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Summary: W artykule przedstawiono w jakim stopniu zarządzanie wiedzą, a przede 

wszystkim posiadany kapitał ludzki wpływają na podnoszenie poziomu konkurencyjności 

polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, co szczególnie zostało zauważone                      

w okresie pełnej akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej. Głównym celem 

przeprowadzonych badań była analiza, w jaki sposób zasoby wiedzy, a przede wszystkim 

jakość kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach spożywczych mogą wpływać na ich rozwój, 

organizację, jak wykorzystuje się go w zarządzaniu jednostką oraz czy prawidłowe jest 

zarządzanie posiadanymi zasobami. Wnioskowanie z przeprowadzonych badań zostało ujęte 

syntetycznie, ale zostało podparte wcześniej przeprowadzonymi: kwerendą źródłową 

literatury, analizą danych statystycznych, badaniem kwestionariuszowym w wybranych 

przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, a wyniki zaprezentowane w formie graficznej                      

i tabelarycznej. Przeprowadzone badania pomogły opracować następujące wnioski: 1. sposób 

zarządzania firmą jest wciąż uważany za wystarczający, zarówno przez kadrę zarządzającą, 

jak i pracowników, którzy deklarują, że nie widzą potrzeby zmian w tym obszarze; 2. obecne 

strategie i wizje funkcjonowania przedsiębiorstw są dobrze znane przez kadrę zarządzającą                 

i pracowników, co powinno prowadzić do wzrostu ich konkurencyjności, nie tylko na rynkach 

lokalnych, ale i międzynarodowych; 3. w przedsiębiorstwach przemysłu rolno – spożywczego 

w województwie małopolskim rzadko występują działania w obszarze modernizacji parku 

maszynowego, wprowadzania na rynek nowych produktów i usług; 4. respondenci bardzo 

wysoko ocenili poziom jakości kwalifikacji i umiejętności zatrudnionych pracowników, co 

miało miejsce zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie badania.  

 

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, innowacje, konkurencyjność, przemysł spożywczy 

 

1. Wstęp 
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    W przedstawionym artykule autorzy starać się będą określić, w jakim stopniu zarządzanie 

wiedzą, a przede wszystkim posiadany kapitał ludzki wpływają na podnoszenie poziomu 

konkurencyjności polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, co szczególnie zostało 

zauważone w okresie pełnej akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej. Podczas badań 

sprawdzona zostanie hipoteza badawcza zakładająca, że okres ten istotnie przyczynił się do 

wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które w określonych 

interwałach czasowych przechodzą kolejne etapy rozwoju, wykorzystując swe mocne strony       

i pojawiające się szanse. Głównym celem prezentowanego artykułu jest identyfikacja sposobu 

zarządzania przedsiębiorstwem, ocena poziomu wiedzy pracowników i jakość kapitału 

ludzkiego, co przekłada się na wzrost poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu 

spożywczego w Polsce. Potrzeba identyfikacji tychże zależności wynika z permanentnego 

rozwoju tego przemysłu, a dokapitalizowanie przedsiębiorstw przez wzrost i rozwój 

podstawowych czynników, prowadzi do kreacji wyższej pozycji na rynku lokalnym, 

krajowym i międzynarodowym. Znaczenie wiedzy staje się coraz popularniejsze w doktrynie 

nauk ekonomicznych. Jego istotę warunkuje rozwój cywilizacyjny, a przekłada się to na 

rozwój przedsiębiorstw. Kształtujące się obecnie makroukłady społeczne (wymiennie 

funkcjonują określenia: społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo 

cyfrowe, społeczeństwo postindustrialne) i dokonujące się równolegle zasadnicze zmiany             

w gospodarce, w centralnym miejscu przeobrażeń sytuują wiedzę, która ma przyczynić się do 

rozwoju społeczeństw, ich gospodarek i funkcjonujących przedsiębiorstw1. Według 

Encyklopedii Zarządzania zarządzanie wiedzą można zdefiniować, jako ogół działań 

służących identyfikacji, zachowaniu, upowszechnieniu i wykorzystaniu wiedzy jawnej                     

i ukrytej personelu przedsiębiorstwa dla podniesienia sprawności i efektywności działań 

