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1. Wstęp

W okresie przedakcesyjnym powstał no-
woczesny przemysł spożywczy konkurujący  
z innymi gałęziami polskiej gospodarki (Firlej 
2009, s. 29-36), w którym firmy musiały przy-
stosować się do powszechnie obowiązujących 
standardów w Unii Europejskiej. Istniejące 
uwarunkowania wymusiły potrzebę syner-
gicznego działania, wprowadzenie nowocze-
snych metod i technik zarządzania oraz reor-
ganizację i modernizację struktur (Firlej 2011, 
s. 3). Przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą w przemyśle spożywczym coraz 
częściej reinwestowali wypracowane zyski na 
takie działania, jak np. na modernizację poten-
cjału wytwórczego i reprodukcję rozszerzoną 
majątku (Firlej 2008 ss. 85-90). Funkcjonowa-
nie firm w dobie przemian globalnych można 
bezpośrednio łączyć z jakością zarządzania, 
które w dobie globalizacji powinno być in-
terpretowane jako zarządzanie strategiczne. 
Nowoczesne przedsiębiorstwa spożywcze 
powinny proces informacyjno – decyzyjny 
rozumieć nie tylko w aspekcie wspomagania 
go funkcjami planowania, organizacji, mo-
tywacji i kontroli, ale uwzględniać kluczowe 
problemy bieżącej działalności oraz możliwo-
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ści jego przetrwania i rozwoju (Encyklopedia…2012). W myśl definicji jakość 
zarządzania posiada dwie nierozłączne strony: opisową, utożsamiającą jakość 
zarządzania inherentnymi właściwościami działań dotyczących kierowania 
przedsiębiorstwem i jego nadzorowania oraz wartościującą, postrzegającą ja-
kość zarządzania jako stopień, w jakim dzięki niej spełnione są wymagania: 
klientów, pracowników i właścicieli oraz pozostałych interesariuszy (dostaw-
ców, samorządu terytorialnego, państwa itp.). 

Przedsiębiorstwa produkujące żywność szczególnie mocno narażone są na 
uwarunkowania otoczenia o charakterze makro i mikroekonomicznym, uza-
leżnienie od czynników własnego potencjału wytwórczego oraz sezonowości 
produkcji i sprzedaży. W ramach zarządzania strategicznego przedsiębiorcy zo-
bligowani są do łączenia trzech wzajemnie heteronomicznych procesów umoż-
liwiających wykreowanie celowej analizy strategicznej, sformułowanie na jej 
podstawie bieżącej strategii oraz jej możliwości implementacyjnych i antycypa-
cyjnych. Permanentna realizacja tak rozumianego zarządzania przyczynia się 
w przedsiębiorstwach spożywczych do zapewnienia sprawnie funkcjonującego 
zintegrowanego systemu, który wpływa na: powstanie skoordynowanego sys-
temu przepływu informacji pomiędzy wszystkimi obiektami i zakładami, bez 
względu na ich lokalizację; wszystkim zakładom należącym do spółki spójną  
i homogeniczną informację; lepsze wykorzystanie istniejących mocy produkcyj-
nych; optymalizację procesów biznesowych i ujednolicenie systemów informa-
tycznych w obszarze spółki; wzmocnienie wiarygodności i wprowadzenie ela-
stycznego systemu umożliwiającego adaptację i wdrażanie nowych idei; dbałość 
o zadowolenie użytkowników i kierownictwa; umożliwienie charakteru proce-
sowego wdrażania nowych rozwiązań; skonstruowanie systemu zapewniające-
go realizację wymagań zagranicznych właścicieli i kontrahentów; dopasowanie 
systemu do zasad funkcjonowania rynku rolnego, wspólnej polityki rolnej Unii 
Europejskiej oraz polskich realiów (Firlej 2011, s. 3). 

