
Prze pływ dóbr ma te rial nych przez
wszyst kie fa zy dzia łal no ści przed się bior -
stwa nie mo że być cią gły. Ze wzglę dów
tech nicz no -or ga ni za cyj nych i eko no micz -
nych nie moż na zsyn chro ni zo wać stru mie -
ni gro ma dze nia dóbr ze stru mie nia mi
ich zu ży cia. Ko niecz ne jest two rze nie za -
pa sów, któ re mu szą być skła do wa ne3. Ma -
ga zy no wa nie okre śla ne jest ja ko ze spół
czyn no ści zwią za nych z cza so wym przyj -
mo wa niem, skła do wa niem, prze cho wy wa -
niem, kom ple to wa niem, prze miesz cza -
niem, kon ser wa cją, ewi den cjo no wa niem,
kon tro lo wa niem i wy da wa niem dóbr ma -
te rial nych (za pa sów) 4. Go spo dar ka ma ga -
zy no wa jest więc czę ścią sys te mu lo gi stycz -
ne go przed się bior stwa5. Ma ga zy no wa nie
po zwa la na uży tecz ność cza su (uży tecz no -
ści dóbr ze wzglę du na czas ich udo stęp -
nie nia) w od nie sie niu do su row ców, pół -
fa bry ka tów i wy ro bów go to wy ch6. Ce lem
ma ga zy no wa nia jest wy rów na nie ryt mu
prze pły wu ma te ria łó w7. Do pod sta wo wych
funk cji speł nia nych przez ma ga zy ny moż -
na za li czy ć8 9:
● ko or dy na cja wiel ko ści po py tu i po da -

ży (szcze gól nie przy znacz nych wa ha -
niach)

● re duk cja kosz tów trans por tu (więk sze
par tie do star cza ne jed no ra zo wo)

● wspo ma ga nie mar ke tin gu po przez
two rze nie ze sta wów pro mo cyj nych

● wspo ma ga nie pro duk cji (za opa trze -
nie w su row ce i od biór wy ro bów go to -
wych).

Prze mysł spo żyw czy jest waż nym dzia -
łem go spo dar ki w Pol sce. Je go zna cze nie
dla pol skiej go spo dar ki jest więk sze,
niż w więk szo ści kra jów UE. Ob ro ty te -
go sek to ra w Pol sce wy nio sły w 2007 ro -
ku oko ło 13% war to ści wy two rzo ne go
PKB10. Prze mysł spo żyw czy jest sil nie
zróż ni co wa ną ga łę zią prze my słu prze -
twór cze go. Do dzia łu pro duk cji ar ty ku -
łów spo żyw czych i na po jów za li cza się
mię dzy in ny mi: wy twa rza nie pro duk tów
prze mia łu zbóż, skro bi i wy ro bów skro -
bio wych, pro duk cję go to wych pasz dla
zwie rzą t11. Dzia łal no ści te zo sta ły przed -
sta wio ne w ar ty ku le.

Przy stą pie nie Pol ski do struk tur UE spo -
wo do wa ło ko niecz ność do sto so wa nia
przed się biorstw prze twór stwa spo żyw -
cze go do no wej sy tu acji ryn ko wej i do no -
wych ure gu lo wań praw ny ch12. Mi mo
obaw, prze pro wa dzo ne dzia ła nia do sto -
so waw cze nie do pro wa dzi ły do ma so wej
li kwi da cji za kła dów prze twór czych. Więk -

szość firm do sto so wa ła się do no wej sy -
tu acji ryn ko we j13. Z dru giej stro ny in te -
gra cja z UE po zwo li ła pol skim przed się -
bior stwom z sek to ra spo żyw cze go
uzy skać nie ogra ni czo ny do stęp do ryn -
ku 450 mi lio nów kon su men tó w14. Na le -
ży do dać, że przed się bior stwa sek to ra rol -
no -spo żyw cze go pod le ga ją w go spo dar ce
spe cy ficz nym uwa run ko wa niom. Nie za -
leż nie od ko niunk tu ry, ist nie nie tych
przed się biorstw jest nie zbęd ne do ży cia
lu dzi15. 

