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Wstęp 

Jakość to proces, który występuje praktycznie od początku cywilizacji ludzkiej, 
już w starożytności można znaleźć wypowiedzi na ten temat, chociaż w rozważa-
niach z tego okresu uznaje się jakość jako termin niezdefiniowany. Informacje na 
temat ustalania kryteriów jakości wymienianych towarów pojawiły się po raz pierw-
szy w Egipcie już 2000 p.n.e. Dotyczyły one jakości płótna lnianego. Kodeks Ham-
murabiego zawiera jedną z pierwszych definicji jakości, która opierała się na wza-
jemnej odpowiedzialności. 1  Podczas panowania faraona Ramzesa III, nastąpiło pe-
wne usystematyzowanie kryteriów oceny jakości i około 1200 roku p.n.e. powstały 
tzw. listy towarowe określające wymagania stawiane towarom. 

Istotna zmiana w postrzeganiu jakości nastąpiła w okresie rewolucji przemy-
słowej. Rzemieślnicza produkcja na zamówienie została zastąpiona produkcją prze-
mysłową. Rozwijał się handel zagraniczny, pojawiały się coraz to nowe rynki zbytu. 
Powodowało to, że masowo produkowano tanie i łatwo zbywalne wyroby, cha-
rakteryzujące się na ogół niską jakością. Sytuacja taka nie mogła trwać długo − 

                                                        
1Kodeks Hammurabiego – jeden z kilku ale pierwszy zachowany w stanie kompletnym i najbar-
dziej znany zbiór przepisów prawnych wydanych przez trzeciego króla Babilonu około 1750 roku 
przed naszą erą. Dowodzą tego nastepujące paragrafy Kodeksu Hamurabiego: § 229: Jeśli budow-
niczy wybudował komuś dom, a dzieła swego nie wykonał trwale i dom, który wybudował, zawali 
się i zabije właściciela domu, budowniczy ten poniesie karę śmierci. § 230: Jeśli przez to zabił 
syna właściciela domu, będzie zabity syn tego budowniczego. http://www.konflikty.pl/a,1703, 
Starozytnosc,Kodeks_Hammurabiego.html, data dostepu: 06.06.2013. 
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klient świadomy rosnącej wymiany handlowej oraz konkurencji miał większą możli-
wość wyboru, a co za tym idzie, większe wymagania. Zaczynały powstawać sto-
warzyszenia konsumenckie, dbające o interesy klienta i informujące o przysługu-
jących mu prawach. Ich działalność zmusiła producentów do zadbania o jakość pro-
dukowanych towarów oraz świadczonych usług. Stopniowo powstawały metody 
oceny jakości, w pierwszym etapie ilościowe, będące podstawą statystycznej 
kontroli jakości.  

Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji dbania o jakość w firmie 
z branży spożywczej w aspekcie przyjętych do stosowania norm i standardów. Jako 
przykład pokazano funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w przedsię-
biorstwie GoodMills Polska. 

Realizacja tak postawionego celu wymagała przeglądu źródeł literaturowych 
i regulacji prawnych. 

1.  Systemowe podejście do pojęcia jakości 

Rynek międzynarodowy to bardzo silna konkurencja, stąd też firmy różnej 
wielkości, zarówno duże jak i te mniejsze, szukają nowych metod i dziedzin działal-
ności, zachowując formy sprawdzone, czyniąc je jednak bardziej wydajnymi 
i sprawnymi. Wprowadzanie systemów zarządzania jakością  jest coraz bardziej zna-
ną i efektywną metodą osiągania tych celów. Systemy jakości nie tylko polepszają 
ogólną rentowność, ale również wzmacniają pozycję przedsiębiorstw na rynku i po-
większają zaufanie klientów. Odpowiednie opracowanie systemu zarządzania ja-
kością i osiągnięcie na tej płaszczyźnie oczekiwanych efektów oznacza znaczne 
i długofalowe korzyści dla firmy i jej klientów.2 

Pierwszym światowym standardem zarządzania systemem jakości był BS 5750, 
który został opublikowany przez British Standards Institution w 1979 roku. W 1987 
standard ten stał się normą ISO 9000 inicjując następną serię międzynarodowych 
standardów. Norma ISO 9000 została poprawiona w 1994 i udoskonalona w 2000 
roku, zapewniając międzynarodowy sukces systemu zarządzania jakością3. 