Przedsiębiorstwa spożywcze w większości wykorzystały okres pełnej akcesji 
do podjęcia kroków zmierzających do pozyskania i absorpcji środków pomo-
cowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, przezna-
czając je na inwestycje, innowacyjny rozwój, modernizacje i unowocześnianie 
parku maszynowego oraz restrukturyzację przestarzałych działów. Potrzeba 
przekształceń modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych wynikała ze specy-
ficznych właściwości charakteryzujących przedsiębiorstwa przemysłu spożyw-
czego. W procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw spożywczych dokonano 
reorientacji celów oraz misji przedsiębiorstw, które wiązały się z przeprowadza-
nymi zmianami. Głównym ich obszarem były: stosowana technika produkcji, 
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istniejąca struktura organizacyjna, system finansowy i kapitał ludzki. Zmiany 
zachodziły kompleksowo i były wzajemnie powiązane, co powodowało, że re-
strukturyzacja objęła swoim zasięgiem prawie wszystkie obszary funkcjono-
wania przedsiębiorstw. Traktowano ją jako działania systemowe mające na celu 
przebudowę, modernizację i unowocześnienie struktury organizacyjnej oraz 
zasad funkcjonowania (Belniak, Bober, Firlej 2009 s. 137-152). Restrukturyzacja 
przybrała charakter radykalny i dotyczyła systemu zarządzania, techniki, tech-
nologii, zasobów finansowych i ludzkich oraz statusu organizacyjno - prawne-
go. W przedsiębiorstwach spożywczych wyjątkowo istotne okazały się normy 
branżowe i wymagania odnoszące się do całego systemu produkcji np.: przy-
gotowanie i zarządzanie produkcją, stosowanymi opakowaniami, zarządzanie 
produkcją artykułów o krótkiej przydatności do spożycia, ich recepturą i gra-
maturą, a także sterowanie we właściwym momencie siecią dostaw (Firlej 2011, 
s. 5). Standardem stała się współpraca z wielkimi sieciami handlowymi, które 
narzucają wymagania wobec producentów niejednokrotnie wskazując kierunek 
produkcji, jak i termin dostawy. 

2. cel, faktografia i metodyka badań

Celem opracowania jest zaprezentowanie uwarunkowań zarządzania przed-
siębiorstwami spożywczymi w dobie przemian globalnych. Próba badawcza 
wykorzystana w badaniach zamknęła się w 25 przedsiębiorstwach spożywczych 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  W przeprowa-
dzonych badaniach posłużono się metodą wywiadu oraz analizy sprawozdań 
finansowych  w latach 2004-2011.

3. cele strategiczne przedsiębiorstw spożywczych – wyniki badań

Rozpatrując zagadnienie zarządzania przedsiębiorstwami spożywczymi war-
to dokładnie przyjrzeć się wyznaczaniu i realizacji ich celów, które świadczą 
o realizacji misji przedsiębiorstwa, jako organizacji. Za cele organizacji przyj-
muje się zamierzone, rzeczowe przedsięwzięcia, które są określone w sposób 
przedmiotowy, czynnościowy lub efektywnościowy oraz uwzględniają wa-
runki zewnętrzne i wewnętrzne. Cele organizacji wyrażają określone potrzeby,  
a równocześnie je konkretyzują. A. Stabryła (2000, s. 41-47) zauważa, że w ujęciu 
analitycznym określa się je np. przez parametry charakteryzujące wytwarzane 
produkty, a także przez wskaźniki efektywnościowe. Za istotne należy przyjąć 
też podstawowe kryteria konstruowania celu, co oznacza, że powinien on: być 
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zgodny z funkcją społeczną i misją organizacji; być sprawdzalny; skoncentro-
wany nie tylko na działaniach, ale na wynikach; być krótki, prosty, precyzyjny, 
zrozumiały, realistyczny i wystarczający. Jako najważniejsze cele strategiczne 
w zakresie rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno – spożywczego wskaza-
no: generowanie zysku, osiągnięcie odpowiedniej wielkości akumulacji majątku 
niezbędnej na przetrwanie i rozwój, wzrost konkurencyjności oferty poprzez 
podniesienie jakości produktów i przyrost udziału w rynku, stworzenie efek-
tywnych struktur organizacyjnych i zarządzania, zwiększenie stopnia prze-
tworzenia surowców rolnych, poszerzanie asortymentu produkcji, tzw. zdrowej 
żywności, orientację na klienta poprzez spełnianie jego upodobań i wymagań, 
zdobycie doświadczenia w zakresie działania na rynku międzynarodowym 
(Firlej 2008, ss. 250-252). W 2012 roku wcześniej przyjęte cele przez przedsiębior-
stwa spożywcze okazują się wystarczające i w ujęciu efektywnościowym doty-
czą takich wskaźników, jak: rentowności sprzedaży, płynności finansowej i ak-
tywności gospodarczej. Nie zmieniły się także cele strategiczne, wśród których 
za najważniejsze uważane są finansowe, akcjonariuszy i transakcyjne. Wciąż 
za istotne uznawane są cele efektywnościowe: obniżenie kosztów finansowych  
i zapewnienie ich efektywnej kontroli, wzmacnianie struktury bilansu i tworze-
nie optymalnej zdolności kredytowej, zminimalizowanie ryzyka zmiany stóp 
procentowych i kursów walutowych, utrzymanie płynności na właściwym dla 
danego przedsiębiorstwa poziomie. Klasyfikator celów przedsiębiorstw prze-
mysłu spożywczego przedstawiono w tabeli 1. 

