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Ekologizacja procesu produkcji wielkopolskich przedsiĊbiorstw
mleczarskich2
The ecologization of production process in Wielkopolska dairy
companies
Synopsis. W pracy przedstawiono dziaáania ekologizacyjne, jakie są prowadzone w
przedsiĊbiorstwach mleczarskich na terenie Wielkopolski. Badaniom ankietowym poddano 32
jednostki, wĞród których wystĊpowaáy przedsiĊbiorstwa maáe, Ğrednie i duĪe. Respondenci
odpowiadali na pytania związane z czynnikami motywującymi do podejmowania dziaáaĔ
proĞrodowiskowych, a takĪe priorytetami, czy teĪ barierami takich dziaáaĔ. PrzedsiĊbiorstwa
mleczarskie okreĞlaáy zmiany parametrów Ğrodowiskowych oraz zmiany w polityce Ğrodowiskowej
firmy. W badanych przedsiĊbiorstwach podejmowane są dziaáania proĞrodowiskowe, których forma
oraz intensywnoĞü zaleĪą od wielkoĞci jednostki produkcyjnej W wiĊkszoĞci badanych
przedsiĊbiorstw poprawie ulegáy parametry Ğrodowiskowe, takie jak waga odpadów w przeliczeniu na
produkt gotowy, iloĞü opakowaĔ odzyskiwanych w stosunku do caákowitej iloĞci opakowaĔ, wielkoĞü
emisji do atmosfery, czy teĪ iloĞü Ğcieków powstających w procesie produkcji.
Sáowa kluczowe: ekologizacja, przedsiĊbiorstwa mleczarskie, ochrona Ğrodowiska.
Abstract. The ecologization activities ware presented in the article. They were conducted in
Wielkopolska dairy companies. 32 units were included in the inquiry, among which there were small,
medium and large companies. The respondents answered to questions which concerned the factors
motivating to undertaking the pro-environmental activities and the priorities as well as the barriers for
these activities. The dairy companies indicated changes in their environmental paremeters and
changes in the company environmental policies. The pro-environmental activities are being taken in
the examined companies. Their form and intensity depend on the size of production unit. In most
researched companies, the following environmental parameters were improved: the weight of wastes
with respect to the weight of finished product, the quantity of recovered packaging in comparison with
the total amount of packaging, the volume of emissions to atmosphere and the quantity of sewage
produced in the production process.
Key words: ecologization, dairy companies, environmental protection.

WstĊp
Ekologizacja produkcji jest to ogóá dziaáaĔ prowadzonych w jednostkach
gospodarczych związanych ĞciĞle z produkcją, których gáównym celem jest poprawa ich
parametrów Ğrodowiskowych. W przedsiĊbiorstwach, w których oprócz aspektów
ekonomicznych, równie waĪne są aspekty Ğrodowiskowe, dba siĊ o wdraĪanie dziaáaĔ
mających ograniczyü zuĪycie wody i energii, minimalizujących powstawanie odpadów oraz
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zanieczyszczeĔ atmosfery. Kierownictwo naczelne jednostek proĞrodowiskowych widzi
potrzebĊ inwestowania w szereg dziaáaĔ mogących polepszyü wizerunek przedsiĊbiorstwa
dziaáającego na rynku, na którym ĞwiadomoĞü ekologiczna konsumentów jest coraz
wiĊksza. Poáączenie procesu produkcji z jego ekologizacją daje tym jednostkom gwarancjĊ,
Īe iloĞü zanieczyszczeĔ wytwarzanych w jego toku jest ĞciĞle kontrolowana, a ponadto
zrobiono wszystko, by tĊ iloĞü ograniczyü. Dodatkową korzyĞcią moĪe byü dodatni efekt
ekonomiczny związany ze zmniejszeniem opáat i kar Ğrodowiskowych oraz lepszą
organizacją pracy i przepáywem surowców.
W opracowaniu zostaną przedstawione wybrane aspekty badaĔ nad ekologizacją
przedsiĊbiorstw mleczarskich funkcjonujących na terenie Wielkopolski, które to jednostki
są liczącym sektorem w przemyĞle polskim. Celem badaĔ, których wynikiem jest niniejsza
prezentacja byáo stwierdzenie, czy w przedsiĊbiorstwach mleczarskich proces produkcji jest
poddany zmianom ekologizacyjnym i w jakim stopniu zaleĪą te zmiany od wielkoĞci
jednostek gospodarczych. Przedstawione wyniki badaĔ koncentrują siĊ w znacznym
stopniu na priorytetowym celu polityki ekologicznej paĔstwa, jakim jest zapobieganie
powstawania zanieczyszczeĔ oraz oszczĊdzanie zasobów naturalnych.