Obecnie najbardziej popularnym międzynarodowym standardem, określającym 
wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością, jest norma ISO 9001:2009 
(rysunek nr 1). 

Założeniem tej normy jest dążenie do stałego dostarczania produktów speł-
niających wymagania i oczekiwania klientów (ich zadowolenie) przez zastosowanie 
systemu procesów doskonalenia, gdzie ma zaistnieć zgodność z wymaganiami klien-
ta i przepisami prawa. Należy więc przyjąć, iż najistotniejszym zadaniem produ-
centów – po dostarczeniu produktu – powinno być zbadanie zadowolenia klienta, co 
jest jednym z kryteriów oceny działania systemu zarządzania jakością. Wyniki takiej 

                                                        
2 H.H. Steinbeck, „TQM - Kompleksowe zarządzanie jakością”, Placet, Warszawa 1998,  s. 175. 
3PN-EN 9001/2008,  PN EN ISO 22000:2005. 
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analizy są istotnymi danymi dla producentów. Bazując na nich, można podjąć 
działania poprawiające i ulepszające system zarządzania jakością. 

Obok norm ogólnych funkcjonują standardy formułujące branżowe systemy 
zarządzania. Najpowszechniejszymi są:4 
− norma ISO 13485, która definiuje wymagania Systemu Zarządzania Jakością 

dla producentów wyrobów medycznych, 
− specyfikacja techniczna ISO TS 16949 przedstawiająca wymagania odnośnie 

Systemu Zarządzania Jakością dla producentów z branży motoryzacyjnej, 
− norma EN 9100 zawierająca wymagania dla dostawców w branży lotniczej  

i kosmonautyce (norma równoważna technicznie amerykańskiemu standardowi 
SAEAS 9100), 

− standard IRIS, czyli wymagania Systemu Jakości dla przemysłu kolejowego, 
− norma EN 15085 zawierająca wymagania dotyczące spawania pojazdów kole-

jowych i ich części, 
− norma ISO 3834 (pięcioczęściowa) definiująca wymagania systemu jakości do-

tyczącego spawania materiałów metalowych (system jakości dla spawal-
nictwa), 

− norma EN 1090 zawierająca wymagania dla wykonawców konstrukcji stalo-
wych i aluminiowych, 

− międzynarodowy standard TL 9001 przedstawiający wymagania dla przedsię-
biorstw z branży telekomunikacyjnej.  

Poza standardami międzynarodowymi funkcjonują systemy, w stosunku do 
których wymagania zostały zdefiniowane w przepisach prawa lub normach kores-
pondujących z regulacjami prawa krajowego. Należą do nich m. in. normy zharmo-
nizowane dla przedsiębiorstw produkujących wyroby budowlane, w których to dla 
producentów określonych grup wyrobów zdefiniowane zostały wymagania odnoś-
nie ZKP (Zakładowej Kontroli Produkcji) np. EN 13043 (dla producentów kruszyw 
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu)5. 

Istnieje też co najmniej kilka standardów łączących systemy zarządzania jakoś-
cią z innymi elementami systemów: środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także bezpieczeństwa żywności. Należą do nich, w większości przypadków, 
wymagania zdefiniowane dla konkretnej branży przez przedsiębiorstwo lub przed-
siębiorstwa tworzące grupę dużych odbiorców danego asortymentu. 

Te standardy to np.: SQAS (transport i przechowywanie substancji chemicz-
nych)6, SQMS (System dla dostawców do McDonald's)7, standardy koncernów 

                                                        
4 http://www.pkn.pl. 
5http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=52449, z dn. 
15.04.2011 
6J. Konkel,  „Jakość”, dziennik Puls Biznesu, wyd. czwarte, 17 maj 2004. 
7http://www.verification.co.nz/food-safety/mcdonald-s-supplier-quality-management-system-
sqms.html. 
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motoryzacyjnych, takich jak Toyota, Volvo czy też międzynarodowych firm 
z innych branż, np. Toshiba.  