Drugą grupą oprócz przedsiębiorców zainteresowaną realizacją celów stra-
tegicznych przedsiębiorstw są akcjonariusze, którzy za najważniejsze z nich 
uważają: rozwój przedsiębiorstwa i jego pozycjonowanie na rynku, w sektorze 
i branży; ograniczenie ryzyka związanego z rozwodnieniem zysków na akcje; 
wzrost zainteresowania przyszłych akcjonariuszy oraz lepsze pozycjonowanie 
przedsiębiorstwa na rynku finansowym. Trzecia grupa celów to cele transak-
cyjne, którymi były i są: przekonanie inwestorów o sukcesie i opłacalności in-
westycji, skonstruowanie obligacji zamiennej gwarantującej jej powodzenie 
oraz stworzenie warunków obrotu wtórnego dla obligacji zamiennej, będącej 
źródłem finansowania przedsiębiorstwa (Chrościcki 1998). Proces zarządza-
nia przedsiębiorstwami spożywczymi mający miejsce w zglobalizowanej go-
spodarce rynkowej bezwzględnie musi obejmować fazę analizy strategicznej, 
która uwzglednia analizę celów działania, zewnętrznych szans i zagrożeń oraz 
wewnętrznych słabych i mocnych stron firmy (Encyklopedia…2012). Każde  
z przedsiębiorstw w fazie formułowania strategii powinno konstruować 
strategię funkcjonalne dla swoich najważniejszych działów, dokonywać ich 
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Tabela 1. Klasyfikator celów przedsiębiorstw przemysłu rolno-pożywczego

Cel ogólny:
zdobycie znaczącej 
pozycji przez 
przedsiębiorstwa 
przemysłu rolno 
-spożywczego  
na rynku UE

1. Osiągnięcie czołowej po-
zycji w zakresie produkcji 
artykułów rolno-żywno-
ściowych

1.1. Maksymalizacja wolumenu pro-
dukcji  

1.2. Rozwój systemu jakości 
1.3. Obniżka kosztów jednostkowych 
1.4. Zwiększenie konkurencyjności 

oferty

2. Rozwój kooperacji gospo-   
darczej i działalności 
inwestycyjnej na rynku 
rolnym

2.1. Podejmowanie inicjatyw gospodar-
czych typu joint venture 

 2.2. Uruchamianie nowych przedsię-
wzięć inwestycyjnych

2.3. Rozszerzenie układów kooperacyj-
nych

2.4. Zastosowanie strategii port folio

3. Wzmacnianie kapitału 
ludzkiego w dominują-
cych  przedsiębiorstwach 
sektora  agrobiznesu

3.1. Promowanie znaczenia inwestycji 
w kapitał ludzki jako najcenniejsze-
go  dobra przedsiębiorstw

3.2. Rozpowszechnianie najlepszych 
rozwiązań w zakresie profesjonal-
nego  zarządzania zasobami ludzki-
mi w Polsce

3.3. Wzmacnianie pozycji firm na rynku 
pracy

3.4. Wspomaganie budowania prestiżu 
organizacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Stabryła 2000, s. 45

wariantowania i wyboru. Najlepszy i zoptymalizowany wariant strategii 
podlegać powinien implementacji, która tworzy syntezę skoordynowanych 
programów strategicznych, wpływających na polepszanie funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, zapewnienie mu strategicznej kontroli i profesjonalnego 
kierownictwa. Przyjęta strategia zarządzania powinna podnosić jego jakość 
rozumianą jako zbiór inherentnych właściwości skoordynowanego działania, 
właściwych dla sposobu kierowania i nadzorowania przedsiębiorstwa oraz 
spełniania przez nie oczekiwań interesariuszy. Niezwykle istotne w zarządza-
niu przedsiębiorstwem w branży spożywczej okazują się polityka, planowanie, 
sterowanie i doskonalenie jakości zarządzania, które powinny być respektowa-
ne przez kierowników wszystkich szczebli przy realizacji funkcji zarządzania.
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4. profesjonalizacja zarządzania i jej znaczenie dla konkurencyjności przed-
siębiorstw spożywczych – wyniki badań