Ry nek zbóż jest waż nym seg men tem
ryn ku żyw no ścio we go, wpły wa ją cym na
po zo sta łe sek to ry rol nic twa i go spo -
dar ki żyw no ścio wej. Zmia ny w wiel ko ści
pro duk cji zbóż ma ją zna cze nie na ryn -
kach pasz, a po śred nio na ryn kach pro -
duk tów mię snych i mlecz nych. Sy tu acja
na ryn ku zbóż wpły wa rów nież na ta kie
seg men ty ryn ku żyw no ścio we go jak:
pro duk cja pie czy wa, ma ka ro nów i po zo -
sta łych pro duk tów zbo żo wo – mły nar ski -
ch16. Przed się bior stwa uza leż nio ne od
ryn ku zbóż po dej mu jąc bie żą ce dzia ła -
nia w za kre sie za opa trze nia, jak i pro gno -
zu jąc roz wo ju sy tu acji naj czę ściej bio rą
pod uwa gę in for ma cje po py to wo -po -
da żo we i ce no we17.

Go spo dar ka ma ga zy no wa w przed się bior stwach 
prze twór stwa zbóż i pro duk cji pa sz2

To masz Ro kic ki1
Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie
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1 Dr inż. T. Ro kic ki – Ka te dra Eko no mi ki i Or ga ni za cji Przed się biorstw, Szko ła Głów na Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie. Ar ty kuł re cen zo wa ny (przyp. red.).
2 Pra ca na uko wa fi nan so wa na ze środ ków na na ukę w la tach 2009-2012 ja ko pro jekt ba daw czy nr N N112 049637 „Pro ce sy lo gi stycz ne w funk cjo no wa niu przed się -
biorstw prze twór stwa rol no -spo żyw cze go.”
3 Z. Du dziń ski, M. Ki zyn, Po rad nik ma ga zy nie ra, Pol skie Wy daw nic two Eko no micz ne, War sza wa 2008, s. 14-15.
4 Lo gi sty ka. Wy bra ne za gad nie nia, Wyd. SGGW, War sza wa 2008, s. 49.
5 M. Ma slew ska, Oce na za rzą dza nia go spo dar ką ma ga zy no wą /W:/ Lo gi sty ka szan są roz wo ju mia sta i re gio nu na przy kła dzie zie mi piotr kow skiej. red. na uk. W. Sta rzyń -
ska, W. J. Ro gal ski, Na uko we Wyd. Piotr kow ski, Piotr ków Try bu nal ski 2008, s. 119-129.
6 J. J. Coy le, E. J. Bar di, C. J. Lan gley Jr, Za rzą dza nie lo gi stycz ne. PWE, War sza wa 2007, s. 312-314.
7 J. Fi jał kow ski, Tech no lo gia ma ga zy no wa nia. Wy bra ne za gad nie nia, Ofi cy na Wy daw ni cza PW, War sza wa 1995, s. 9.
8 Lo gi sty ka. red. na uk. D. Ki sper ska -Mo roń, S. Krzy ża niak, Bi blio te ka Lo gi sty ka, Po znań 2009, s. 175.
9 H. Ch. Pfohl, Sys te my lo gi stycz ne. Pod sta wy or ga ni za cji i za rzą dza nia. In sty tut Lo gi sty ki i Ma ga zy no wa nia, Po znań 2001, s. 173.
10 A. Ju dziń ska, Prze mia ny struk tu ral ne w pol skim prze my śle spo żyw czym w la tach 1998-2007, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XI, z. 3, 2009, s. 154-159.
11 I. Wo je wo da, Wy bra ne ele men ty ana li zy fi nan so wej przed się biorstw prze twór stwa spo żyw cze go w la tach 2005-2009, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 3, 2010,
s. 414-420.
12 S. Ja rzę bow ski, Iden ty fi ka cja po cho dze nia pro duk tów (tra ce abi li ty) w prze twór stwie zbo żo wo -mły nar skim. Prze gląd Zbo żo wo Mły nar ski, nr 11, 2008, s. 7-10.
13 I. Szcze pa niak, Zmia ny struk tur pod mio to wych w pol skim prze my śle spo żyw czym, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XI, z. 1, 2009, s. 420-424.
14 M. Ko ci szew ski, J. Szwac ka -Mo krzyc ka, Sty mu la to ry i ba rie ry roz wo ju prze my słu spo żyw cze go, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XI, z. 3, 2009, s. 177-182.
15 K. Fir lej, De ter mi nan ty roz wo ju przed się biorstw prze my słu rol no -spo żyw cze go, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 3, 2010, s. 76-81.
16 J. Go łę biew ski, B. Kle pac ki, Po ziom pro duk cji i zu ży cia zbóż w Pol sce w la tach 2000-2007 [W:] Czy gro zi Pol sce kry zys zbo żo wy (w świe tle po za rol ni cze go wy ko rzy sta -
nia ziar na), red. na uk. B. Kle pac ki, Wieś Ju tra, War sza wa 2007, s. 16-23.
17 M. Bo rek, Moż li wo ści wy ko rzy sta nia za pa sów in ter wen cyj nych w sta bi li za cji za opa trze nia przed się biorstw w ziar no zbóż. Prze gląd Zbo żo wo -Mły nar ski, nr 11, 2006,
s. 36-38.