pracowników. Część ekonomistów uważa, że zarządzanie wiedzą można traktować jedynie 

instrumentalnie, jako zestaw procedur i środków technicznych zapewniający przeniesienie 

osobistego doświadczenia i wiedzy członka organizacji do bazy danych organizacji oraz 

zapewnienie przechowywania i dystrybucji potrzebnych informacji wśród uprawnionych 

członków organizacji. Jednak przy głębszym jego rozpatrywaniu należy uwzględnić 

humanistyczne aspekty wiedzy, takie jak: poziom motywacji, aspekty socjologiczne                          

i społeczne, inteligencję, kompetencje komunikacyjne2. Obecnie obowiązująca forma 

gospodarki opartej na wiedzy coraz częściej wymaga prowadzenia badań na gruncie nauk 

społecznych, ale w przeważającej mierze wzmacniających działalność indywidualnych 
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przedsiębiorców. Idea gospodarki opartej na wiedzy wyznacza ramy funkcjonowania 

współczesnych przedsiębiorstw, wskazuje podstawowe źródła ich przewag konkurencyjnych 

oraz ukierunkowuje ich strategiczne działania rozwojowe3. Dokonując przeglądu definicji  

gospodarki opartej na wiedzy przyjęto, że o rozwoju tego kierunku gospodarki przesądzają 

osiągnięcia w każdym z czterech jej filarów, które tworzą: reżim ekonomiczno – 

instytucjonalny, wykształcone i kompetentne społeczeństwo, wydajny i produktywny system 

wprowadzania innowacji przejawiający się w tworzeniu otoczenia instytucjonalnego                        

i badawczego oraz optymalne wykorzystanie technologii informatyczno-technologicznych 

służących wzajemnej komunikacji. 

 

2. Cel, metodyka i obszar badań 

 

    Zaproponowane badania miały wykazać, że wiedza, informacja oraz ich jakość, są dla 

przedsiębiorstw czynnikami wzmacniającymi sukces, a zastosowanie nowoczesnych technik 

w ich bieżącym funkcjonowaniu pomaga w zorganizowany sposób wykorzystać posiadane 

kwalifikacje i umiejętności oraz zagospodarować kapitał. Wnioskowanie z przeprowadzonych 

badań zostało ujęte syntetycznie, ale zostało podparte wcześniej przeprowadzonymi: 

kwerendą źródłową literatury, analizą danych statystycznych, badaniem kwestionariuszowym 

w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, a wyniki zaprezentowane                    

w formie graficznej i tabelarycznej. Głównym celem przeprowadzonych badań była analiza, 

w jaki sposób zasoby wiedzy, a przede wszystkim jakość kapitału ludzkiego                                           

w przedsiębiorstwach spożywczych mogą wpływać na ich rozwój, organizację, jak 

wykorzystuje się go w zarządzaniu jednostką oraz czy prawidłowe jest zarządzanie 

posiadanymi zasobami. W badaniach założono uchwycenie roli zasobów wiedzy, jako 

głównego czynnika wpływającego na rozwój przedsiębiorstw. Ponadto wyznaczone zostały 

pozostałe czynniki wpływające na konkurencyjność i bezpośrednio związane z posiadanymi 

zasobami wiedzy, za które autorzy uznają: redukcję kosztów, wzrost poziomu innowacyjności 

produktów i usług, wzrost wydajności, poprawę relacji z klientem, rozwój kapitału ludzkiego, 

społeczną odpowiedzialność organizacji oraz zachowanie jej etycznych aspektów 

działalności. Badania empiryczne zostały przeprowadzone porównawczo w 2007 (289 firm)              

i 2011 roku (29 firm), w firmach zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego                

z podziałem na wybrane branże przemysłu rolno – spożywczego. W celu dokonania 

identyfikacji stanu organizacyjnego funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłu rolno – 



154 
 

spożywczego dokonano wyboru najważniejszych jego branż, a wybór miał charakter celowy. 

W pierwszym etapie do badań wybrano firmy z branży zbożowej (30), branży cukierniczej 

(96), branży mleczarskiej (36), branży owocowo – warzywnej (78) i branży mięsnej (49).               