W obecnej fazie funkcjonowania polskich przedsiębiorstw spożywczych w 
Unii Europejskiej można zauważyć, że wciąż poszukują one nowatorskich roz-
wiązań w obszarze prowadzonej długookresowej polityki strategicznej oraz 
badawczo – rozwojowej. Działania te mają istotnie wspierać profesjonalizację 
zarządzania przedsiębiorstwem, którego jakość ma zaowocować wysokim po-
zycjonowaniem na arenie międzynarodowej, a w kraju zapewnić wysoką efek-
tywność (Firlej 2011, ss. 131-148). Obecnie przedsiębiorstwa przemysłu rolno 
– spożywczego próbują szukać swoich możliwości eksportowych, pozyskiwać 
nowych sojuszników handlowych, tworzyć koncepcje efektywnych inwestycji 
zagranicznych oraz wzmacniać posiadany kapitał ludzki (Firlej 2010, ss. 14-15). 
Motywy profesjonalizacji zarządzania i jej znaczenie dla konkurencyjności 
przedsiębiorstw spożywczych oceniono w badaniach przeprowadzonych w wy-
branych spółkach WIG Spożywczy, które ze względu na rolę, jaką odgrywają na 
rynku kapitałowym i w samym przemyśle spożywczym zostały potraktowane 
jako najbardziej zainteresowane tego rodzaju działaniami. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ich funkcjonowanie 
warunkują czynniki o charakterze makro i mikroekonomicznym. Wśród naj-
bardziej istotnych zarządy firm zauważyły oddziaływanie uwarunkowań mi-
kroekonomicznych, szczególnie w odniesieniu do funkcji zarządzania. Profesjo-
nalizacja zarządzania tych przedsiębiorstw wzmacnia motywację pracowników 
i menedżerów do podjęcia działań o charakterze innowacyjnym, pobudza kre-
atywność działań, których głównym założeniem jest osiąganie coraz lepszych 
wyników i wzrost wartości firmy. Stałe doskonalenie funkcji zarządzania w ba-
danych spółkach WIG – Spożywczy przyczyniło się do spełnienia oczekiwań w 
aspekcie unowocześniania procesów produkcyjnych i wysokiego pozycjonowa-
nia przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym1. 

1 W skład indeksu WIG Spożywczy wchodzi obecnie 25 spółek, czyli: Agroton Pu-
blic Limited w Ługańsku (AGT),  Ambra SA w Warszawie (AMB), Astarta Holding NV  
z siedzibą w Amsterdamie (AST), Belvedere SA w Beaune (BVD), Polski Koncern Mięsny 
Duda SA w Warszawie (DUD), Elstar Oils SA w Elblągu (ELS), Graal SA w Wejherowie 
(GRL), Industrial Milk Company SA w Kijowie (IMC), Indykpol SA w Olsztynie (IND), 
Jutrzenka Holding SA w Opatówku (JTZ), Kernel Holding SA w Luksemburgu (KER), 
Kofola SA w Warszawie (KFL), KSG Agro SA w Luksemburgu (KSG), Zakłady Tłusz-
czowe Kruszwica SA w Kruszwicy (KSW), Makarony Polskie SA w Rzeszowie (MAK), 
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Wynikiem przeprowadzonych badań było pozytywne potwierdzenie za-
kładanej hipotezy badawczej, mówiącej, że profesjonalizacja zarządzania jest 
dla przedsiębiorstw rolno – spożywczych niezwykle istotną tendencją prowa-
dzącą do koncentracji działań wspierających ich efektywność. Potwierdzono, 
że profesjonalizacja zarządzania w spółkach spożywczych to także podno-
szenie umiejętności, kwalifikacji i szeroko pojęty rozwój kapitału ludzkiego, 
umiejętne zarządzanie personelem, wdrażanie i realizacja funkcji personal-
nej, profesjonalna rekrutacja i dobór kadr, przeprowadzanie specjalistycznych 
szkoleń, odpowiednia motywacja, ocena i permanentny rozwój pracowników. 
Działania te były prowadzone na wszystkich szczeblach organizacji spółek, 
co sprzyjało ich strategicznemu rozwojowi. Spółki należące do indeksu WIG 
Spożywczy są wciąż na etapie strategicznego rozwoju, więc ich menedżerowie 
zobligowani są do poszukiwania rozwiązań w obszarze zarządzania sprzyja-
jących generowaniu zysku i wzrostu wartości firmy. Dotyczy to także poszu-
kiwania nowoczesnych metod i technik zarządzania, modyfikacji przyjętych 
strategii, umiejętnego adaptowania się do istniejących warunków, wykorzy-
stywania mechanizmów rynkowych i prawidłowej alokacji wypracowanych 
zysków. Istotne wydaje się także stałe poszukiwanie nowych możliwości 
sprzyjających rozszerzeniu i dywersyfikacji działalności, zawieraniu aliansów 
strategicznych i budowie filii przedsiębiorstw. Jako celowe działanie w obsza-
rze profesjonalizacji zarządzania można uznać kreację działań o charakterze 
planowym i ich realizację w praktyce. Na podstawie analizy ekonomicznej 
spółek należących do indeksu WIG Spożywczy można stwierdzić, że stosują 
one najczęściej następujące strategie: strategię działania na rynku wewnętrz-
nym, strategię marketingu w handlu zagranicznym, strategię marketingu 
międzynarodowego (wielonarodowego, lokalnego), strategię marketingu sub-
globalnego (modularnego) i strategię marketingu globalnego, monolitycznego. 
Spółki należące do indeksu dbają o swój rozwój zarówno na rynkach lokal-
nych, jak i międzynarodowych, czego wymaga internacjonalizacja gospodar-
ki i funkcjonowanie naszego kraju w Unii Europejskiej. Niestety jest to rów-