We wszyst kich przed się bior stwach
prze twór stwa zbóż moż na wy róż nić dzia -
ły od po wie dzial ne za ad mi ni stra cję, skup
su row ców, pro duk cję, sprze daż pro duk -
tów go to wych i mar ke tin g18. Fir my ko rzy -
sta ją z róż nych źró deł po zy ski wa nia su -
row ca, ta kich jak: za kup bez po śred nio od
pro du cen ta ziar na, za kup od fir my kra jo -
wej, za kup par tii ziar na wy sta wio nej na
gieł dzie zbo żo wej, im por t19. Waż ną ce -
chą prze twór stwa zbóż w Pol sce jest du -
ża zmien ność pa ra me trów ja ko ścio wych
ofe ro wa ne go ziar na spo wo do wa na czyn -
ni ka mi kli ma tycz ny mi i po go do wy mi20. 

Po trze by za opa trze nia w zbo ża przed -
się biorstw prze my słu spo żyw cze go są co -
raz czę ściej za spo ka ja ne przez pry wat ne
sku pu gro ma dzą ce ziar no21. Spe cy fi ka
bran ży prze twór czej wy ma ga dość czę sto
se zo no we go in ten sy fi ko wa nia pro ce sów
za opa trze nia, z uwzględ nie niem wa run -
ków sku pu i za bez pie cze niem po trzeb su -
row co wych przez umo wy kon trak ta cyj -
ne22. Ma ga zyn prze cho wal ni czy po wi nien
być za opa trzo ny w od po wied nie pro ce -
du ry, któ re po zwo lą przy go to wać i zma -
ga zy no wać do star czo ny su ro wie c23.

Or ga ni za cja ba dań

Ce lem ar ty ku łu by ło okre śle nie po zio -
mu go spo dar ki ma ga zy no wej w agro biz -
ne sie, na przy kła dzie przed się biorstw (1)
wy twa rza ją cych pro duk ty prze mia łu zbóż
i skro bi oraz (2) pro du ku ją cych go to we pa -
sze dla zwie rząt. Da ne do ana li zy po cho -
dzą z ba dań an kie to wych prze pro wa dzo -
nych od grud nia 2009 ro ku do mar ca 2010
ro ku. Do wszyst kich przed się biorstw sek -
to ra rol no -spo żyw cze go z ba zy RE GON wy -
sła no an kie ty. By ło to łącz nie 8 498 an kiet.
Uzy ska no zwrot 512 an kiet (6%). Przed się -
bior stwa zo sta ły przy pi sa ne do bran ży
zgod nie z ich de kla ra cją we dług PKD,
a wiel kość fir my zo sta ła okre ślo na we dług
licz by za trud nio nych. Wy dzie lo no na stę -
pu ją ce wiel ko ści przed się biorstw we dług
licz by za trud nio nych: ma łe (10 – 49 osób),
śred nie (50 – 249 osób) i du że (250 i wię -
cej osób). Wy twa rza niem pro duk tów
prze mia łu zbóż i skro bi zaj mo wa ło się 38