W drugim etapie ilość badanych firm zmniejszono, ale starano się zachować procentowo ich 

udział w stosunku do ogółu. Z branży zbożowej zbadano 3 firmy, branży cukierniczej 10, 

branży mleczarskiej 4, branży owocowo – warzywnej 8 i branży mięsnej 4. Badane ilości firm 

były różne ze względu na dużą rozpiętość ich występowania w wyznaczonych branżach. 

Respondentami badań byli właściciele firm lub osoby pełniące w nich funkcje menedżerskie. 

Za determinanty decydujące o stopniu rozwoju przedsiębiorstw wybranych branż przemysłu 

rolno – spożywczego przyjęto czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, systemowe i organizacyjne, 

które w większym lub mniejszym stopniu decydują o ich funkcjonowaniu. Wiele z tych 

czynników jest ze sobą skorelowanych i jednocześnie powiązanych z rozwojem 

przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego. Badania wyznaczonych czynników 

dostarczyły informacji wyznaczających zależność stanu istniejącego i przyszłego 

przedsiębiorstw, od warunków ograniczających otoczenia, jako zmiennych egzogenicznych. 

Jako termin badania wyznaczono 2007 r. gdyż w ten sposób zaprezentowano aktualny stan              

i determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw w trzy lata po pełnej akcesji Polski do Unii 

Europejskiej i rok 2011, w którym minęło osiem lat od tego wydarzenia. Zaprezentowane 

wyniki badań mogą stanowić przesłanki diagnozy konkurencyjności przedsiębiorstw 

przemysłu rolno – spożywczego na rynku unijnym. 

  

3. Kapitał ludzki przedsiębiorstw przemysłu spożywczego – podstawy  

teoretyczne i wyniki badań 

 

 Przemysł spożywczy w Polsce ma zróżnicowaną strukturę, która w fazie transformacji 

naszej gospodarki podlegała wielokierunkowym zmianom pod wpływem przeprowadzanych 

reform, procesów restrukturyzacji i prywatyzacji. Niezwykle istotnym było uchwycenie                 

w badaniach ich wpływu na zasoby wiedzy i innowacyjności. Wcześniej w gospodarce 

centralnie planowanej przetwórstwo rolno – spożywcze było zdominowane przez jednostki 

gospodarki uspołecznionej, gdy wiodącą i monopolistyczną pozycję posiadały 

przedsiębiorstwa państwowe. Oprócz nich wiele drobnych i średnich przedsiębiorstw 

funkcjonowało na zasadach spółdzielczych i były one zrzeszone w Spółdzielniach 

Mleczarskich, Związkach Spółdzielni Ogrodniczo – Pszczelarskich, Rolniczych, 
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Spółdzielniach Produkcyjnych, Gminnych Spółdzielniach „Samopomoc Chłopska”, 

Spółdzielczości Spożywców, Spółdzielczości Pracy i Spółdzielczości Inwalidów, a także                

w Państwowym Przemyśle Terenowym. Wiele Państwowych Gospodarstw Rolnych było 

zaangażowanych w przetwórstwo rolno – spożywcze, które również stanowiło jeden                        

z podstawowych ich przedmiotów działania.  

Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, wciąż zmuszone są do adaptacji swojej 

działalności w stosunku do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Można je uznać za uczące się, 

gdyż ich przedmiotowość znajduje wyraz w potrzebie nie tylko kreowania zmian                               

i zarządzania nimi, ale również nabywania umiejętności przystosowywania się do nich4.                         

W celu pozytywnej realizacji zmian, przedsiębiorstwa te realizują podporządkowane nim 

strategie. Pojęcie strategii H. Mintzberga, w którym autor zaprezentował strategię w postaci 

„5P-mix” (co oznacza, że umożliwia ona realizację określonych celów (plan), działalność we 

wrogim, burzliwym otoczeniu (ploy), dążenie do utrwalenia odpowiednich wzorców                        

i standardów (pattern), zajęcie w otoczeniu określonego miejsca (position) oraz stwarza 

możliwość przewidzenia(perspective), co może się zdarzyć w otoczeniu5) okazuje się 

przydatne do implementacji w obecnie funkcjonujących przedsiębiorstwach tego przemysłu.  