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością i zdobycie certyfikatu na zgod-
ność z normą ISO 9001 lub inną z jakościowych norm branżowych będzie skutko-
wało wieloma realnymi korzyściami, które będą się przejawiały się w:8 
− zwiększeniu rangi na rynku regionalnym i ogólnopolskim, 
− zagwarantowaniu układowego zarządzania zasobami, nauką i obsługą klienta, 
− zapoczątkowaniu sprawy nieustannego polepszania działalności, 
− zabezpieczeniu umiejętnego przesyłania przekazów o zadaniach i ich realizacji. 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością daje firmie:9 
− lepsze zaufanie klientów do firmy, 
− zwiększenie współzawodnictwa, 
− racjonalizacja działania firmy i zarządzania, 
− bliższe rozpoznanie potrzeb klienta, 
− mniej utrudnień w przejmowaniu nowych rynków na terenie Unii Europejskiej, 
− zmniejszenie czasu produkcji wyrobu, 
− ekonomizacja nakładów materiałowych, 
− utworzenie jasnych zasad odpowiedzialności i nagradzania pracowników, 
− ukierunkowanie pracowników na cel zgodny z  rozwojem przedsiębiorstwa, 
− efektywne i szybkie rozwiązywanie problemów, 
− minimalizacja pomyłek, w miejsce ich poprawiania, 
− satysfakcja odbiorców, partnerów handlowych i kontrahentów, 
− odmienny stosunek myślenia co do jakości w przedsiębiorstwie, 
− wyrobienie konstrukcji odpowiedzialności za wyrób, 
− nowe możliwości otwarcia na przetargi i dostarczanie towarów, gdy posiadanie 

certyfikatu jest niezbędne dla złożenia propozycji handlowej, 
− polepszenie planowania, 
− polepszenie rygoru finansowego, 
− zabezpieczenie stałego, dużego poziomu jakości wyrobów i  usług, 
− powiększenie wiedzy pracowników odnośnie celów i dążeń firmy, 
− ożywienie i podtrzymywanie ciągłego doskonalenia się, 
− klarowność procesów, 
− skupienie się na częściach ważnych dla bezpieczeństwa i jakości wyrobu, 
− polepszenie czasowości usług, 
− zmniejszenie kosztów dotyczących reklamacji i zobowiązania za produkt. 

Podsumowując należy wspomnieć, że każda firma, oprócz korzystania z wy-
mienionych powyżej systemów, ma również swoje wewnętrzne systemy i wyma-
gania, implementowane w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Wprowadzane 
są własne standardy w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów, kontrolowane 

                                                        
8J. Łańcucki, „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie”, OW OPT Bydgoszcz 1997 s. 307. 
9 Błeszyński T, „Z ISO 9000 pod rękę”, ALFA-WERO, Warszawa 1994 s. 104. 
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poprzez przeprowadzanie wewnętrznych audytów. Wiele firm stawia na system 
równorzędny do ISO 9001:2009, system, w którym nacisk kładziony jest na filo-
zofię zarządzania poprzez jakość. Niektóre firmy przyjmują go jako system 
nadrzędny, o wyższym poziomie, który dzisiaj określa się jako TQM (Total Quality 
Management), czyli Całościowe Zarządzanie Jakością (kompleksowe zarządzanie 
jakością, idealne zarządzanie jakością). Jest to stosunek do zarządzania firmą, gdzie 
każdy element działalności jest realizowany z wzięciem pod uwagę spojrzenia 
projakościowego. Biorą w nim udział wszyscy pracownicy, działając zespołowo 
z pełnym zaangażowaniem, samokontrolą i ciągłym podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych. Docelowo ma to wpłynąć na długoletni sukces, którego źródłem jest 
zadowolenie klienta i korzyści dla organizacji, oraz jej członków i dla społe-
czeństwa.10  

Idea zarządzania przez jakość TQM narodziła się po drugiej wojnie światowej. 
Zarządzanie przez jakość opiera się na kilku założeniach:11 
− zaangażowanie pracowników w firmie w doskonalenie najdrobniejszych części 

jego działalności; 
− doskonalenie – droga częstych, drobnych usprawnień. Powodem takiego po-

dejścia jest rachunek efektywności – inwestycja wiąże się z nakładami, czyli 
lepszą jakością, większą produkcją, niższymi kosztami okupionymi wcześniej-
szymi wydatkami. Wiarygodność wzrostu efektywności powoduje efekt wielu 
drobnych, tanich zmian. Racjonalizowanie procesów wiąże się z wykorzysta-
niem prostych i wszechstronnych narzędzi i maszyn, łatwych i szybkich do 
przezbrojenia, maksymalizacji czasu w procesie produkcyjnym; 

− koordynacja pracy wyszczególnionych stanowisk jest czynnikiem pozwala-
jącym zminimalizować koszty zapasów. Wykonanie zadań dobrze za pierw-
szym razem  daje rezultat niezachwiania pracy przez ciągłe poprawki.  

