Zmiany potencja u sprzeda y 
Zmiana stopnia ograniczenia 

zu ycia wody i cieków ma y 

wzrost 

redni 

wzrost

du y 

wzrost 
spadek

ma y 

wzrost 

redni 

wzrost

du y 

wzrost 
spadek 

zmniejszenie zu ycia wody 12 4 6 0 13 7 2 0 

zu ycie wody bez zmian 2 3 0 0 4 0 0 1 

zwi kszenie zu ycia wody 1 2 1 1 0 2 1 2 

zmniejszenie zrzutu cieków 12 5 6 0 12 8 2 1 

zrzut cieków bez zmian 3 4 1 0 5 1 0 2 

zwi kszenie ilo ci cieków 0 0 1 1 0 0 1 0 

 ród o: badania w asne. 

72% badanych przedsi biorstw pokaza o, e w badanym okresie by y wdra ane 

dzia ania ograniczaj ce ilo  powstaj cych cieków. U 25% jednostek nie zmieni a si  ilo  

cieków powstaj cych w procesie produkcji, a tylko 1 przedsi biorstwo stwierdzi o wzrost 

ilo ci cieków. Oko o 40% badanych przedsi biorstw to ankietowani, u których wi ksze 

ograniczenie ilo ci cieków oznacza ma y wzrost oceny potencja u konkurencyjno ci.  

U respondentów, u których stwierdzono brak zmian w ograniczaniu zu ycia wody 

równie  najcz ciej wyst powa  ma y wzrost potencja ów konkurencyjno ci. Jedynie w 

przypadku potencja u w sferze sprzeda y 25% mleczarni wykaza o redni jego wzrost, co 

po czone by o z nasileniem dzia a  ograniczaj cych zu ycie wody. Du e zmiany 

potencja u konkurencyjno ci, powi zane z mniejszym zu yciem wody, wyst pi y jedynie 

przy potencjale w sferze zapewnienia jako ci (25%). 

Zebrane wyniki bada  analizowano równie  pod k tem zale no ci pomi dzy 

dzia aniami ograniczaj cymi zu ycie wody oraz ilo ci cieków a pozycj  konkurencyjno ci 

wyra on  jako udzia  w rynku i jako wynik finansowy. Sporz dzono zestawienie, w którym 
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dla danej metody ograniczania zu ycia wody i produkcji cieków okre lano zmian  udzia u 

oraz wyniku finansowego. Sumy procentów w tabelach 5 i 6 nie sumuj  si  do 100, 

poniewa  ankietowani mogli wskazywa  na wiele metod, wed ug których w 

przedsi biorstwie ogranicza si  zu ycie wody oraz zrzut cieków. 

Tabela 5.  Zmiany udzia u w rynku i wyniku finansowego w zale no ci od metod ograniczania zu ycia wody, % 

Table 5. Changes in the market share and in the financial results depending on methods used to reduce water 

consumption, %  

Udzia  w rynku Wynik finansowy 

Sposoby ograniczenia zu ycia wody 
wzrost 

bez 

zmian
spadek

wzrost 

ma y 

wzrost 

du y 

bez 

zmian 
spadek 

optymalna konfiguracja urz dze  65 60 0 50 100 100 0 

zapobieganie nadmiernemu zu yciu wody 

ch odz cej podczas przerw w procesie 

produkcji 

50 100 0 50 100 100 0 

w systemach CIP ograniczenie liczby 

p uka  przez zastosowanie 

komputerowych systemów sterowania 

75 80 50 29 50 100 100 

ulepszenie mycia pojazdów przez 

specjalnie zaprojektowane myjnie 
61 50 100 75 50 50 100 

stosowanie do mycia w y z uchwytami 

pistoletowymi 
44 80 100 45 75 100 50 

wykorzystanie wody z w y do mycia 

zak adu i pojazdów 
33 60 0 33 33 100 50 

zast powanie szklanych butelek 

torebkami foliowymi 
50 67 0 29 67 100 50 

ponowne u ycie kondensatu z wyparek 

do mycia pojazdów 
33 100 0 50 0 100 0 

stosowanie obiegów zamkni tych wody 

do ch odzenia 
57 40 33 54 33 100 100 

ród o: badania w asne. 