Są to elementy częściowo niezależne od człowieka, jak również jego umiejętności                           

i kwalifikacji, niemniej jednak nie można zakładać, że są constans, gdyż wciąż możemy na 

nie oddziaływać. Istotne są tutaj obszar posiadanej wiedzy, metody zarządzania nią, 

umiejętności, kompetencje i kwalifikacje pracowników, co stanowi zespół elementów 

ogólnego kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa i przyczynia się do zdobycia przewagi 

nad konkurencją.  

Strategia realizowana przez przedsiębiorstwo strukturalizuje zadania, określa możliwości 

wykorzystania dostępnych zasobów oraz wytycza sposób zachowania organizacji względem 

otoczenia, wykorzystania okazji i zagrożeń, by efektywnie osiągać rezultaty zgodne                          

z zamiarami przedsiębiorcy6. Kompetencje strategiczne przedsiębiorców przejawiające się                 

w zasobach posiadanego kapitału intelektualnego mają istotny związek z intensywnością 

rozwoju przedsiębiorczości, która w agrobiznesie, a szczególnie w przemyśle spożywczym, 

jako jednym z najważniejszych jego ogniw, oznacza umocnienie więzi między 

poszczególnymi działami wytwarzania żywności7. We współczesnym świecie, gdy 

spotykamy się z przenikaniem elementów globalizacji do sfery agrobiznesu należy 

wykorzystać w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw koncepcję zarządzania wiedzą, ale 
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związane jest to z ponoszeniem wysokich kosztów, które jednak mogą stanowić niezbędną                

i perspektywicznie rentowną inwestycję w rozwój każdego podmiotu gospodarczego8.  

W literaturze przedmiotu na uwagę zasługuje wyróżnienie przez Fiedora teorii wzrostu, 

która mówi, że długoterminowy wzrost zarówno gospodarki światowej, jak i poszczególnych 

państw, determinowany jest inwestycjami w kapitał ludzki oraz innowacjami, a także 

wykorzystaniem transferu technologii i kapitału9. Szczególnie dużą rolę odgrywa w tym 

obszarze wiedza, finansowanie badań naukowych, a także szkolnictwa wyższego oraz 

innowacyjność gospodarki, czego mocnymi propagatorami są laureaci Nagrody Nobla:                   

G. Becker i T. Schultz. Integracja gospodarcza całej sfery agrobiznesu to przygotowanie 

jednostek gospodarczych do sprostania konkurencji na jednolitym rynku europejskim                        

i spełnienie wszystkich warunków prawa europejskiego10.  

Prawidłowe pozyskanie z zewnątrz lub własne wygenerowanie niezbędnych kompetencji 

strategicznych kadry menedżerskiej przekłada się bezpośrednio na konkurencyjność i rozwój 

przedsiębiorstw11. Jak widać na zamieszczonym wykresie najbardziej istotnym elementem 

kapitału intelektualnego jest kapitał ludzki, na który składają się wartości podstawowe, takie 

jak: wiedza, umiejętności i kwalifikacje pracowników, wzajemne relacje zachodzące między 

nimi oraz posiadany potencjał rozwoju. Sukces rynkowy przedsiębiorstwa przemysłu 

spożywczego możliwy jest do osiągnięcia przy prawidłowej realizacji przyjętej strategii, co 

stało się nieodzowne w przypadku wielkich firm. Należy uwzględnić, że strategie 

zdeterminowane są najczęściej warunkami otoczenia i czynnikami wewnętrznymi, które 

bezpośrednio wpływają na podejmowane decyzje12.  