Mispol SA w Suwałkach (MIP), Milkiland NV w Kijowie (MLK), Zakłady Przemysłu 
Cukierniczego Mieszko SA (MSO), Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA 
(OTM), PBS Finanse SA w Sanoku  (PBF), Pamapol SA w Ruśćcu (PMP), Przedsiębior-
stwo Przemysłu Spożywczego PEPEES SA w Łomży (PPS), Seko SA w Chojnicach (SEK),  
Wilbo SA we Władysławowie  (WLB), Wawel SA w Krakowie (WWL), Giełda Papierów 
Wartościowych w Warszawie, http://www.gpw.pl/portfele_indeksow#WIG-SPOZYW 
(16.05.2011 – data dostępu).
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noznaczne z podjęciem starań w kierunku sprostania i przeciwstawienia się 
działalności międzynarodowych koncernów, które w sposób znaczący zajęły 
część naszej gospodarki żywnościowej. Spółki starają się permanentnie zwięk-
szać stopień internacjonalizacji firm, wdrażać nowoczesne metody marketin-
gu międzynarodowego i włączać je do zglobalizowanej gospodarki rynkowej. 
Menedżerowie spółek z indeksu deklarują potrzebę poprawy i wykorzysta-
nia posiadanego kapitału ludzkiego, a zarazem zoptymalizowania zasobów 
finansowych i rzeczowych. Często podkreślają, że doskonalenie jakości zarzą-
dzania musi dotyczyć szeroko pojętego kierowania całością przedsiębiorstwa, 
jego monitorowania i nadzorowania na wszystkich szczeblach organizacji. 
Mając na uwadze wzrost poziomu konkurencyjności spółek z indeksu WIG 
Spożywczy należy jednoznacznie podkreślić konieczność monitorowania wie-
lu czynników warunkujących jakość zrządzania, która jest zdeterminowana 
wieloaspektowo i wymaga ciągłego doskonalenia.

5. Zintegrowany system zarządzania, jako rodzaj synergicznego działania  
w przedsiębiorstwach spożywczych – wyniki badań