Przyczyna większości problemów jakościowych wynika z niewłaściwego za-
rządzania firmą, organizacją pracy, motywacją. Zaledwie kilka procent błędów 
powodowanych jest przez pracowników przy linii produkcyjnej. Pozostałe wynikają 
z niedbalstwa i zaniechania w pozostałych działaniach logistycznych: zaopatrzeniu 
i dystrybucji. 

2.  Zarządzania jakością w procesie produkcji i obrotu produktami spożyw-
czymi 

W branżach uczestniczących w łańcuchu żywnościowym wprowadzony został 
ujednolicony i globalnie zharmonizowany, zintegrowany z normą ISO 9001, bardzo 
obecnie popularny standard w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności – norma 
ISO 22000. Miało to jednocześnie na celu ułatwić implementację systemu HACCP12 

                                                        
10S. Wawak, „ Zarządzanie jakością – Teoria i praktyka”,  Helion, Gliwice 2002, s. 153. 
11L. Dwiliński, „Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów”, OW PW, Warszawa 2000, 
s. 268. 
12 HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany „systemem 
HACCP” – jest strategią, która ma zapewniać bezpieczeństwo żywności przez identyfikację i osza-
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jako nadrzędnej strategii w zakresie minimalizacji wystąpienia zagrożeń podczas 
przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością.  

Norma ISO 22000 wprowadza nowy termin: PRP (prerequsite programme), 
który jest tłumaczony jako programy warunków wstępnych. Można zatem przyjąć, 
że PRP zastępuje i integruje pojęcia takie jak GMP (Good Manufacturing Practice), 
GHP (Good Hygienic Practice), GDP (Good Dystrybusion Practice). 

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna13 to grupa standardów mających zastoso-
wanie w wytwarzaniu przemysłowym, jak również w gastronomii. Standardy GMP 
gwarantują dobrą  jakość, czystość użytych surowców i części końcowego produktu. 
Gwarantują także całkowitą kontrolę nad jakością i genezą surowców. Przykładem 
odłamu tego systemu jest GMP Plus. GMP Plus to standard kierowany do produ-
centów pasz dla zwierząt oraz ich składników, jak również dla przedsiębiorstw 
transportowych i handlowców działających na tym rynku. Standard ten jest również 
kierowany do firm, które są świadome bycia częścią łańcucha żywieniowego i chcą 
działać zgodnie z koncepcją zapobiegania ryzyku zdrowotnemu (przenoszenia 
chorób drogą pokarmową).  

GHP, Dobra Praktyka Higieniczna,14 to implementacja postulatu, iż żywność 
musi być odpowiednio zabezpieczona. Muszą być podjęte wszelkie działania i wa-
runki higieniczne, kontrolowane i spełniane na wszystkich etapach produkcji lub 
obrotu. 

GDP, Dobra Praktyka Dystrybucji15, to zespół zasad i przedsięwzięć gwarantu-
jących bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie 
produktów leczniczych. Procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej określają zasady 
utrzymania właściwego stanu technicznego i sanitarnego lokalizacji hurtowni 
farmaceutycznej, przechowywania produktów leczniczych, transportu i załadunku 
produktów leczniczych oraz prawidłowego prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, 
a także zasady i tryb przyjmowania oraz wydawania produktów leczniczych. 

W branży spożywczej i wszystkich uczestników tego działu, a głównie produ-
centów wyrobów żywnościowych, obowiązuje IFS (International Food Standard), 
czyli międzynarodowy standard żywności. Generalnie dotyczy on firm detalicznych, 
które produkują dla dużych „sieciówek” pod własną marką. Nie uczestniczą w tym 
procederze importerzy i eksporterzy produktów żywnościowych. Budowa standardu 
IFS ma w sobie części różnych systemów. Obowiązkowy jest dobrze działający sy-
stem HACCP, dokumentacja potwierdzająca pochodzenie surowców, oraz potrzeba 
sformułowania zagrożeń i opracowania działań, które zapobiegną ich wystąpieniu. 
                                                                                                                                         
cowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpie-
nia zagrożeń podczas przebiegu produkcji i obrotu produktami spożywczymi. System ten ma rów-
nież na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań kory-
gujących; E. Staszewska, „ABC Systemu HAACP”, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, nr 9/2003. 
13 U. Puźniak, „Dobra Praktyka Produkcyjna i  Higieniczna w małych i średnich piekarniach”, 
tom trzeci, Warszawa 2001, s. 39. 
14 Ibidem, s. 41. 
15 www.wikipedia.org/wiki/Good_distribution_practice z dn. 17.07.2013. 
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Pozostałe elementy to: ISO 9000, SQF (Safe Quality Food)16, wymagania krajowe. 
Pierwsze wydanie standardu IFS zaczęło funkcjonować w roku 2002. Od tej pory 
standard ten stale poddawany jest regularnym aktualizacjom. Oprócz standardów 
IFS zagraniczne firmy (przykładowo w Wielkiej Brytanii) korzystają z systemu 
BRC17 – dotyczy to np. Tesco, Sainsbury's, Somerfield, Marks and Spencer. BRC to 
międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, który określa szereg wyma-
gań, jakie powinna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpie-
czeństwo oferowanych produktów.18  

3.  Identyfikacja rozwiązań systemowych z zakresu zarządzania jakością 
w GoodMills Polska 

Przedsiębiorstwo GoodMills Polska, mające swoje filie zarówno w Polsce jak 
i zagranicą, jest największym na rynku europejskim producentem specjalizującym 
się w produkcji mąki. Ze względu na funkcjonowanie w branży spożywczej bardzo 
istotne jest wdrażanie niezbędnych i na bieżąco uaktualnianych procedur zwią-
zanych z systemami zarządzania jakością.  

Celem firmy jest zadowolenie i pełna satysfakcja klienta osiągane poprzez 
jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Osiąga to dzięki wyposażeniu wszyst-
kich zakładów w nowoczesny park maszynowy szwajcarskiej firmy Bühler – lidera 
rozwiązań technologicznych dla młynarstwa.  

W każdym obiekcie produkcyjnym GoodMills Polska funkcjonuje specjali-
styczne laboratorium, gdzie weryfikuje się wszystkie parametry ziarna zbóż, jak 
i mąk, kaszek oraz otrąb.  

Dbanie o jakość produkcji to także proces stałej kontroli, zgodnie z nastę-
pującymi zasadami:19 
− na przyjęciu odbywa się ocena surowca,  
− w silosach realizowana jest kontrola jakości magazynowanego surowca 

(poprzez nadzór nad jego temperaturą i wilgotnością w trakcie przechowy-
wania), 

− na bieżąco przeprowadza się kontrolę procesów produkcji mąk (jest to tzw. 
kontrola międzyoperacyjna), 

− kontrola wyrobu gotowego odbywa się przed pakowaniem lub załadunkiem, 
− przed załadunkiem przeprowadza się kontrolę pojazdów. 

Firma GoodMills Polska, stawiając  sobie za cel produkcję wyrobów, których 
kontrolowanie odbywa się na każdym z jego etapów, dąży do wyeliminowania 
nieodpowiedniego surowca i złej jakości wytworzonego produktu tak, aby spełniał 

                                                        
16 SQF – certyfikacja zapewniająca nabywców i klientów, że jedzenie jest produkowane, przetwa-
rzane i przechowywane zgodnie z najwyższymi standardami. 
17 Pierwszy certyfikat BRC jako Global Standard Food, skierowany do producentów żywności, 
stworzony został w 1998 roku przez brytyjskie konsorcjum British Retail Consortium. 
18 http://www.brc-ifs-gmp.pl. 
19 Opracowano na podstawie materiałów wewnętrznych firmy GoodMills Polska – przyp. aut. 
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oczekiwania najbardziej wymagających klientów i spełniał wszelkie normy bezpie-
czeństwa żywności. Chcąc sprostać tym wymaganiom przedsiębiorstwo podjęło 
działania na rzecz opracowania i wdrożenia procesów doskonalenia jakości w lo-
gistyce i produkcji. Ich efektem jest Polityka Jakości, będąca najważniejszą wytycz-
ną dla całej kadry pracowniczej.  

W spółkach GoodMills Polska, systemy zarządzania jakością ujęte są w ukła-
dzie procesowym. Opracowanych zostało osiem kart procesów, w których zostały 
ustalone dane wejściowe i wyjściowe. Każdy proces ma swojego właściciela. 
Nadzór i zarządzanie tymi procesami ułatwia wdrożenie sześciu procedur, trzy-
dziestu jeden instrukcji i ponad stu instrukcji pomocniczych. 