 W przeprowadzonych badaniach wyeksponowano kwestie zarządzania przedsiębiorstwami 

przemysłu spożywczego w gospodarce opartej na wiedzy, a dla realizacji założonego celu 

zbadano sposób zarządzania firmą, stopień znajomości wizji przedsiębiorstwa przez kadrę 

zarządzającą i pracowników, możliwości i stopień realizacji przyjętej strategii 

przedsiębiorstwa, sposób osiągnięcia sukcesu firmy, udział pracowników firmy                                

w rozwiązywaniu problemów, prowadzone prace nad poszukiwaniem nowych rozwiązań 

organizacyjnych, technicznych i technologicznych, poziom i tendencje względem 

zatrudnienia w ciągu ostatnich miesięcy, korzystanie z usług Urzędu Pracy                          

i subwencjonowanego zatrudnienia, jakość kwalifikacji, sposób i skuteczność rekrutowania 

zatrudnionych pracowników. W literaturze można się spotkać z poglądem, że zarządzający 

powinni ufać pracownikom i zachęcać ich, aby byli bardziej kreatywni oraz delegować do 

nich więcej uprawnień, aniżeli ich kontrolować13. 
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 Badania rozpoczęto oceniając sposób zarządzania firmą (tabela 1 i 2) i była to subiektywna 

ocena sposobu zarządzania firmą przez zarządzających. Zdecydowanie najwięcej odpowiedzi 

uzyskały dwie pierwsze wersje, gdyż jako „bardzo dobry” sposób zarządzania oceniony został 

w 30,23% firm, a jako „dobry” w przypadku aż 59%. Jako „średni” oceniono go w przypadku 

10,09%, a słaby tylko w 0,68%. W ocenie branż trudno powiedzieć coś na temat najlepszej                

z nich, gdyż pomimo tego, że w przypadku branż „bardzo dobrych” najwyższy procent 

otrzymała branża zbożowa (37,93%), to w przypadku firm ocenianych jako „dobre” najlepiej 

wypadła branża mięsna (67.35%). Najsłabszą zdecydowanie była branża cukiernicza (2,11% - 

odpowiedzi) oraz branża owocowo – warzywna (1,30%). W swoich wypowiedziach 

respondenci słabo ocenili public relations prowadzoną przez firmy. Sytuacja ta uległa 

widocznej zmianie na korzyść, w cztery lata po wykonaniu pierwszego badania. Pomimo 

tego, że sposób zarządzania firmą, jako bardzo dobry oceniło o prawie 3% mniej 

respondentów, to za dobry wskazało go już prawie 9%, co w sumie dało ponad 95%. Jako 

średni wskazało go tylko 4,5% respondentów, a słaby nie był wskazany. W przekroju 

branżowym sytuacja wyglądała podobnie, jak w poprzednim okresie badawczym. 

 

Tabela 1. Subiektywna ocena sposobu zarządzania firmą przez zarządzających w 2007 r. 

 

Sposób 

zarządzania 

firmą 

Branża 

zbożowa 

Branża 

cukiernicza 

Branża 

mleczarska 

Branża 

owocowo -

warzywna 

Branża 

mięsna 

 

Razem 

liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% % 

Bardzo dobry 11 37,93 22 23,41 11 30,56 23 29,87 14 28,57 30,23 

Dobry 14 48,28 57 60,65 21 58,33 47 61,04 33 67,35 59 

Średni 4 13,79 13 13,83 4 11,11 6 7,79 2 4,08 10,09 

Słaby - - 2 2,11 - - 1 1,3 -  0,68 

RAZEM: 29 100 94 100 36 100 77 100 49 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 

Tabela 2. Subiektywna ocena sposobu zarządzania firmą przez zarządzających w 2011 r. 
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Sposób 

zarządzania 

firmą 

Branża 

zbożowa 

Branża 

cukiernicza 

Branża 

mleczarska 

Branża 

owocowo -

warzywna 

Branża 

mięsna 

 

Razem 

liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% % 

Bardzo dobry 1 33,33 3 30,00 1 25,00 2 25,00 1 25,00 27,66 

Dobry 2 66,66 6 60,00 3 75,00 5 62,50 3 75,00 67,83 

Średni - - 1 10,00 0 - 1 12,50  - 4,50 

Słaby - - - - - - - - - - - 

RAZEM: 3 100 10 100 4 100 8 100 4 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 Następnie badaniu poddano ocenę stopnia znajomości wizji przedsiębiorstwa przez 

pracowników. Znajomość tę oceniono w 2007 roku jako wysoką (11,54%), natomiast                      

w przypadku znacznej części uznano, że stopień ich znajomości można uznać za „dobry” 

(59,87%) i średni (23,62%). Tylko 4,96% z pracowników uznano za takich, którzy słabo znają 

wizję przedsiębiorstwa. W przekroju branżowym najlepiej oceniono przedsiębiorstwa branży 

mleczarskiej (20,59%) i owocowo – warzywnej (35,14%), a najgorzej zbożowej (13,33%).                