pod mio tów. W pra cy bę dzie okre śla ło się
je ja ko „zbo żo we”. Naj wię cej by ło przed -
się biorstw ma łych (42,1% – 16 jed no stek)
i mi kro przed się biorstw (34,2% – 13), a naj -
mniej śred nich (18,4% – 7) i du żych (5,3%
– 2). Wśród ba da nych przed się biorstw zna -
la zło się 14 pod mio tów zaj mu ją cych się
pro duk cją go to wych pasz dla zwie rząt.
W pra cy bę dzie okre śla ło się je ja ko „pa -
szo we”. Zde cy do wa nie naj wię cej by ło
przed się biorstw ma łych (78,6% – 11 jed -
no stek), w dal szej ko lej no ści mi kro przed -
się biorstw (14,3% – 2), a naj mniej śred nich
(po 7,1% – 1). Nie by ło przed się biorstw du -
żych. W ana li zie da nych wy ko rzy sta no
przede wszyst kim ana li zę ta be la rycz ną
i gra ficz ną ze wzglę du na cha rak ter da nych
uzy ska nych w ska li no mi nal nej lub po rząd -
ko wej. Ba da nia ma ją cha rak ter roz po -
znaw czy ze wzglę du na brak prac z za kre -
su lo gi sty ki w agro biz ne sie. Pla no wa ne są
ba da nia po głę bio ne w wy bra nych przed -
się bior stwach.

Ba da ne przed się biorstwa by ły zróż ni -
co wa ne pod wzglę dem po zy cji ryn ko wej.
Wśród firm zbo żo wych 46% po sia da ło ra -

czej sil ną po zy cję ryn ko wą, 37% ra czej sła -
bą, a nie wie le pod mio tów bar dzo sil ną
lub bar dzo sła bą. Du że zróż ni co wa nie by -
ło wśród przed się biorstw pa szo wych. Co
dru ga fir ma de kla ro wa ła ra czej sła bą
po zy cję ryn ko wą, a 43% ra czej sil ną. Po -

zo sta łe pod mio ty mia ły sła bą po zy cję. Nie
by ło pod mio tów o bar dzo do brej po zy -
cji ryn ko wej (ry su nek 1). Funk cjo no wa nie
wie lu ma łych przed się biorstw prze twór -
stwa zbóż i pro duk cji pasz na ryn ku spra -
wia, że fir my te kon ku ru ją mię dzy so bą.
Źró dłem kon ku ren cyj no ści są przede
wszyst kim prze wa gi ce no wo -kosz to we
wy ni ka ją ce z niż szych cen pro duk tów rol -
ny ch24.

Wy ni ki ba dań

Po trze by w za kre sie ma ga zy no wa nia
w prze my śle spo żyw czym są uza leż nio ne
od se zo no wo ści po da ży su row ców.
W okre sach sku pu su row ców za po trze bo -
wa nie na po wierzch nie skła do we wzra sta.
Po szcze gól ne bran że róż nią się mię dzy so -
bą w tym za kre sie. W więk szo ści przed -
się biorstw zbo żo wych i pa szo wych nie by -
ło za leż no ści mię dzy po da żą su row ców
a po zio mem utrzy my wa nych za pa sów
(ry su nek 2). Wpływ na ta ką sy tu ację ma -
ją wła ści wo ści zbóż, któ re mo gą być
prze cho wy wa ne przez dłuż szy czas. Fir -
my mo gą więc ko rzy stać w za kre sie za -

