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Streszczenie

Na przyk³adzie modelowego gospodarstwa rolnego, zajmuj¹cego siê produkcj¹ roœlinn¹ i zwierzêc¹, przedstawiono
poszczególne etapy wdra¿ania zintegrowanego systemu zarz¹dzania jakoœci¹, którego najwiêksz¹ zalet¹ jest ograniczenie do
minimum prowadzonej dokumentacji procesów. Wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ w przedstawionej formie powinno byæ
pierwszym krokiem, jakie uczyni specyficzne, ze wzglêdu na warunki funkcjonowania, przedsiêbiorstwo, jakim jest
gospodarstwo rolne ukierunkowane na jakoœæ.

PRZYK£AD WDRA¯ANIA SYSTEMU ZARZ¥DZANIA
JAKOŒCI¥ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Wprowadzenie

Model systemu zarz¹dzania jakoœci¹ SZJ w ka¿dym
przedsiêbiorstwie, w tym tak¿e gospodarstwie rolnym,
obejmuje dwa obszary:
- dokumentacjê systemu, wyznaczaj¹c¹ warunki i miejsce jej

stosowania,
- szkolenia, obieg dokumentów oraz informacji.

Mimo uci¹¿liwoœci, jak¹ niesie za sob¹ tworzenie i posia-
danie dokumentacji SZJ jest ona niezbêdna do sprawnego
funkcjonowania systemu i nale¿y j¹ koniecznie stworzyæ.
Zgodnie z ogólnymi za³o¿eniami wdra¿ania systemu
zintegrowanego w gospodarstwie rolnym [2], prowadzona
przez w³aœciciela dokumentacja zminimalizowana zosta³a do
nastêpuj¹cych dokumentów:
- karta procesu technologicznego w produkcji roœlinnej,
- karta procesu technologicznego w produkcji zwierzêcej,
- dokument zg³oszenia nieprawid³owoœci.

Te trzy dokumenty s¹ niezbêdne podczas wdra¿ania
systemu w gospodarstwie. Je¿eli pojawi siê potrzeba
udokumentowania innych zdarzeñ lub procesów szczegó³o-
wych mo¿na dla nich opracowaæ dokumenty na podstawie ju¿
istniej¹cych lub stworzyæ nowe, stosuj¹c odpowiedni¹
numeracjê i oznaczenia. Nale¿y jednak d¹¿yæ do stopniowego
ograniczania dokumentów systemu zarz¹dzania lub
zastêpowania ich dokumentacj¹ elektroniczn¹. Bardzo
istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na ostateczne funkcjo-
nowanie systemu jest udzia³ wszystkich pracowników gospo-
darstwa w opracowywaniu dokumentów oraz procesów jak
równie¿ zg³aszaniu swoich uwag i wniosków.

Na podstawie danych historycznych, je¿eli
takowe posiada, powinno siê utworzyæ bazê kluczowych
punktów krytycznych wymagaj¹cych monitorowania. Je¿eli
dane takie s¹ niedostêpne, nale¿y na podstawie w³asnej wiedzy
i doœwiadczenia dobraæ punkty kontrolne pozostawiaj¹c puste
miejsca w tabeli, aby móc wprowadzaæ odpowiednie poprawki.

Przyk³adowe gospodarstwo modelowe prowadzi trzy
rodzaje produkcji: zielonki, zbo¿a oraz mleko.