Z zestawienia w tabeli 5 wynika, i  w ród dzia a  ograniczaj cych zu ycie wody, 

których wdro enie spowodowa o wzrost udzia u rynkowego, znalaz a si  optymalna 

konfiguracja urz dze , ograniczenie liczby p uka  w systemach CIP (cleaning in place, 

czyszczenie na miejscu), a tak e zapobieganie nadmiernemu zu yciu wody ch odz cej 

podczas przerw w procesie produkcji. Dzia ania te pojawi y si  po wst pieniu Polski do UE 

u ponad 50% badanych przedsi biorstw. Znacz cy wzrost wyniku finansowego wyst powa  

razem z podobnymi dzia ami i dodatkowo jeszcze korelowa  on dodatnio ze stosowaniem 

do mycia w y z uchwytami pistoletowymi oraz zast powaniem szklanych butelek 

workami foliowymi. W przypadku ograniczenia ilo ci wytwarzanych cieków du y odsetek 

przedsi biorstw (ponad 50%) wprowadzi  stosowanie spawanych z czy rur, stosowanie 

przyrz dów pomiarowych i sterowniczych poziomu cieczy oraz zbieranie wszystkich 

wycieków, które to dzia ania wyst powa y mi dzy innymi razem ze wzrostem udzia u 

rynkowego na poziomie niewielkim. Du y wzrost wyniku finansowego by  zwi zany ze 

zbieraniem wszystkich wycieków (oko o 75% przedsi biorstw wprowadzi o to dzia anie) 

oraz stosowaniem przyrz dów pomiarowych i sterowniczych poziomu cieczy (wdro one u 
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55% przedsi biorstw). Zmniejszenie udzia u rynkowego oraz wyniku finansowego 

odnotowano w tylko paru jednostkach, dlatego przypadki te nie mia y wp ywu na analiz  

procentow .  

Tabela 6. Zmiany udzia u w rynku i wyniku finansowego na tle metod ograniczania ilo ci cieków, % 

Table 6. Changes in the market share and the financial results uin relation to the methods used to reduce amounts 

of sewage, % 

Udzia  w rynku Wynik finansowy 

Sposoby ograniczenia ilo ci cieków 
wzrost 

bez 

zmian
spadek

wzrost 

ma y 

wzrost 

du y 

bez 

zmian 
spadek 

cis a kontrola wycieków mleka 53 0 33 64 37 0 0 

pe na kontrola armatury, zaworów, 

kurków i uszczelek oraz ich regulacja i  

wymienianie na nowe 

38 0 33 27 25 33 0 

stosowanie spawanych z czy rur 71 17 67 25 40 67 50 

stosowanie przyrz dów pomiarowych i 

sterowniczych poziomu cieczy 
67 20 67 50 55 67 100 

zbieranie wszystkich wycieków 57 100 0 0 75 0 0 

kilkakrotne stosowanie roztworów 

myj cych 
33 33 50 42 28 100 0 

stosowanie systemów mycia pod 

ci nieniem 
33 25 67 45 43 100 50 

ród o: badania w asne. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania w zakresie gospodarki wodno- ciekowej oraz kszta towania 

si  konkurencyjno ci w wielkopolskich przedsi biorstwach mleczarskich pozwoli y na 

wyci gniecie nast puj cych wniosków. 

 Nast pi  wzrost udzia u rynkowego i wyniku finansowego u oko o 60% 

ankietowanych, czyli mo na wnioskowa , e ogólnie pozycja konkurencyjna 

wi kszo ci jednostek wzros a. Wzrost ten jest zwi zany z ma ym przyrostem 

potencja ów konkurencyjno ci, gdy  u oko o 50-70% badanych wyst puje 

równoczesne wyst powanie wzrostu udzia u z ma ym wzrost znaczenia 

potencja ów. 

 Spadek potencja u by  powi zany ze wzrostem wyniku finansowego oraz  ze 

spadkiem, wzgl dnie z brakiem zmian, udzia u rynkowego. 

 Ograniczanie zu ycia wody wi e si  g ównie z ma ym wzrostem potencja u 

konkurencyjno ci. Spadek potencja ów nast powa  w przypadku, gdy ograniczenie 

zu ycia wody pozostawa o bez zmian lub zmniejsza o si . 

 Do najcz stszych sposobów ograniczania zu ycia wody w badanych 

przedsi biorstwach nale  ograniczenie liczby p uka  w systemach CIP, 

wykorzystanie wody z w y do mycia zak adu i pojazdów, stosowanie obiegów 

zamkni tych wody do ch odzenia, wykorzystywanie optymalnej konfiguracji 

urz dze , a tak e stosowanie do mycia w y z uchwytami pistoletowymi.  
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 Najbardziej popularnym sposobem ograniczania ilo ci powstaj cych cieków s  

cis a kontrola wycieków mleka i kontrola armatury, stosowanie spawanych 

z czy rur, kilkakrotne stosowanie roztworów myj cych oraz stosowanie 

systemów mycia pod ci nieniem. 
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