W dobie globalizacji proces integracji przedsiębiorstw spożywczych moż-
na uznać za wyzwanie dla zarządów, które w sytuacji podjęcia tego rodzaju 
działań zobligowane są do łączenia procesów, procedur i praktyk działania 
grupowego, wzmacnianych skutecznie przez synergię i koordynację w reali-
zacji zamierzonych celów (Firlej 2011, s. 1-2). Teorii dotyczącej zintegrowanego 
działania i zarządzania w firmach, które uważał za zarządzanie w biznesie, 
można doszukać się u P. Drukera, który już w latach 30 – tych ubiegłego stu-
lecia uważał, że sukces firmy opiera się na tworzeniu wartości i generowaniu 
zysku. Realizacja tych zamierzeń wymaga połączenia wielu działań, takich, 
jak: podejmowanie decyzji obarczonych ryzykiem; decyzji w zakresie teorii 
własnego biznesu, strategii przedsiębiorstwa, zaniechania starych rozwią-
zań, wprowadzania innowacji, budowania równowagi między krótkofalową 
strategią zwiększania zysku i długofalową strategią utrzymywania pozycji na 
rynku (Druker 2010, s. 114). Zwolennikiem działań o charakterze zintegrowa-
nym był także M. Porter, który uważał, że strategia jednostki obejmuje dzia-
łania firmy prowadzone w poszczególnych branżach, podczas gdy strategia 
korporacyjna rozpatruje cały zestaw jednostek biznesowych funkcjonujących 
w ramach firmy jako całość (Porter 2010, s. 477). Brytyjski Instytut Norma-
lizacji BSI przyjmuje definicję zintegrowanego systemu zarządzania, jako:  
„...połączenie procesów, procedur i praktyk działania stosowanych w organi-
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zacji w celu wdrożenia jej polityki, które może być bardziej skuteczne w osiąga-
niu celów wynikających z polityki, niż podejście stosowane poprzez oddzielne 
systemy” (Guide 2011). Zintegrowany system zarządzania to udokumentowany 
i spójny system zarządzania spełniający wymagania co najmniej dwóch norm, 
a jego wdrożenie umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma 
podsystemami, poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki (Zintegro-
wany…2011). W badaniach bilansów i innych sprawozdań finansowych doko-
nanych w spółkach z indeksu WIG Spożywczy zauważono, że wykorzystują 
one obecnie szeroki wachlarz instrumentów finansowych w celu podniesienia 
swojej konkurencyjności i zajęcia znaczącej pozycji na rynku unijnym. Spółki 
te funkcjonują na międzynarodowych rynkach, a niektóre z nich zamierzają 
rozpocząć międzynarodową współpracę (Firlej, 2008 ss. 275-283), co wymusza 
wdrażanie i stosowanie zintegrowanych systemów zarządzania. Sam sygnał 
zaistnienia konieczności współpracy implikuje ukierunkowane działania, któ-
re modyfikują i modernizują obszar zarządzania produkcją, stosowanie no-
wych technologii i rekonwersję kapitału ludzkiego. Badania przeprowadzone 
w wybranych spółkach (Polski Koncern Mięsny Duda SA w Warszawie, Wawel 
SA w Krakowie, Graal SA w Wejherowie) dowiodły, że starają się one nadążyć 
za obowiązującymi trendami rynkowymi w dziedzinie organizacji, zarządza-
nia i łączenia potrzeb biznesu z możliwościami realizacji zmian systemowych, 
przez co dążą do poprawy efektywności produkcji i sprzedaży oraz budo-
wy efektywnej struktury zarządzania i systemu informacji zarządczej (Firlej  
2011, s. 8-9). 

Polski Koncern Mięsny Duda SA w Warszawie główny nacisk w obszarze za-
rządzania kładzie na zarządzania jakością, która jest corocznie potwierdzana 
certyfikatem BRC. Ponadto w przedsiębiorstwie został wdrożony i utrzymany 
system HACCP oraz system zarządzania jakością. Dzięki wprowadzeniu syste-
mu spółka odniosła wiele korzyści, wśród których można wymienić bezpieczeń-
stwo jakości produktu, zmniejszenie ilości auditów w zakładach spożywczych, 
możliwość nawiązywania współpracy z sieciami handlowymi, doskonalenie 
działań, eliminację niezgodności oraz stosowanie działań o charakterze zapo-
biegawczym. 

Druga z badanych spółek - Wawel SA w Krakowie, permanentnie wprowadza 
nowoczesne systemy zarządzania, licząc na wzrost efektywności i wartości fir-
my, jako organizacji. Spółka wdraża nowoczesne systemy zarządzania, stosuje 
nowoczesne opakowania, zachowuje tradycje produkcyjne i sprawdzone recep-
tury. Już w 2001 roku spółka otrzymała certyfikat ISO 9001:2000, a system jako-
ści objął swym zasięgiem całą działalność firmy począwszy od projektowania 
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wyrobu i jego opakowania, poprzez kontrole jakości surowców i półfabrykatów, 
aż po czuwanie nad procesem sprzedaży2. Dzięki systemowi nastąpiło dosko-
nalenie procesu zarządzania, usprawniono system jakości, które wpłynęły na 
wzrost skuteczności i efektywności procesów produkcyjnych. Również i w tej 
firmie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów wdrożono sys-
tem Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (tzw. HACCP)3. Ponad-
to w celu wzmocnienia zintegrowanego zarządzania firmą spółka Wawel S.A. 
będzie korzystać  z nowej wersji systemu mobilnego Comarch ECOD Agent 2.0 
do wsparcia przedstawicieli handlowych, rozwiązania Comarch ECOD Dystry-
bucja oraz systemu Comarch ECOD Loyalty, który dodatkowo wzbogaci roz-
wiązanie mobilne o funkcjonalności zarządzania programem lojalnościowym 
dla partnerów oraz sklepów detalicznych4. System ECOD Agent 2.0 powstał 
w firmie Comarch S.A., która przygotowała go na podstawie wieloletnich do-
świadczeń i wdrożeń systemu SFA, które w przeszłości realizowano zarówno w 
kraju, jak i za granicą. Zakupiony system został odpowiednio skonfigurowany, 
dopasowany do potrzeb spółki i bogato wyposażony w dodatkowe opcje funk-
cjonalne. Firma Comarch S.A. zdecydowała się na wprowadzenie możliwości 
wykorzystania systemu ECOD Loyalty, który pozwala na pełne wykorzystanie 
synergii systemu mobilnego oraz raportowania danych od dystrybutorów do 
budowania programów lojalnościowych dla partnerów i sklepów detalicznych. 
Wdrożenie tychże systemów w spółce Wawel SA umożliwia otrzymywanie peł-
nej informacji o sprzedaży produktów w obecnym kanale tradycyjnym oraz 
wzmacnia relacje biznesowe z kontrahentami. 