opa trze nia w su row ce z po śred nic twa
pod mio tów sku po wych. Część przed się -
biorstw po sia da ją cych du że po wierzch nie
ma ga zy no we mo że pró bo wać za bez pie -
czać się przed zmia na mi cen i za ku py wać
zbo że na za pas w okre sach zbio rów.
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18 S. Ja rzę bow ski, A. Bez at, Or ga ni za cyj ne aspek ty przed się biorstw mły nar skich w Pol sce i w Niem czech. Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 3, 2010, s. 141-148.
19 J. Ro th ka ehl, Moż li wość za opa trze nia su row co we go dla prze my słu zbo żo wo -mły nar skie go. Prze gląd Zbo żo wo Mły nar ski, nr 11, 2008, s. 5.
20 P. Jan kie wicz, Za pa sy zbóż w świe tle pro jek tu usta wy o nad mier nych za pa sach. Prze gląd Zbo żo wo -Mły nar ski, nr 4, 2004, s. 9.
21 P. Bo chat, A. Kup czyk, Prze cho wy wa nie ziar na – ro dza je, wa dy i za le ty ma ga zy nów zbo żo wych. Prze gląd Zbo żo wo -Mły nar ski, nr 2, 2009, s. 16-18.
22 P. Cy ma now, Ob sza ry za rzą dza ni pro ce sa mi lo gi stycz ny mi w bran ży prze twór czej, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XI, z. 1, 2009, s. 65-71.
23 L. Ja no wicz, P. Bo chat, Ma ga zyn si lo so wy – wstęp do pro jek to wa nia. Prze gląd Zbo żo wo Mły nar ski, nr 2, 2008, s. 13-15.
24 M. Juch nie wicz, B., Grzy bow ska, Źró dła fi nan so wa nia in no wa cji w przed się bior stwach prze my słu spo żyw cze go, Rocz ni ki Na uko we SE RiA, t. XII, z. 3, 2010, s. 161-
166.

Rys. 1. Po zy cja ryn ko wa przed się bior stwa w opi nii re spon den tów.
Źró dło: wy ni ki ba dań wła snych.



Przed się bior stwa róż nią się w za kre sie
ko rzy sta nia z ze wnętrz nych usług ma ga -
zy no wych (ry su nek 3). Wśród pod mio tów
pro du ku ją cych pa sze aż 93% ko rzy sta ło
z ze wnętrz nej ba zy ma ga zy no wej. Po dob -
ne ten den cje wy stę po wa ły w prze twór -
stwie zbóż, bo aż 83% firm ko rzy sta ło
z ze wnętrz nych ma ga zy nów. Być mo że
pod mio ty sku po we świad czy ły usłu gi
w za kre sie po zy ski wa nia su row ca oraz
do dat ko we zwią za ne z prze cho wy wa -
niem zbo ża przez pe wien czas (sto sow -
nie do po trzeb prze twór stwa). Ta ki spo -
sób jest wy god niej szy i nie wy ma ga
po no sze nia kosz tów utrzy ma nia du żych
po wierzch ni ma ga zy no wych. Moż na
ogra ni czyć wła sne ma ga zy ny do mi ni mal -
nej wiel ko ści.

W przed się bior stwach prze twór stwa
zbóż i pro duk cji pasz wy ko rzy sty wa no
naj czę ściej z bu dyn ków ma ga zy no wych,
od po wied nio 84 i 93% pod mio tów (ry su -
nek 4). W pro duk cji pasz wy ko rzy sty wa -
no rów nież czę sto si lo sy zbo żo we (71%).
W co pią tym przed się bior stwie zbo żo -
wym wy ko rzy sty wa no do skła do wa nia
rów nież bu dyn ki z kon tro lo wa ną at mos -
fe rą. Po zo sta łe ro dza je ma ga zy nów by -
ły wy ko rzy sta ne spo ra dycz nie. 