W tym przypadku również sytuacja ta uległa widocznej zmianie na korzyść w 2011 roku. 

Sposób zarządzania firmą, jako bardzo dobry oceniło 9,5% respondentów, jako dobry 

wskazało go 77 %, co w sumie dało 86,5%. Jako średni wskazało go tylko 13,5% 

respondentów, a słabego nie wskazano. W przekroju branżowym sytuacja wyglądała bardzo 

dobrze w branży owocowo – warzywniczej i mięsnej, a słabiej w cukierniczej. 

 

Tabela 3. Subiektywna ocena stopnia znajomości wizji przedsiębiorstwa przez pracowników              

w 2007 r. 

 

Ocena 

stopnia 

znajomości 

wizji  

Branża 

zbożowa 

Branża 

cukiernicza 

Branża 

mleczarska 

Branża 

owocowo -

warzywna 

Branża 

mięsna 

 

Razem 

Liczb

a odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% % 

Bardzo dobry 1 3,33 10 10,53 7 20,59 14 18,92 2 4,35 11,54 

Dobry 16 53,33 56 58,96 19 55,88 44 59,46 33 71,74 59,87 

Średni 9 30 24 25,25 8 23,53 13 17,57 10 21,74 23,62 
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Słaby 4 13,33 5 5,26 - - 3 4,05 1 2,17 4,96 

RAZEM: 30 100 95 100 34 100 74 100 46 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Tabela 4 Subiektywna ocena stopnia znajomości wizji przedsiębiorstwa przez pracowników                

w 2011 r. 

 

Ocena 

stopnia 

znajomości 

wizji  

Branża 

zbożowa 

Branża 

cukiernicza 

Branża 

mleczarska 

Branża 

owocowo -

warzywna 

Branża 

mięsna 

 

Razem 

Liczb

a odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% % 

Bardzo dobry   1 10,00 1 25,00 1 12,50 - - 9,5 

Dobry 3 100 6 60,00 3 75,00 6 75,00 3 75,00 77,00 

Średni - - 3 30,00 - - 1 12,50 1 25,00 13,5 

Słaby - - - - - - - - - - - 

RAZEM: 3 100 10 100 4 100 8 100 4 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

 Grupa pytań dotycząca zagadnień kształtowania się poziomu jakości kapitału ludzkiego               

w badanych firmach stanowiła następną część badania (tabela 5 i 6). W 2007 uzyskano 

odpowiedź, że są one w przeważającej mierze na poziomie dobrym (69,92%) i bardzo dobrym 

(17,73%), w 11,61% firm ocenione były one na poziomie dostatecznym, a niedostatecznym - 

0,74%. Najlepiej oceniły swoich pracowników branże cukiernicza (25%) i mięsna (20,83%),     

a najsłabiej branża owocowo – warzywna (2,7%). W 2011 roku zwiększyła się procentowa 

ilość firm bardzo dobrych do 28,16%, natomiast zmniejszyła się ilość firm dobrych do 

52,84%. Zwiększeniu uległa ilość firm na poziomie dostatecznym do poziomu 19%. W ujęciu 

branżowym najlepiej poziom jakości kwalifikacji i umiejętności zatrudnionych pracowników 

został oceniony w branży mleczarskiej, a najsłabiej w branży mięsnej. 

 

 Tabela 5. Ocena poziomu jakości kwalifikacji i umiej ętności zatrudnionych pracowników               

w 2007 r. 
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Ocena 

możliwości 

 

Branża 

zbożowa 

Branża 

cukiernicza 

Branża 

mleczarska 

Branża 

owocowo -

warzywna 

Branża 

Mięsna 

 

Razem 

liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% % 

Bardzo dobry 3 10,00 24 25,00 5 13,89 14 18,92 10 20,83 17,73 

Dobry 23 76,67 61 63,54 29 80,56 46 62,16 32 66,67 69,92 

Dostateczny 4 13,33 10 10,42 2 5,56 12 16,22 6 12,50 11,61 

Niedostatecz

ny 

- - 1 1,04 - - 2 2,70 - - 0,74 

RAZEM: 30 100 96 100 36 100 74 100 48 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

  

Tabela 6. Ocena poziomu jakości kwalifikacji i umiej ętności zatrudnionych pracowników                      

w 2011 r. 