Trzecia z badanych spółek, spółka Graal SA z Wejherowa realizuje zintegro-
wany system zarządzania poprzez jego koncentrację na czterech głównych pro-
cesach: zarządzanie projektami, majątkiem, usługami, produkcją i łańcuchem 
dostaw. W tym celu spółka wprowadziła Moduły IFS Applications: IFS Finanse, 
IFS Dystrybucja, IFS Produkcja, IFS Remonty, IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace.  
W spółce zadbano o wprowadzenie rozwiązań wspomagających zarządzanie, 
a przede wszystkim elementów unowocześniających proces produkcji, możli-
wości pozyskiwania informacji, modernizację systemu dystrybucji oraz kon-

2 http://www.wawel-sklep.com.pl/, (2.11.2008 – data dostępu).
3 Wawel SA - znany producent słodyczy, www.wawel.com.pl, (2.01.2012 – data dostępu).
4 Wawel S.A. będzie korzystał z nowego rozwiązania Comarch ECODAgent 2,0,http://www.
comarch.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/handel-i-uslugi/wawel-sa-bedzie-korzystal-
z-nowego-rozwiazania-comarch-ecod-agent-20 (2.01.2012 - data dostępu).
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struowanie i adaptację strategii. Skonstruowany system przyniósł wymierne 
korzyści spółce przejawiające się w: zgromadzeniu w jednym miejscu i łatwym 
dostępie do informacji generowanych w różnych lokalizacjach; usprawnieniu 
zarządzania obszarami działalności związanymi z finansami, produkcją, zaku-
pami, logistyką i utrzymaniem niezawodności urządzeń; usprawnieniu procesu 
obiegu dokumentów; możliwości monitorowania kosztów produkcji i zużycia 
surowców5. Obecnie IFS Applications działa w trzech spółkach należących do 
Grupy: Graal S.A., Polinord oraz Superfish. Celem wdrożenia było m.in. ujed-
nolicenie narzędzi informatycznych wykorzystywanych w spółkach Grupy, 
usprawnienie przepływu informacji oraz kontrola działalności spółek wchodzą-
cych w skład Grupy na poziomie zarządczym oraz przeprowadzanie analiz umożli-
wiających planowanie dalszych działań6. Rozwiązanie firmy IFS ułatwiło wdrożenie 
zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie klasy 
ERP i ujednolicenie narzędzi zarządzania wykorzystywanych w ramach gru-
py, co wydatnie przyczyniło się do sprawniejszego kierowania rozbudowaną 
jej strukturą i organizacją. Wdrożenie systemu wzmocniło pozyskiwanie przy-
datnych informacji zarządczych, „wspomagających podejmowanie decyzji oraz 
przeprowadzanie analiz umożliwiających planowanie dalszych działań”7. 

6. podsumowanie – wnioski

Przeprowadzona analiza funkcjonowania przedsiębiorstw potwierdziła, że  
w polskim przemyśle spożywczym wystąpiły w okresie poakcesyjnym pozy-
tywne zmiany o charakterze restrukturyzacyjnym i modernizacyjnym. Do-
konano wielu przekształceń sprzyjających wzrostowi wolumenu ilościowego 
produkcji i podnoszeniu poziomu jakości wytwarzanych produktów, które 
coraz częściej wysoko są pozycjonowane na międzynarodowych rynkach. 
Corocznie wzrasta dynamika oraz wartość polskiego eksportu produktów 
żywnościowych, a w okresie ostatniej dekady zwiększyła się czterokrotnie. 
Jednocześnie spotykamy się ze wzrostem poziomu importu towarów rolnych 
i spożywczych, co świadczy o prawidłowych kierunku rozwoju tego dzia-