Materiaá i metoda
Prezentowane badania to czĊĞü szerszego tematu badawczego, którego gáówną tezĊ
stanowi twierdzenie o wpáywie dziaáaĔ proĞrodowiskowych wdraĪanych w
przedsiĊbiorstwach mleczarskich na ich konkurencyjnoĞü. Jednak ze wzglĊdu na charakter
niniejszej prezentacji charakterystyka badaĔ zostanie celowo ograniczona wyáącznie do
dziaáaĔ ekologizacyjnych.
Przedmiotem badaĔ przeprowadzonych w 2008 roku byáo zaprezentowanie, jak
przedsiĊbiorstwa mleczarskie oceniają swoją dziaáalnoĞü ekologizacyjną na rynku
krajowym. Podmiotem badaĔ byáy przedsiĊbiorstwa mleczarskie zlokalizowane na terenie
Wielkopolski, które zatrudniają powyĪej 9 osób (przedsiĊbiorstwa maáe, Ğrednie i duĪe). Z
danych uzyskanych w ostatnim kwartale 2007 z Gáównego UrzĊdu Statystycznego
wynikaáo, Īe przedsiĊbiorstw maáych byáo 21, Ğrednich 27, a duĪych 9, czyli w sumie
wszystkich przedsiĊbiorstw 57. W wyniku podjĊtych czynnoĞci przygotowawczych do
badaĔ udaáo siĊ ustaliü, Īe w rzeczywistoĞci przedsiĊbiorstw mleczarskim w województwie
wielkopolskim funkcjonuje 39, a 18 jednostek z listy danych statystycznych juĪ nie istnieje,
bądĨ nie prowadzi dziaáalnoĞci produkcyjnej związanej z sektorem mleczarskim.
Materiaá pierwotny do badaĔ stanowiáy informacje uzyskane podczas wywiadu
bezpoĞredniego, opartego na kwestionariuszu ankietowym, przeprowadzonego z czáonkami
zarządu oraz kierownictwem Ğredniego szczebla np. z kierownikami marketingu lub dziaáu
handlowego, kierownikami dziaáu technicznego lub dziaáu ds. ochrony Ğrodowiska, a takĪe
z peánomocnikami ds. jakoĞci. Kwestionariusz ankietowy zostaá podzielony na 4 czĊĞci,
przy czym czĊĞü która odgrywa kluczową rolĊ dla niniejszego opracowania byáa związana z
dziaáaniami proĞrodowiskowymi badanych jednostek. Ankietowani odpowiadali na pytania
związane z ochroną atmosfery, gospodarką wodną oraz gospodarką odpadami. Ostatnia
czĊĞü ankiety dotyczyáa charakterystyki badanych przedsiĊbiorstw pod kątem poziomu
zatrudnienia, formy organizacyjnej, rodzaju prowadzonego przetwórstwa, najwaĪniejszego
rynku zbytu, rocznej wielkoĞci sprzedaĪy oraz zmiany wyniku finansowego i rentownoĞci
ze sprzedaĪy netto w ciągu ostatnich 5 lat.
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PróbĊ generalną badanej populacji stanowiáo 39 przedsiĊbiorstw, z czego wĞród 32
jednostek przeprowadzono wywiad bezpoĞredni, a pozostaáe firmy odmówiáy odpowiedzi
zakrywając siĊ najczĊĞciej tajemnicą handlową i koniecznoĞcią ochrony przedsiĊbiorstwa
przed konkurencją. W związku z tym badane przedsiĊbiorstwa stanowiáy 82% tej populacji,
co naleĪy uznaü za reprezentatywną jej próbĊ.
Prawie 75% badanych przedsiĊbiorstw to jednostki, które powstaáy do 1989 roku, a
niecaáe 10% to przedsiĊbiorstwa, które funkcjonują na rynku od 1996 roku. 61,3%
analizowanych przedsiĊbiorstw to spóádzielnie, a 25,8% to spóáki z ograniczoną
odpowiedzialnoĞcią. Tylko nieliczne przedsiĊbiorstwa mleczarskie z badanego terenu to
osoby fizyczne prowadzące dziaáalnoĞü gospodarczą oraz spóáki cywilne. Ponad poáowa
ankietowanych jednostek to przedsiĊbiorstwa Ğrednie, 19,3% to jednostki maáe, a 22,6%
badanych stanowią przedsiĊbiorstwa duĪe. PrzedsiĊbiorstwa, które analizowano produkują
mleko oraz napoje mleczne (74,2%), sery biaáe (67,7%), masáo (54,8%), mleko w proszku
(22,6%), sery twarde oraz sery topione (po 19,3%), a takĪe sery miĊkkie i lody (po 9,7%).
Dla 80% badanych przedsiĊbiorstw gáównym rynkiem zbytu jest rynek krajowy, natomiast
rynek miĊdzynarodowy stanowi jedynie 19%. U wiĊkszoĞci ankietowanych brak jest
zaangaĪowania kapitaáu zagranicznego (niecaáe 11%). Prawie poáowa badanych jednostek
wykazaáa, Īe w ciągu ostatnich 5 lat nieznacznie zwiĊkszyá siĊ wynik finansowy, a wzrost
dosyü znaczący odnotowano u 26% przedsiĊbiorstw. Tylko niecaáe 10% badanych to
jednostki, u których wynik finansowy w tym okresie zmniejszyá siĊ.