Co dru gie przed się bior stwo prze twór -
stwa zbóż i pro duk cji pasz by ło sa mo wy -
star czal ne w za kre sie po trzeb ma ga zy no -
wych, a co czwar te ra czej wy star czal ne
(ry su nek 5). Nie wiel ki od se tek firm zgła -
szał pro ble my z po wo du czę stych nie do -
bo rów po wierzch ni ma ga zy no wej. W pię -
ciu przed się bior stwach zbo żo wych
ma ga zy ny by ły za ma łe. Moż na więc
wy cią gnąć wnio sek, że fir my są w więk -
szo ści sa mo wy star czal ne w za kre sie po -
wierzch ni ma ga zy no wa nia, ale ko rzy -
sta ją też z ma ga zy nów ze wnętrz nych.

Oprócz wy star czal no ści po wierzch ni
ma ga zy no wej waż ne jest od po wied nie jej
uzbro je nie. Ma ga zy ny po win ny po sia -
dać wy star cza ją ce wy po sa że nie i być
funk cjo nal ne ze wzglę du na po trze by
przyj mo wa nia, skła do wa nia, kom ple ta cji
i wy da wa nia to wa rów. Więk szość przed -
się biorstw wy star czal ność w tym za kre -
sie okre śli ło ja ko ra czej od po wied nią
(ry su nek 6). Ta kiej od po wie dzi udzie li -
ło 68% przed się biorstw zbo żo wych i 71%
pa szo wych. Tyl ko 6 pod mio tów spo -
śród 52 okre śli ło wy po sa że nie ma ga zy -
nów ja ko nie wy star cza ją ce. 
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Rys. 2. Za leż ność po zio mu za pa sów od se zo no wo ści po da ży su row ców w przed się bior stwach (%).
Źró dło: wy ni ki ba dań wła snych.

Rys. 3. Wy ko rzy sta nie ze wnętrz nej ba zy ma ga zy no wej w przed się bior stwach (%).
Źró dło: wy ni ki ba dań wła snych.

Rys. 4. Ro dza je po wierzch ni ma ga zy no wej w przed się bior stwach (%). * moż na by ło wska zać kil -
ka od po wie dzi. Źró dło: wy ni ki ba dań wła snych.

Rys. 5. Wy star czal ność po wierzch ni ma ga zy no wej w przed się bior stwach (%).
Źró dło: wy ni ki ba dań wła snych.



Du że zna cze nie dla funk cjo no wa nia
ma ga zy nu ma spraw ne od szu ki wa nie ła -
dun ku. Do iden ty fi ka cji to wa ru i kom ple -
ta cji par tii moż na wy ko rzy stać no wo cze -
sne tech no lo gie i urzą dze nia. Co dru gie
przed się bior stwo zbo żo we sto so wa ło do
te go ce lu ko dy kre sko we, a wśród pa szo -
wych je dy nie je den pod miot (ry su nek 7).
Ter mi nal ra dio wy sto so wa no w dwóch fir -
mach zbo żo wych, a wy bie ra nie gło so we
w jed nej. Sto pień wspar cia ma ga zy no wa -
nia w przed się bior stwach za po mo cą no -
wo cze snych tech no lo gii był ni ski.

Wspo ma ga nie in for ma tycz ne go spo dar -
ki ma ga zy no wej sto so wa no w 57% przed -
się biorstw pa szo wych i 40% zbo żo wych
(ry su nek 8). Trud no jest jed nak okre ślić,
czy sto so wa no roz wią za nia de dy ko wa ne
na po trze by ma ga zy nu, czy też ogól ny
sys tem in for ma tycz ny przed się bior stwa.
Od po wiedź na to py ta nie bę dzie moż na
uzy skać w wy ni ku pla no wa nych ba dań po -
głę bio nych.