Po opracowaniu dokumentacji niezbêdne jest przeszkolenie
pracowników i wspólne ustalenie zasad wype³niania doku-
mentów. Bezpoœredni wykonawca czynnoœci:
- powinien wzi¹æ udzia³ w przygotowaniu dokumentacji,
- powinien przejœæ szkolenie z zasad i warunków jej stoso-

wania,
- powinien mieæ ci¹g³e wsparcie merytoryczne,
- pobiera kartê procesu produkcyjnego od kierownika pro-

cesu,
- wype³nia kartê procesu produkcyjnego wed³ug wykonywa-

nego zabiegu,

gospodarstwo

- wype³nia kartê zg³oszenia niezgodnoœci, je¿eli niezgodnoœæ
wyst¹pi,

- po wykonaniu czynnoœci przekazuje wype³nion¹ kartê
procesu produkcyjnego prze³o¿onemu procesu,

- je¿eli wype³ni³ kartê zg³oszenia niezgodnoœci, to przeka-
zuje j¹ kierownikowi procesu,

- bierze czynny udzia³ w likwidowaniu i zapobieganiu nie-
zgodnoœciom i awariom,

- bierze czynny udzia³ w modyfikacjach i poprawianiu
procesów produkcyjnych,

- bierze czynny udzia³ w procesie modyfikacji SZJ.
Natomiast do podstawowych obowi¹zków kierownika

procesu nale¿y zaliczyæ:
- wydawanie i odbiór dokumentów,
- analizê zdarzeñ i zapisów oraz wyci¹ganie wniosków,
- zmiany w dokumentacji,
- szkolenia pracowników,
- udzia³ w likwidowaniu i zapobieganiu niezgodnoœciom

i awariom,
- udzia³ w modyfikacjach i poprawianiu procesów produ-

kcyjnych,
- udzia³ w procesie modyfikacji SZJ.

Za³o¿ono, ¿e w modelowym gospodarstwie rolnym
monitorowano przyk³adowe wielkoœci. Przyjêto lokalizacje
potencjalnych niezgodnoœci. Za³o¿ono równie¿, ¿e system
funkcjonowa³ przez ca³y rok, czyli pe³en sezon. W tym czasie
stwierdzono nastêpuj¹ce nieprawid³owoœci:

produkcja zbó¿:
- za³adunek nawozu: rozsypany nawóz - 3
- za³adunek nasion + transport: straty w transporcie - 4
- nawo¿enie N 50%: dawka nawozu - 6
- zbiór ziarna: uszkodzenie kombajnu - 1
- transport ziarna: uszkodzenie przyczepy - 1
produkcja zielonki:
- koszenie ze zgniataczem: uszkodzenie kosiarki - 6
- sk³adowanie: zabrudzenie zielonki - 12
- sk³adowanie: uszkodzenie pokrycia silosu - 5
produkcja mleka:
- dój: zsuniêcie siê aparatu - 19
- dój: parametry mleka - 32
- zadawanie paszy: zabrudzenie paszy - 53.
Na podstawie powy¿szych danych przy za³o¿eniu ich

proporcjonalnego roz³o¿enia miêdzy takimi samymi
czynnoœciami, ale przesuniêtymi w czasie, mo¿na stwierdziæ,
¿e niektóre czynnoœci mo¿na pogrupowaæ, np. dój I i dój II oraz
koszenie ze zgniataniem I, II, III i IV, co pozwoli uproœciæ
tabele i system gromadzenia danych.

Przyk³ad zastosowania SZJ w gospodarstwie rolnym

•

•

•



Je¿eli z kart zg³oszenia niezgodnoœci wynika³oby, ¿e
wiêkszoœæ nieprawid³owoœci powstaje np. podczas doju
porannego, to nie nale¿y grupowaæ tych czynnoœci
procesowych. Warto wówczas pomyœleæ nad szczegó³owym
rozbiciem procesu, który generuje najwiêksze straty, na
procesy elementarne, ¿eby poddaæ je analizie. Pierwszym
krokiem po stwierdzeniu nieprawid³owoœci jest podjêcie próby
ustalenia jej przyczyny oraz usuniêcia skutków. Mo¿na do tego
u¿yæ prostych metod werbalnych, jak burza mózgów, lub
niewerbalnych. Czasami znalezienie przyczyny mo¿e byæ
czasoch³onne, albo postawiona diagnoza b³êdna, dlatego
nale¿y d¹¿yæ do maksymalnego ograniczenia potencjalnych
przyczyn niezgodnoœci, a zebrane dane poddaæ szerszej
analizie po zebraniu wiêkszej próby.