Wyniki badaĔ
Respondenci odpowiadali na pytania związane z czynnikami motywującymi do
podejmowania dziaáaĔ proĞrodowiskowych, a takĪe priorytetami, czy teĪ barierami takich
dziaáaĔ. PrzedsiĊbiorstwa mleczarskie okreĞlaáy zmiany parametrów Ğrodowiskowych oraz
zmiany w polityce Ğrodowiskowej firmy. Badane jednostki w przypadku wiĊkszoĞci pytaĔ
podawaáy swoją oceną, czyli przypisywaáy konkretnym parametrom cyfrĊ od 1 (najwiĊksze
znaczenie) do 5 (najmniejsze znaczenie). Poszczególne pytania ankietowe zostaáy
opracowane z uwzglĊdnieniem wielkoĞci badanej jednostki (duĪe, Ğrednie, maáe).
Na poniĪszym wykresie zostaáy zaprezentowane gáówne powody, którymi kierują siĊ
przedsiĊbiorstwa mleczarskie podejmując dziaáania proĞrodowiskowe. PrzedsiĊbiorstwa
duĪe i Ğrednie za gáówny powód podjĊcia takich dziaáaĔ podawaáy koniecznoĞü
dostosowania siĊ do wymogów prawnych. WĞród jednostek duĪych waĪnym powodem
byáa równieĪ moĪliwoĞü zmniejszenia kosztów produkcji, a dla jednostek Ğrednich wzrost
efektywnoĞci dziaáania. Dla przedsiĊbiorstw maáych w równym stopniu przy podjĊciu
decyzji o wdraĪaniu dziaáaĔ proekologicznych waĪny byá przymus prawny [Ustawa...
2001], speánienie wymagaĔ konsumentów oraz moĪliwoĞü zmniejszenia kosztów produkcji.
Przedmiotem badaĔ byáa równieĪ kwestia związana z okreĞleniem priorytetów w
dziaáaniach proĞrodowiskowych (rys. 2). Jedynie Ğrednie przedsiĊbiorstwa wskazaáy w
wiĊkszoĞci na redukcjĊ iloĞci odpadów jako nadrzĊdnego celu w polityce ekologicznej. Dla
duĪych jednostek najwiĊksze znaczenie miaáo zmniejszenie emisji do atmosfery, a maáe
przedsiĊbiorstwa skoncentrowaáy siĊ na dziaáaniach mających ograniczyü iloĞü energii
potrzebnej do ich funkcjonowania. Okoáo 50% przedsiĊbiorstw Ğrednich wskazaáo takĪe na
redukcjĊ zanieczyszczeĔ gazowych, redukcjĊ zanieczyszczeĔ wód oraz zmniejszenie
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negatywnego oddziaáywania na ludnoĞü jako waĪnego kroku w realizacji strategii
Ğrodowiskowej.
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Rys. 1. Gáówne powody podejmowania dziaáaĔ proekologicznych
Fig. 1. The main reasons for undertaking the environmental activities
ħródáo: badania wáasne
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Rys. 2. Priorytetowe dziaáania proĞrodowiskowe
Fig. 2. The priority environmental activities
ħródáo: badania wáasne
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Tabela 1. Sposoby ograniczenia zuĪycia wody
Table 1. The methods of water consumption limitation
PrzedsiĊbiorstwa
duĪe