5 IFS for Agile Business, http://www.ifsworld.com/ (2.01.2012– data dostępu).
6  Grupa Kapitałowa Graal  postawiła  na  IFS Applications, http://decyzje-it.pl/aktu-
alnosci/grupa-kapitalowa-graal-postawila-na-ifs-applications.html (2.01.2012– data do-
stępu).
7  Ibidem.
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łu agrobiznesu w Polsce. Badania empiryczne przeprowadzone w spółkach  
z indeksu WIG Spożywczy w obszarze zarządzania umożliwiły wyciągnięcie 
następujących wniosków:
1. Spółki należące do indeksu WIG Spożywczy realizują zamierzone cele stra-

tegiczne, generują zysk, osiągają wystarczającą ilość majątku zapewniającą 
rozwój i przetrwanie oraz dbają o wzrost konkurencyjności produktów.

2. Menedżerowie badanych firm uwzględniają w bieżących działaniach inwe-
stycyjnych tworzenie efektywnych struktur organizacyjnych i implemento-
wanie nowoczesnych metod zarządzania.

3. Badane spółki są zainteresowane zwiększaniem stopnia przetworzenia pro-
duktów rolnych i poszerzaniem wolumenu asortymentowego.

4. Za istotne uznano cele efektywnościowe w aspekcie finansowym, których 
osiągnięcie buduje wartość spółki i zapewnia jej rozwój.

5. Profesjonalizacja zarządzania w badanych spółkach uznawana jest za prio-
rytetowe działanie i przyczynia się do realizacji długookresowej strategii.

6. Doskonalenie funkcji zarządzania w spółkach przekłada się na unowocze-
śnianie procesów produkcyjnych i wysokie ich pozycjonowanie na rynkach 
krajowych i zagranicznych.

7. Zintegrowane systemy zarządzania są coraz częściej wdrażane i stosowane 
w spółkach spożywczych, co wzmacnia ich potencjał produkcyjny, synergię 
i koordynację działań w realizacji zamierzonych celów.

8. Wdrażane w spółkach spożywczych nowoczesne systemy zarządzania 
wspomagają pozyskiwanie informacji, podejmowanie decyzji oraz wyzna-
czają kierunki strategicznego rozwoju.

Summary
Management of food companies in the era of global change
Presented article discusses issues concerning management of food 
companies which the author discusses against the background 
of the research conducted in the companies belonging to WIG 
Food Industry Index in years 2004-2011. The examined companies 
function in the area of organized in a modern way food industry 
which takes into account realities and requirements of the market 
economy and the standards of the European Union. The existing 
conditions enforced the need for synergistic action, introduction 
of modern methods and techniques of management as well as re-
organization and modernization of structures which all manifest 
themselves in professionalization of management and introduc-
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tion of integrated management systems as a kind of synergistic 
action in the food companies. Managers of the examined compa-
nies indicate that these actions reinforce their production capacity, 
synergy and coordination of realization of intended goals, support  
of obtaining information, making decisions, determination of stra-
tegic development directions and their high positioning on domes-
tic and foreign markets.

Streszczenie
Zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi w dobie prze-
mian globalnych
Prezentowany artykuł omawia problematykę zarządzania przed-
siębiorstwami spożywczymi, które autor omawia na tle prze-
prowadzonych badań w spółkach należących do indeksu WIG 
Spożywczy w latach 2004-2011. Badane spółki funkcjonują w ob-
szarze nowocześnie zorganizowanego przemysłu spożywczego, 
uwzględniającego realia i wymogi gospodarki rynkowej oraz stan-
dardy obowiązujące w Unii Europejskiej. Istniejące uwarunkowa-
nia wymusiły potrzebę synergicznego działania, wprowadzenie 
nowoczesnych metod i technik zarządzania oraz reorganizację  
i modernizację struktur, co przejawia się w profesjonalizacji zarzą-
dzania i wprowadzaniu zintegrowanych systemów zarządzania, 
jako jednego z rodzajów synergicznego działania w przedsiębior-
stwach spożywczych. Menedżerowie badanych firm sygnalizują, 
że działania te wzmacniają ich potencjał produkcyjny, synergię  
i koordynację realizacji zamierzonych celów, wspomaganie pozy-
skiwania informacji, podejmowanie decyzji, wyznaczanie kierun-
ków strategicznego rozwoju oraz wysokie ich pozycjonowanie na 
rynkach krajowych i zagranicznych.
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