Nadrzędnym dokumentem spinającym wszystkie wdrożone systemy jest:20 

− Norma PN-EN ISO 9001:2008 – praca z tą normą pomaga spółce produkować 
powtarzalne jakościowo mąki, gwarantować usługi i obsługę klienta na 
wysokim poziomie. 

− Norma PN-EN ISO 22000:2005 – norma ta pomaga w spółce produkować 
mąki na najwyższym poziomie bezpieczeństwa zdrowotnego dla klientów. 

− Norma IFS ver. 6.0 – jest to norma/zbiór wymagań określonych wspólnie przez 
sieci handlowe, które szerzej opisują wymagania stawiane jakości i bezpie-
czeństwu zdrowotnemu, a także, co jeszcze dla nas wydaje się nowością, bar-
dzo szczegółowo opisuje zagrożenia związane z bioterroryzmem. 

−  Księga Zarządzania jako dokument nadrzędny, w którym zamieszczona jest 
analiza SWOT dla każdego zakładu, wszelkie informacje związane ze spółką 
i jej filozofią związaną z jakością i bezpieczeństwem żywności, polityka ja-
kości, schemat identyfikacji, schemat organizacyjny, mapa procesów, itd. 

Procesy w GoodMills Polska podzielone są na wewnętrzne, czyli takie, które są 
realizowane na terenie spółki, oraz zewnętrzne, czyli te, które są prowadzone na 
zewnątrz (np. księgowość, serwisy odzieży, maszyn itd.). 

Procedury, a jest ich sześć, są to dokumenty opisujące najważniejsze aspekty, 
takie jak: 
− zarządzanie zasobami ludzkimi, 
− nadzór nad dokumentacją i zapisami, 
− audity wewnętrzne, 
− nadzór nad wyrobem niezgodnym, 
− działania korygujące, 
− działania zapobiegawcze. 

Dokumenty te powiązane są z 31-noma instrukcjami stanowiskowymi, szcze-
gółowo opisującymi poszczególne czynności wykonywanej pracy, etapów kontroli, 
zabezpieczeń itp.     

                                                        
20Opracowano na podstawie materiałów wewnętrznych firmy GoodMills Polska.  
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Respektowanie postanowień ustanowionych w omawianych dokumentach jest 
kontrolowane przy pomocy auditów. Audity te obejmują audyt wewnętrzny, ze-
wnętrzny i konsumencki. 

Audyt wewnętrzny przeprowadza się według planu auditów; jego terminy i za-
kres opracowuje Pełnomocnik Zarządu. Audity comiesięczne obejmują GMP+ 
i GHP, a także system HACCP. W jego trakcie odbywa się między innymi:  
− kontrola nad CCP 1 – poprawność zapisów, wykonywania analiz; 
− kontrola nad CCP 2 – stan i sprawność magnesu nad załadunkiem luzem oraz 

zapisy z kontroli; 
− kontrola nad CCP 3 – kontrola sprawności detektora metali przy workownicy 

oraz stan czystości magnesu na linią workowania i związane z tym zapisy; 
− kontrola nad CCP 4 – poprawność zapisów i kontrola zanieczyszczeń dla otrąb 

pszennych; 
− kontrola nad CCP 5 – nadzór i kontrola przesiewacza kontrolnego, zapisy. 

Audyt zewnętrzny (certyfikujący – w związku z wdrożeniem Systemu ISO) 
przeprowadzany jest  raz na 3 lata , lub – jak to jest w przypadku Systemu IFS,  raz  
w roku – przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, z którą podpisani w tym 
zakresie umowę. 

Audyt kliencki realizowany jest raz do roku; przeprowadzają je firmy – od-
biorcy na podstawie opracowanych przez siebie, własnych systemów kontroli (check 
listy) np. Tesco, Yum. Coraz więcej dużych sieci handlowych lub strategicznych 
odbiorców posiada uściślone wymagania, dotyczące procesu produkcji wyrobu,  
sposobu pakowania, rodzajów opakowania, itp. Klienci zlecają również audity fir-
mom zewnętrznym,  specjalizującym się w przeprowadzaniu auditów, bądź audity 
przeprowadzają pracownicy działu jakości danej firmy. 