PrzedsiĊbiorstwa
Ğrednie

PrzedsiĊbiorstwa
maáe

Optymalna konfiguracja urządzeĔ

0,0

83,3

50,0

Ponowne uĪycie wody z mycia skrzynek

12,5

11,1

16,7

Zapobieganie nadmiernemu zuĪyciu cháodzonej wody podczas
przerw w procesie produkcji

37,5

61,1

33,3

W systemach CIP ograniczenie liczby páukaĔ przez zastosowanie
komputerowych systemów sterowania

87,5

72,2

50,0

Ulepszenie mycia pojazdów przez specjalnie zaprojektowane
myjnie

50,0

61,1

33,3

Stosowanie do mycia wĊĪy z uchwytami pistoletowymi

62,5

72,2

50,0

Wykorzystanie wody z wĊĪy do mycia zakáadu i pojazdów

75,0

55,6

33,3

Zmniejszenie zapotrzebowania na wodĊ do cháodzenia w procesie
UHT przez lepszą regulacjĊ temperatury

12,5

5,6

16,7

ZastĊpowanie szklanych butelek torebkami foliowymi

25,0

61,1

33,3

Recyrkulacja Ğcieków po cháodzeniu szczeliwa do kartonów

0,0

0,0

0,0

Zastosowanie w linii produkcyjnej mleka w proszku wyparek
wielodziaáowych

25,0

16,7

0,0

celów p. poĪarowych.

12,5

22,2

33,3

mycia pojazdów

37,5

33,3

16,7

mycia sprzĊtu

12,5

22,2

16,7

páukania

12,5

22,2

16,7

50,0

16,7

50,0

Sposoby ograniczenia zuĪycia wody

Ponowne uĪycie kondensatu z
wyparek do róĪnych celów:

Prawidáowe okreĞlenie i kontrola iloĞci wody do mycia przy
produkcji serów
Stosowanie obiegów zamkniĊtych wody do cháodzenia

75,0

72,2

33,3

Stosowanie kondensatorów i cháodni kominowych

37,5

33,3

0,0

Stosowanie etapów czyszczenia na sucho

25,0

5,6

16,7

ħródáo: badania wáasne

Badanym przedsiĊbiorstwom zadano szczegóáowe pytania związane z gospodarką
wodno-Ğciekową. Na tej podstawie ustalono, Īe obecnie okoáo 84% przedsiĊbiorstw
mleczarskich odprowadza Ğcieki do kanalizacji, a pozostaáe przedsiĊbiorstwa odprowadzają
je do rzek lub jezior, przy czym nie zaszáy Īadne zmiany w tym wzglĊdzie w stosunku do
okresu poprzedniego. W badanym roku ponad 75% przedsiĊbiorstw odsprzedawaáo
serwatkĊ powstającą w procesie produkcji przetworów mleczarskich innym podmiotom, a
pozostaáe jednostki ponownie ją wykorzystywaáo we wáasnym zakresie lub usuwaáo ze
Ğciekami.
Zgodnie z polityką ekologiczną UE przedsiĊbiorstwa produkcyjne powinny siĊ
kierowaü nadrzĊdną zasadą mówiącą o oszczĊdnej eksploatacji zasobów naturalnych.
Badane przedsiĊbiorstwa wykazaáy stosowanie róĪnych metod ograniczania zuĪycia wody
(tab.1).
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87,5% przedsiĊbiorstw duĪych wykazaáo, Īe w 2008 roku stosowaáo ograniczenie
liczby páukaĔ w systemach CIP, a 75% jednostek ograniczaáo zuĪycie wody poprzez
wykorzystanie wody z wĊĪy do mycia zakáadu i pojazdów oraz stosowaáo obiegi zamkniĊte
wody do cháodzenia. WĞród przedsiĊbiorstw Ğrednich najwiĊcej (83,3%) byáo takich, które
wykorzystują do tego celu optymalną konfiguracjĊ urządzeĔ, stosują do mycia wĊĪe z
uchwytami pistoletowymi oraz ograniczają liczbĊ páukaĔ i stosują obieg zamkniĊty wody
do cháodzenia (72,2%). Odsetek przedsiĊbiorstw maáych, które w swojej polityce
Ğrodowiskowej uwzglĊdniáy oszczĊdzanie zuĪycia wody byá znacznie niĪszy niĪ w
pozostaáych jednostkach (mniej niĪ 50%).
Tabela 2. Sposoby minimalizowania iloĞci odpadów
Table 2. The methods of wastes minimization
Sposób minimalizacji iloĞci odpadów
Stosowanie opakowaĔ wielokrotnego uĪytku