Przed się bior stwa mu sia ły do ko nać su -
biek tyw nej oce ny swo jej go spo dar ki ma -
ga zy no wej na tle kon ku ren cji (rysunek 9).
Więk szość z przed się biorstw oce nia ło
ma ga zy no wa nie we wła snej fir mie na po -

zio mie śred niej w bran ży, al bo ja ko nie -
co lep szych, al bo ja ko nie co gor szych pod
tym wzglę dem. Moż na wy cią gnąć wnio -
sek, że fir my nie do strze ga ją istot nych
róż nic w go spo dar ce ma ga zy no wej u sie -
bie i u kon ku ren cji.

Przed się bior stwa chcąc funk cjo no wać
i roz wi jać się mu szą do ko ny wać in we sty -
cji, wdra żać no we roz wią za nia lub ko rzy -
stać z usług wy spe cja li zo wa nych firm. Za -
mie rze nia na przy szłość od no śnie
go spo dar ki ma ga zy no wej do ty czą je dy -
nie in we sty cji w po wierzch nie skła do we
(ry su nek 10). Co czwar te przed się bior -
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Rys. 6. Wy star czal ność wy po sa że nia ma ga zy nów w przed się bior stwach (%).
Źró dło: wy ni ki ba dań wła snych.

Rys. 7. Tech no lo gie i urzą dze nia słu żą ce do iden ty fi ka cji lo ka li za cji to wa ru i kom ple ta cji par tii w przed -
się bior stwach (%). Źró dło: wy ni ki ba dań wła snych.

Rys. 8. Wspo ma ga nie in for ma tycz ne go spo dar ki ma ga zy no wej w fir mach
(%). Źró dło: wy ni ki ba dań wła snych.

Rys. 10. Za mie rze nia na przy szłość do ty czą ce in we sty cji w po wierzch -
nie ma ga zy no we w przed się bior stwa (%). Źró dło: wy ni ki ba dań wła snych.

Rys. 9. Oce na go spo dar ki ma ga zy no wej przez przed się bior stwa (%).
Źró dło: wy ni ki ba dań wła snych.



stwo zbo żo we i co siód me pa szo we pla -
no wa ły do ko nać in we sty cji w po wierzch -
nie ma ga zy no we. Żad na z firm nie za mie -
rza ła prze ka zać ma ga zy no wa nia in nej
fir mie.

Pod su mo wa nie

Go spo dar ka ma ga zy no wa jest waż nym
ob sza rem dzia łal no ści przed się biorstw,
szcze gól nie w przy pad ku pro duk tów ma -
so wych, ta kich jak zbo ża. Przed się bior stwa
prze twór stwa zbóż i pro du ku ją ce pa sze
sku pia ją się na pod sta wo wej dzia łal no ści
pro duk cyj nej. Trze ba pa mię tać jed nak, że
bez od po wied nie go za opa trze nia ma te ria -
ło we go pro duk cja jest nie moż li wa.

W przed się bior stwach zbo żo wych i pa -
szo wych czyn nik se zo no wo ści po da ży su -
row ca jest ogra ni czo ny. Zbo ża moż na bo -
wiem prze cho wy wać przez dłuż szy okres.
Do dat ko wo na ryn ku są pod mio ty sku pu -
ją ce zbo ża i za opa tru ją ce prze twór stwo.
Więk szość przed się biorstw zbo żo wych
i pa szo wych by ła sa mo wy star czal na w za -
kre sie po wierzch ni ma ga zy no wych, mi mo
to pra wie wszyst kie fir my ko rzy sta ły
z ze wnętrz nych ma ga zy nów. Zbo ża by ły
prze cho wy wa ne naj czę ściej w bu dyn -
kach ma ga zy no wych i si lo sach. W 20%
pod mio tów zbo żo wych wy stę po wa ły bu -
dyn ki z kon tro lo wa ną at mos fe rą. Wy po -
sa że nie oraz funk cjo nal ność ma ga zy nów
ze wzglę du na po trze by przyj mo wa nia,
skła do wa nia, kom ple ta cji i wy da wa nia by -
ły w więk szo ści przed się biorstw wy star -
cza ją ce. Do iden ty fi ka cji to wa ru i kom ple -
ta cji par tii w co dru gim przed się bior stwie
zbo żo wym sto so wa no ko dy kre sko we.
Wy ko rzy sta nie no wo cze snych tech no lo -
gii w ma ga zy nie by ło w ba da nych fir mach
na ni skim po zio mie. Wspo ma ga nie in for -
ma tycz ne go spo dar ki ma ga zy no wej sto -
so wa no w 57% przed się biorstw pa szo wych
i 40% zbo żo wych. Trud no jest jed nak okre -
ślić, czy sto so wa no roz wią za nia de dy ko -
wa ne na po trze by ma ga zy nu. 