Osiąganie wysokiego poziomu jakości produkcji to praca ludzi zatrudnionych 
na wszystkich szczeblach, dlatego też wymaga się od nich, że będą postępować 
zgodnie z ustalonymi zasadami społecznymi i etycznymi. Firma GoodMills Polska 
ze swojej strony stara się promować i wspierać wszystkich pracowników w ich 
dążeniu do zdobywania kompetencji zgodnie z przepisami prawa oraz z zachowa-
niem dobrych obyczajów. Potwierdzeniem powyższego jest opracowanie i przekaza-
nie wszystkim pracownikom kodeksu etycznego, który stawia sobie trzy główne 
cele do realizacji i przestrzegania, tj.: 
− Kodeks Etyczny stanowi opis najważniejszych wartości i zasad, którymi 

kieruje się GoodMills Polska w swojej działalności. 
− Kodeks Etyczny GoodMills Polska jest zobowiązaniem firmy oraz pracowni-

ków do przestrzegania tych wartości i zasad. 
− Celem Kodeksu Etycznego przyjętego przez GoodMills Polska jest budowanie 

pozytywnego wizerunku firmy w oparciu o rzetelne, uczciwe i etyczne zasady 
pracy i prowadzenia działalności. 

Zagadnienie jakości jest w dużej korelacji z logistyką. W świetle wzrostu wy-
magań klientów co do poziomu kwalitatywności, oraz zapewnienia analogii usług 
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i procesów zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa są zmu-
szone do prowadzenia polityki firmy związanej z systemami jakości współpra-
cującej i zależnej z logistyką. 

Zakończenie 

Jakość jest obecna we wszystkich procesach i podnoszenie wymogów oraz 
stawianie wyższych celów w dążeniu do produktu doskonałego, przekłada się na 
korzyści dla konsumentów. Słowo jakość na opakowaniu, oraz znajdujący się tam 
certyfikat – np. ISO 22000 − nie dla wszystkich jest zrozumiały, ale stanowi symbol 
czegoś sprawdzonego, wysokiej jakości, a przede wszystkim bezpiecznego. 

Artykuł miał na celu pokazanie czynników, które mają wpływ na efekt finalny, 
czyli dobrą, powtarzalną jakość, satysfakcję klientów, spełnianie ich oczekiwań. 
Jakość i dążenie do doskonałości przez firmy, nie tylko w branży spożywczej, 
wynika z oczekiwań konsumentów, w związku z czym są różne systemy certyfi-
kacji, oraz wymogi stawiane producentom zawarte w normach prawnych.  Dzisiaj, 
aby firma mogła się rozwijać i sprzedawać swoje wyroby/usługi, musi zapewnić 
klientom najwyższą jakość. W dobie Internetu i błyskawicznych mediów każda 
„wpadka” producenta znacząco odbija sie na jego biznesie poprzez utratę odbior-
ców, oraz dobrego wizerunku firmy. Odbudować dobre imię w oczach klientów jest 
o wiele trudniej i kosztowniej niż produkować pod pełną kontrolą i wyłapywać 
niezgodności na etapie produkcji, a nie u klienta.  

Podsumowując, można stwierdzić, że jakość w procesach logistycznych ma 
ogromne znaczenie. Zarówno słowa wypowiedziane przez Margaret Thatcher:  
"Jakość jest wtedy, gdy wracają klienci a nie towary” jak i Peters`a Watermana: 
"Jakość to nie wszystko, ale wszystko staje się niczym bez jakości" w pełni oddają 
znaczenie pojęcia jakości w przedstawionym artykule. 
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Streszczenie 

Wprowadzanie systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie jest coraz bar-
dziej znaną i efektywną metodą wzrostu efektywności gospodarowania. Systemy 
zarządzania jakością nie są tylko sposobem na poprawę ogólnej rentowności firmy; 
systemy te wzmacniają także pozycję przedsiębiorstwa na rynku i powiększają 
zaufanie klientów. 

W artykule zaprezentowano wybrane aspekty realizacji systemu zarządzania 
jakością we wszystkich procesach logistycznych: zaopatrzeniu, produkcji i dystry-
bucji w branży spożywczej. Jako przykład posłużyła GoodMills Polska, największe  
w Europie przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji mąki, kasz i otrębów.  
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Summary 

Introduction of quality management systems in the enterprise is increasingly well-
known and effective way to increase economic efficiency. Quality management 
systems are not only a way to improve the overall profitability of the company, the 
systems also strengthen the market position of the company and increase customer 
confidence. 

The paper presents selected aspects of the implementation of the quality mana-
gement system in all logistic processes: procurement, production and distribution in 
the food industry. As an example, served GoodMills Poland, Europe's largest 
company specializing in the production of flour and bran. 
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