ĝrednia
ocena

Odsetek przedsiĊbiorstw
niewprowadzających minimalizacji
iloĞci odpadów

3,8

53,1

Stosowanie recyklingu odpadów

1,8

21,9

Modyfikacja technologii

2,2

37,5

Usprawnienia gospodarki wewnątrzzakáadowej

2,2

37,5

Modyfikacja produktów

2,5

40,6

ħródáo: badanie wáasne

W badaniach analizowano równieĪ rodzaj dziaáaĔ podejmowanych w branĪy
mleczarskiej mających na celu zminimalizowanie iloĞci powstających odpadów (tab. 2).
NajwaĪniejszym sposobem minimalizacji iloĞci odpadów byáo stosowanie recyklingu oraz
wprowadzanie
modyfikacji
technologii,
a
takĪe
usprawnienie
gospodarki
wewnątrzzakáadowej. Najmniej popularnymi sposobami na minimalizacjĊ iloĞci odpadów
byáo stosowanie opakowaĔ wielokrotnego uĪytku oraz modyfikacja produktów
Tabela 3. Ocena sposobów zagospodarowania odpadów
Table 3. The evaluation of waste management
ĝrednia ocena

Metoda zagospodarowania odpadów

Odsetek przedsiĊbiorstw
niewprowadzających
okreĞlonych rozwiązaĔ

Minimalizowanie iloĞci

1,9

28,1

Recykling

2,1

12,5

Deponowanie na skáadowiskach

2,9

46,9

Spalanie

4,7

75,0

Przeznaczenie na pasze

2,5

31,2

Wykorzystanie w rolnictwie np. jako nawozy
SprzedaĪ np. do budowy dróg
Zakopywanie
ħródáo: badania wáasne

75

3

59,4

3,4

65,6

4

87,5

Oprócz priorytetowego dziaáania, jakim jest minimalizowanie iloĞci powstających
odpadów, badane jednostki oceniáy inne metody ostatecznego zagospodarowania odpadów
(tab. 3).
NajczĊĞciej uĪywaną metodą zagospodarowania odpadów byáo minimalizowanie ich
iloĞci oraz stosowanie recyklingu. Najmniej popularnym sposobem postĊpowania z
odpadami byáo ich spalanie oraz zakopywanie. Ponad poáowa badanych jednostek nie
zajmuje siĊ sprzedaĪą odpadów na wykorzystanie do budowy dróg lub teĪ w rolnictwie
jako nawozy.
PrzedsiĊbiorstwa sektora mleczarskiego realizując obraną strategiĊ Ğrodowiskową skupiają
swoje dziaáania gáównie wokóá zmniejszenia iloĞci zanieczyszczeĔ atmosfery (tab. 4).
Tabela 4. Metody ograniczania iloĞci powstających zanieczyszczeĔ powietrza
Table 4. The methods of limitation of atmosphere contamination

Ograniczenie pyáów przez filtry cyklonowe

2,6

Odsetek przedsiĊbiorstw
nieograniczajacych emisji
danymi sposobami
65,6

Stosowanie filtrów rĊkawowych

2,5

87,5

Przechodzenie na opalanie gazem

1,2

28,1

Stosowanie páuczki rozpyáowej lub wtrysku suchego

4,0

93,7

Zastosowanie w amoniakalnych systemach, cháodniczych
programu wykrywania i napraw przecieków (LDAR)