W tab. 1 przedstawiono zestawienie wykrytych uszkodzeñ
i b³êdów.

Tak opracowana tabela pos³u¿y do sporz¹dzenia wykresu
Pareto. Najtrudniejsz¹ do ujêcia w tabeli wielkoœci¹, jest
œrednia jednostkowa wartoœæ straty. Niejednokrotnie wartoœæ tê
nale¿y oszacowaæ, gdy¿ jej obliczenie jest trudne, a czasem
niemo¿liwe. Nale¿y jednak opieraæ siê jak najczêœciej na
wartoœciach wyliczonych. Na przyk³ad na wartoœci strat wyni-

Lp. Rodzaj
produkcji

Zabieg Nieprawid³owoœæ Iloœæ
Œrednia jedn.

wartoœæ
straty [z³]

Wartoœæ
straty

[z³]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Zbo¿e

Zielonka

Mleko

za³adunek nawozu

za³adunek nasion +
trans.

nawo¿enie N50%

zbiór ziarna

transport ziarna

koszenie ze
zgniataczem

sk³adowanie

sk³adowanie

dój

dój

zadawanie paszy

rozsypany nawóz

straty w transporcie

dawka nawozu

uszkodzenie kombajnu

uszkodzenie przyczepy

uszkodzenie kosiarki

zabrudzenie zielonki

uszkodzenie pokrycia
silosu

zsuniêcie siê aparatu

parametry mleka

zabrudzenie paszy

3

4

6

1

1

6

12

5

19

32

53

60

30

90

500

50

70

20

200

20

40

30

540

500

50

180

120

420

240

1000

380

1280

1590

Tab. 1. Zestawienie wykrytych nieprawid³owoœci w produkcji zbó¿, zielonek i mleka [3]
Table 1. List of identified irregularities in production of cereals, forage and milk [3]

kaj¹cych z zabrudzonej paszy bêd¹ sk³ada³y siê:
- wartoœæ 1 kg paszy pomno¿ona przez œredni¹ iloœæ usuniêt¹

w wyniku zabrudzenia (wartoœæ paszy naj³atwiej mo¿na
wyliczyæ na podstawie cen rynkowych, poniewa¿ straty
zazwyczaj pokrywane s¹ zakupem ze Ÿród³a zewnê-
trznego),

- wartoœæ transportu nowej paszy,
- wartoœæ pracy wraz z kosztami eksploatacji œrodków

technicznych u¿ytych na ponowne zadanie paszy, je¿eli
taka koniecznoœæ zaistnia³a,

- strata wynikaj¹ca z ewentualnych chorób oraz kosztów
leczenia zwierz¹t.

W tab. 2 zamieszczono jednostkowe i skumulowane
wartoœci strat dla poszczególnych zabiegów, ustalone
szacunkowo.

Dane z tab. 2 pos³u¿y³y do sporz¹dzenia, za pomoc¹
specjalistycznego programu komputerowym Statistica,
diagramu Pareto (rys.).

Z wykresu wynika, ¿e 70% strat w gospodarstwie jest
generowanych w czterech Ÿród³ach, stanowi¹cych 36,4%
wszystkich uwzglêdnionych przyczyn.
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Tab. 2. Tabela usterek uporz¹dkowana wg malej¹cej wartoœci strat [3]
Table 2. Table of defects listed according to the values of decreasing losses [3]
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Rys. Procentowa wartoœæ usterek przedstawiona za pomoc¹
wykresu Pareto
Fig. Percentage value of defects presented using the Pareto
diagram

W³aœciciel lub zarz¹d przedsiêbiorstwa powinien w pierw-
szej kolejnoœci usun¹æ przyczynê powstawania strat podczas
zadawania paszy, odnaleŸæ przyczynê pogorszenia siê
parametrów mleka i uszkodzeñ pokrycia silosu oraz przejrzeæ
proces ustalania dawek nawozowych. Istnieje du¿e prawdopo-
dobieñstwo, ¿e przyczyn¹ pogorszenia siê parametrów mleka
jest zsuwanie siê aparatów udojowych oraz zanieczyszczenie
paszy.