 

Ocena 

możliwości 

 

Branża 

zbożowa 

Branża 

cukiernicza 

Branża 

mleczarska 

Branża 

owocowo -

warzywna 

Branża 

mięsna 

 

Razem 

liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% liczba 

odp. 

% % 

Bardzo dobry 1 33,33 2 20,00 2 50,00 1 12,5 1 25,00 28,16 

Dobry 2 66,66 6 60,00 2 50,00 5 62,50 1 25,00 52,84 

Dostateczny - - 2 20,00 - - 2 25,00 2 50,00 19,00 

Niedostatecz

ny 

- - - - - - - - - - - 

RAZEM: 3 100 10 100 4 100 8 100 4 100 100 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Reasumując przeprowadzone badania można stwierdzić, że uwarunkowania organizacyjne 

funkcjonowania firm, a wśród nich sposób zarządzania firmą, stopień znajomości wizji 

przedsiębiorstwa, możliwości i stopień realizacji przyjętej strategii przedsiębiorstwa oraz 

poziomu jakości kwalifikacji i umiejętności zatrudnionych pracowników są w nich uznawane 

za priorytetowe. Przedsiębiorcy umiejętnie planowali procesy produkcyjne poprzez 

wykorzystanie swoich kompetencji i umiejętności, właściwie potrafili wykorzystać w tym 

udział pracowników firmy oraz poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych, 
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technicznych i technologicznych.  

 

4. Podsumowanie 

 

1.  Podsumowując powyższe rozważania natury teoretycznej i empirycznej w obszarze 

zarządzania przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego, w warunkach gospodarki opartej na 

wiedzy zauważono, że wciąż muszą one adaptować swoją działalność do szybko zmieniającej 

się sytuacji rynkowej, zmuszone są do nabywania nowych umiejętności i zarządzania 

zmianami. Aktualna pozycja polskich przedsiębiorstw spożywczych na rynkach światowych 

świadczy o zajęciu przez nie należnego im miejsca i rozumieniu reguł rynkowych. 

Pozytywnie zweryfikowana została hipoteza badawcza zakładająca, że okres poakcesyjny 

istotnie przyczynił się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, 

gdyż stwierdzono w nich stały wzrost poziomu zarządzania i jakości posiadanego kapitału 

ludzkiego.  Ponadto przeprowadzone badania pomogły opracować następujące wnioski: 

2. Sposób zarządzania firmą jest wciąż uważany za wystarczający, zarówno przez kadrę 

zarządzającą, jak i pracowników, którzy deklarują, że nie widzą potrzeby zmian w tym 

obszarze. Respondenci nie widzieli potrzeby wzmacniania metod zarządzania                           

w przedsiębiorstwie, co świadczy o spełnieniu ich oczekiwań; 

3. Obecne strategie i wizje funkcjonowania przedsiębiorstw są dobrze znane przez kadrę 

zarządzającą i pracowników, co powinno prowadzić do wzrostu ich konkurencyjności, nie 

tylko na rynkach lokalnych, ale i międzynarodowych; 

4. W przedsiębiorstwach przemysłu rolno – spożywczego w województwie małopolskim 

rzadko występują działania w obszarze modernizacji parku maszynowego, wprowadzania na 

rynek nowych produktów i usług; 

5. Respondenci bardzo wysoko ocenili poziom jakości kwalifikacji i umiejętności 

zatrudnionych pracowników, co miało miejsce zarówno w pierwszym, jak i drugim etapie 

badania. Na uwagę zasługuje fakt, że jakość zatrudnionego kapitału ludzkiego przedsiębiorcy 

traktują priorytetowo, uważając, że decyduje ona o przyszłej strukturze przedsiębiorstwa                    

i poziomie jego rozwoju. 
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