2,5

68,7

Staáa konserwacja potencjalnych Ĩródeá emisji
niezorganizowanych

2,2

43,7

Instalacja automatycznych systemów odpowietrzania

2,8

68,7

Przechodzenie na opalanie innym paliwem o niskiej zawartoĞci
siarki

2,0

78,1

Stosowanie systemów wychwytujących w celu ograniczenia
emisji punktowych

1,5

87,5

Stosowanie paliw niskokalorycznych (ograniczenie SO2)

2,7

78,1

Odsiarczanie paliw

4,0

93,7

Zastosowanie nowoczesnych technologii spalania

1,0

96,9

odsiarczanie gazów spalinowych

4,5

93,7

Zmniejszenie temperatury páomienia

4,3

90,6

ĝrednia ocena

Metoda ograniczania emisji

redukcja nadmiaru powietrza

3,0

71,9

Stosowanie urządzeĔ denitryfikacyjnych

4,0

90,6

ħródáo: badania wáasne.

Najbardziej istotnym sposobem na ograniczenie wielkoĞci emisji zanieczyszczeĔ do
atmosfery byáo kupno i instalacja pieców gazowych. Dosyü popularną metodą okazaáa siĊ
staáa konserwacja potencjalnych Ĩródeá emisji niezorganizowanych. Najmniejszym
zainteresowaniem przedsiĊbiorstw mleczarskich cieszyáo siĊ odsiarczanie paliw, gazów
spalinowych oraz zmniejszenie temperatury páomienia. Ponad 90% ankietowanych nie
stosowaáo w 2008 roku urządzeĔ denitryfikujących, zmniejszenia temperatury páomienia,
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odsiarczania gazów spalinowych i paliw, nowoczesnych technik spalania oraz páuczki
rozpyáowej lub wtrysku suchego.
Pomimo wprowadzenia wielu dziaáaĔ proĞrodowiskowych, badane przedsiĊbiorstwa
mleczarskie nie posiadają systemów zarządzania Ğrodowiskowego (SZĝ). Jedynie 2
jednostki duĪe są w trakcie wdraĪania systemu EMAS, a 4 jednostki wdraĪają system wg
ISO serii 14000 i zamierzają go certyfikowaü w najbliĪszym okresie. PrzedsiĊbiorstwa
maáe i Ğrednie nawet w dalszej przyszáoĞci nie bĊdą wprowadzaü systemu EMAS, a spoĞród
Ğrednich jednostek tylko 1 jest w trakcie wdraĪania systemu wg ISO serii 14000, a inne 2
jednostki zamierzają wdraĪaü ten system w najbliĪszym czasie. Powodem nie
podejmowania dziaáaĔ mających doprowadziü do wdroĪenia SZĝ jest gáównie brak
funduszy (przedsiĊbiorstwa Ğrednie), brak czasu (przedsiĊbiorstwa duĪe) oraz
niedostrzeganie potrzeby takich dziaáaĔ (przedsiĊbiorstw maáe).
Dla jednostek duĪych waĪnym czynnikiem motywującym do wdraĪania SZĝ byáa
poprawa ich wizerunku, stworzenie sprawnego i przejrzystego systemu zarządzania,
doskonalenie funkcjonowania zakáadu oraz uzyskanie certyfikatu. PrzedsiĊbiorstwa duĪe
podczas wdraĪania SZĝ najwiĊksze koszty poniosáy w związku z inwestycjami i
remontami, zakupem nowych maszyn i urządzeĔ oraz zakupem technik i urządzeĔ
pomiarowych. Koszty te byáy finansowane przede wszystkim ze Ğrodków unijnych oraz ze
Ğrodków wáasnych, a drugorzĊdną rolĊ odgrywaáy tu Ğrodki pochodzące z kredytów
bankowych i Ekofunduszu. Gáównymi barierami przy wdraĪaniu SZĝ byáy wysokie koszty
oraz czasocháonnoĞü takich przedsiĊwziĊü.
Podstawowym korzystnym efektem związanym z wprowadzeniem SZĝ byáo
zwiĊkszenie sprawnoĞci systemu zarządzania w jednostce oraz zmniejszenie kosztów
produkcji, a takĪe doskonalenie funkcjonowania przedsiĊbiorstwa, wzrost efektywnoĞci
dziaáania i podniesienie jakoĞci wyrobów. Pozytywne aspekty procesu wdraĪania mogáyby
byü jeszcze lepsze, gdyby wiĊksze byáo zaangaĪowanie pracowników w ten proces.
Negatywnych efektów nie odnotowano. Poprawie ulegáa znajomoĞü polityki
Ğrodowiskowej przez pracowników oraz zwiĊkszyá siĊ stopieĔ Ğwiadomej realizacja tej
polityki.
Kierownictwo badanych przedsiĊbiorstw stwarza warunki do ciągáego doskonalenia
SZĝ poprzez informowanie pracowników o celach i zadaniach jednostki. SkutecznoĞü
systemu weryfikuje siĊ najczĊĞciej poprzez audity wewnĊtrzne. PrzewaĪająca wiĊkszoĞü
przedsiĊbiorstw duĪych zatrudnia specjalistĊ ds. ochrony Ğrodowiska. W przypadku
jednostek Ğrednich poáowa, a w przypadku jednostek maáych tylko co trzecia, z nich
posiada takiego pracownika. WiĊkszoĞü przedsiĊbiorstw duĪych i Ğrednich wykazaáa, Īe
prowadzą monitoring wskaĨników Ğrodowiskowych. Jednostki maáe tylko w 30%
wykazaáy, Īe monitoring taki ma miejsce w ich zakáadzie i nic w tym wzglĊdzie siĊ nie
zmieniáo siĊ w ciągu ostatnich lat. W prawie wszystkich badanych przedsiĊbiorstwach
jednostka zewnĊtrzna (najczĊĞciej Wojewódzki Inspektorat Ochrony ĝrodowiska)
prowadziáa systematyczne kontrole norm Ğrodowiskowych.