Wszystkie procesy, w których pojawi³y siê straty, powinny
byæ poddane ponownej analizie, lecz w pierwszej kolejnoœci
nale¿y bardzo szczegó³owo zaj¹æ siê procesami mieszcz¹cymi
siê w przedziale 20-40% ogólnej liczby procesów w zale¿noœci
od procentowej wartoœci skumulowanej, która powinna
wynosiæ ok. 70-80%.

Praca nad systemem zarz¹dzania jakoœci¹ i jego
udoskonalanie wymaga bardzo du¿ego doœwiadczenia
bran¿owego. Dlatego nale¿y z du¿¹ rezerw¹ podchodziæ do
ofert firm zewnêtrznych zajmuj¹cych siê wdro¿eniami SZJ,
poniewa¿ zlecenie wdro¿enia niedoœwiadczonej firmie

Podsumowanie

doradczej wygeneruje ogromne koszty, a nie przyniesie
spodziewanego efektu. Czynnik szeroko pojêtych kosztów
stworzenia i utrzymywania SZJ jest podstaw¹ podjêcia decyzji
o rozpoczêciu prac nad systemem w gospodarstwie.

Osi¹gniêcie niskich kosztów mo¿liwe jest przy kierowaniu
siê kilkoma prostymi wytycznymi:
- du¿e zaanga¿owanie w³aœciciela lub zarz¹du i chêæ

doskonalenia procesów przebiegaj¹cych w gospodarstwie,
- oparcie siê na w³asnych doœwiadczeniach zwi¹zanych ze

specyfik¹ produkcji i samodzielna próba dostosowania
systemu do indywidualnych wymagañ przedsiêbiorstwa,

- czerpanie z doœwiadczeñ innych gospodarstw z zachowa-
niem pewnego stopnia nieufnoœci do uzyskanych infor-
macji, aby unikn¹æ powielania b³êdów,

- g³êboka analiza teoretyczna wsparta literatur¹ i kalkulacj¹.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ publikacje bezp³atne i ogól-
nie dostêpne w sieci Internet [1],

- maksymalne uproszczenie systemu, poprzez wykorzy-
stanie w miarê mo¿liwoœci istniej¹cej dokumentacji i jej
obiegu, stosowanie kosmetycznych poprawek i unikanie
rewolucyjnych zmian.
Po zaprojektowaniu systemu, zgodnie z za³o¿onym celem

pracy, nasuwaj¹ siê nastêpuj¹ce wnioski koñcowe:
1. Zaprezentowany System Zarz¹dzania Jakoœci¹ (SZJ) jest

otwarty i mo¿e byæ sukcesywnie rozbudowywany oraz
unowoczeœniany przez przedsiêbiorcê rolnego.

2. Istnieje mo¿liwoœæ sprzê¿enia dokumentacji systemu
zarz¹dzania jakoœci¹ z ju¿ istniej¹c¹ dokumentacj¹
technologiczn¹.

3. W systemie zauwa¿alne jest prawie bezkosztowe i indywi-
dualne podejœcie do zarz¹dzania jakoœci¹ w gospodarstwie.
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AN EXAMPLE OF IMPLEMENTATION OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN AN
AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

The article presents consecutive stages of implementation of an integrated quality management system taking as an example a
model agricultural farm specialising in plant and animal production. The biggest advantage of the applied system was
minimisation of documentation of the employed processes. Implementation of the quality management system in the form presented
here should be the first step that an agricultural farm dedicated to quality ought to take bearing in mind conditions in which such
agricultural enterprises operate.
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