Przed się bior stwa w zde cy do wa nej więk -
szo ści oce nia ją swo ją go spo dar kę ma ga -
zy no wą ja ko po dob ną do in nych pod mio -
tów funk cjo nu ją cych na ryn ku. Z uwa gi na
zna cze nie za opa trze nia pro duk cji w su -
row ce przed się bior stwa pla nu ją in we sty -
cje w po wierzch nie ma ga zy no we. Co
czwar te przed się bior stwo zbo żo we i co
siód me pa szo we pla no wa ły do ko nać ta -
kich in we sty cji. Prze pro wa dzo ne ba da nia
wska zu ją na du że po do bień stwo w za kre -

sie go spo dar ki ma ga zy no wej w przed się -
bior stwach prze twór stwa zbóż i pro duk -
cji pasz.

Stresz cze nie

Ce lem ar ty ku łu by ło opi sa nie go spo -
dar ki ma ga zy no wej w przed się bior -
stwach prze twór stwa zbóż i pro duk cji
pasz. Ba da nia prze pro wa dzo no w 38
przed się bior stwach zbo żo wych i 14 pa -
szo wych. Stwier dzo no, że przed się bior -
stwa by ły sa mo wy star czal ne w za kre sie
po wierzch ni ma ga zy no wych, a mi mo
więk szość ko rzy sta ło też z ze wnętrz nej
ba zy. Zbo ża by ły prze cho wy wa ne naj czę -
ściej w bu dyn kach ma ga zy no wych i si lo -
sach. Wy po sa że nie oraz funk cjo nal ność
ma ga zy nów by ły w więk szo ści przed się -
biorstw wy star cza ją ce. Wy ko rzy sta nie
no wo cze snych tech no lo gii w ma ga zy nie
by ło w ba da nych fir mach na ni skim po -
zio mie. Wspo ma ga nie in for ma tycz ne
go spo dar ki ma ga zy no wej sto so wa no
w 57% przed się biorstw pa szo wych i 40%
zbo żo wych. Co czwar te przed się bior stwo
zbo żo we i co siód me pa szo we pla no wa -
ły do ko nać in we sty cji w po wierzch nie
ma ga zy no we. Prze pro wa dzo ne ba da nia
wska zu ją na du że po do bień stwo w za -
kre sie go spo dar ki ma ga zy no wej w przed -
się bior stwach zbo żo wych i pa szo wych.

Sum ma ry

The aim of this ar tic le was to de scri be
the or ga ni za tion in sto ra ge, in the ce re -
al -pro ces sing com pa nies and fod der pro -
duc tion en ter pri ses. The stu dy was con -
duc ted in 38 ce re al -pro ces sing com pa nies
and 14 fod der pro duc tion en ter pri ses. The
re se arch shows that com pa nies we re
self -suf fi cient in the sto ra ge area. Ce re als
we re sto red mo stly in sto ra ge bu il dings
and si los. Sup por ting of in for ma tion in sto -
ra ge was used in 57% fod der com pa nies
and 40% ce re al firm. Or ga ni za tion of sto -
ra ge was com pa ra ble in all en ter pri ses.
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