Podsumowanie
Nowoczesne przedsiĊbiorstwo to nie tylko jednostka, która wdraĪa najnowsze
rozwiązania ekologiczne, wprowadza nowe produkty na nowy rynek. To równieĪ
jednostka, której dziaáaniu przyĞwieca cel związany z ochroną Ğrodowiska. Pomimo to, Īe
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na razie dziaáania proĞrodowiskowe są postrzegane jako dodatkowy czynnik
kosztotwórczy, przepisy prawne oraz zmiana podejĞcia konsumentów do ekologizacji Īycia
przyczyniają siĊ do zmiany klasycznego myĞlenia o funkcjonowaniu przedsiĊbiorstw
produkcyjnych. Coraz wiĊcej producentów myĞląc o dáugookresowej strategii rozwoju, nie
zapomina o ksztaátowaniu ekologicznego wizerunku przedsiĊbiorstwa.
PrzedsiĊbiorstwa mleczarskie są sektorem, w którym odnotowaü moĪna wyraĨne
zmiany w polityce proĞrodowiskowej, a nadrzĊdnym czynnikiem motywującym do takich
zmian jest koniecznoĞü dostosowania siĊ do przepisów prawnych. Priorytetowe dziaáania w
zakresie tej polityki zaleĪą od wielkoĞci jednostki. W przedsiĊbiorstwach duĪych jest nim
ograniczenie emisji do atmosfery, w Ğrednich jednostkach káadzie siĊ nacisk na gospodarkĊ
odpadami, a w maáych przedsiĊbiorstwach istotne jest ograniczenie zuĪycia energii. U
wiĊkszoĞci badanych przedsiĊbiorstw poprawie ulegáy parametry Ğrodowiskowe takie jak
waga odpadów w przeliczeniu na produkt gotowy, iloĞü opakowaĔ odzyskiwanych w
stosunku do caákowitej iloĞci opakowaĔ, wielkoĞü emisji do atmosfery, czy teĪ iloĞü
Ğcieków powstających w procesie produkcji. W jednostkach maáych zaszáy najwiĊksze
pozytywne zmiany pod wzglĊdem dziaáaĔ proĞrodowiskowych, a przedsiĊbiorstwa duĪe
odznaczają siĊ najwiĊkszą intensyfikacją takich dziaáaĔ. Gáówną barierą dziaáaĔ
proĞrodowiskowych są duĪe nakáady finansowe niezbĊdne do ich wdroĪenia.
PrzedsiĊbiorstwa mleczarskie widzą potrzebĊ wprowadzania zmian ekologizacyjnych w
swoich jednostkach, a zmiany te w znacznym stopniu dotyczą racjonalizacji gospodarki
surowcami naturalnymi oraz zapobiegania powstawania zanieczyszczeĔ.
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