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Analiza ∏aƒcucha logistycznego w przedsi´biorstwie
przetwórstwa rolno-spo˝ywczego – studium przypadku
W okresie ogólnie panujàcej w kraju
i na Êwiecie nadprodukcji ˝ywnoÊci,
efektywnoÊç dzia∏alnoÊci przedsi´biorstw nale˝àcych do sektora rolnospo˝ywczego mo˝na poprawiç przede
wszystkim w wyniku redukcji kosztów
wytwarzania. W przedsi´biorstwach tego sektora, z uwagi na specyfik´ surowców i produktów w nich wytwarzanych
(sà zaliczane do tzw. dóbr szybkorotujàcych o ograniczonej trwa∏oÊci), du˝ego
znaczenia nabiera kwestia organizacji
przep∏ywu strumieni rzeczowych oraz
trafnych decyzji sterujàcych tymi przep∏ywami. W naszym kraju do tej pory
we wdra˝aniu zasad logistyki zdecydowanie dominujà przedsi´biorstwa przemys∏owe, w przeciwieƒstwie do przedsi´biorstw dzia∏ajàcych w sektorze gospodarki rolno-˝ywnoÊciowej, gdzie
w zale˝noÊci od rodzaju bran˝y kwestia
ta jest jeszcze czasami w sferze projektów lub wcale nie podnoszona. Dotyczy
to w szczególnoÊci du˝ych wielkoobszarowych przedsi´biorstw rolnych, które,
jak ju˝ kiedyÊ stwierdzono, sà przedsi´biorstwami transportowymi „wbrew
swojej woli1. Nieco lepiej sytuacja ta
przedstawia si´ w przedsi´biorstwach
zajmujàcych si´ przetwórstwem ˝ywnoÊci. W miar´ wdra˝ania zasad gospodarki rynkowej, w kadrze kierowniczej tych
przedsi´biorstw szybko wzrasta ÊwiadomoÊç, ˝e procesy przep∏ywu strumieni surowców i produktów w obr´bie
przedsi´biorstwa stanowià tylko cz´Êç
∏aƒcucha logistycznego majàcego swój
poczàtek u wytwórcy surowców, a koniec u odbiorcy (konsumenta) finalnego
produktu. Zatem efekt finalny przedsi´biorstwa b´dzie w du˝ej mierze zale˝a∏
od sprawnie funkcjonujàcego ca∏ego ∏aƒcucha logistycznego okreÊlonych produktów. ÂwiadomoÊç ta nakazuje Êcis∏à
wspó∏prac´ z dostawcami i odbiorcami.
W niniejszym artykule zaprezentowano funkcjonowanie modelu ∏aƒcucha logistycznego, który wdro˝ono w przedsi´biorstwie zajmujàcym si´ skupem
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1 Wolszczan J.: Transportoch∏onnoÊç rolnictwa. Zesz. Probl. Post. Nauk rol., 1988, nr 348: 35-41.
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Opis funkcjonowania ∏aƒcucha logistycznego
Na podstawie przeprowadzonej analizy
w przedsi´biorstwie zajmujàcym si´ skupem, przetwórstwem i dystrybucjà mi´sa
indyczego, mo˝na wyodr´bniç 4 ogniwa
w logistycznym ∏aƒcuchu dostaw. Powiàzania mi´dzy poszczególnymi ogniwami oraz
fizyczny przep∏yw surowców i produktów
a tak˝e informacji zaprezentowano w formie schematu blokowego na rys. 1.
Ogniwo I.
W sk∏ad ogniwa I wchodzà trzy zak∏ady
produkcyjne oraz punkt skupu zlokalizowany przy zak∏adzie nr 1 nale˝àcym do Firmy.
W celu uniezale˝nienia si´ od wahaƒ w dostawie surowca i zagwarantowania p∏ynnoÊci przetwórstwa ˝ywca, Firma naby∏a zak∏ad (na rys. 1 oznaczony nr 1), który gwarantuje jej dostawy surowca w wielkoÊci
2/3 ogólnego maksymalnego zapotrzebowania. Ponadto w zakresie dostaw surowca firma wspó∏pracuje jeszcze z dwoma innymi zak∏adami (nr 2 i nr 3). KoniecznoÊç
posiadania w∏asnego zaplecza surowcowego wynika z faktu poczynionych inwestycji
– zakup nowoczesnej linii technologicznej.
Przy tej skali przetwórstwa nie mo˝na sobie pozwoliç na chocia˝by chwilowe zak∏ócenia w dostawie surowca. Drugi istotny
powód to gwarancja jakoÊci pozyskiwanego surowca. Posiadajàc w∏asny zak∏ad, firma ma pe∏nà kontrol´ nad ca∏ym procesem
technologicznym produkcji surowca, a dzi´ki stosowaniu odpowiednich re˝imów technologicznych (m. in. system ˝ywienia – wysokiej jakoÊci pasze) uzyskuje wysokiej jakoÊci mi´so do dalszego przetworzenia. Te
same wymagania technologiczne warunkujà wspó∏prac´ z pozosta∏ymi dwoma zak∏adami, przez co uzyskuje si´ jednolitoÊç
partii surowca z trzech ró˝nych êróde∏.
Z centrum informacyjnego (CI) firmy
na bie˝àco przesy∏ana jest informacja
do punktu skupu o iloÊci zapotrzebowania na surowiec. W miar´ mo˝liwoÊci
produkcyjnych, potrzeby surowcowe pokrywane sà w pierwszej kolejnoÊci z w∏asnego zak∏adu (ni˝sze koszty surowca),
a w przypadku zwi´kszonego zapotrzebowania z dwóch pozosta∏ych.
Zwierz´ta przewo˝one sà z punktu skupu
do ubojni w∏asnym transportem – Mercedesem o ∏adownoÊci 3,5t, w którym mieÊci si´
ok. 40 ptaków. Nie mo˝e byç ich wi´cej, poniewa˝ podczas transportu mog∏yby zrobiç
sobie wzajemne okaleczenia – co ma wp∏yw
na jakoÊç surowca. Dlatego wa˝nà rol´ odgrywa odpowiednio przemyÊlany za∏adunek
ptaków. Dzi´ki informacji uzyskanej z CI,
wiadomo, jakie jest bie˝àce zapotrzebowa-
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nie na mi´so indycze na dany dzieƒ. Ponadto bie˝àcy nap∏yw informacji umo˝liwia zminimalizowanie kosztów zwiàzanych z utrzymaniem zapasów, przewozi si´ tyle surowca, ile wynika z aktualnego zamówienia.
Ogniwo II.
W sk∏ad tej cz´Êci ∏aƒcucha logistycznego wchodzi ubojnia wraz z dzia∏em rozbioru tuszek. Ubojnia indyków wyposa˝ona jest w jednà z najnowoczeÊniejszych
linii ubojowych w Polsce Firmy STORK
oraz bardzo nowoczesnà podczyszczalni´ Êcieków Stork – Aqua. Jednorazowo
ubijanych jest 30 – 40 sztuk a czasami 50
i wi´cej. Wynika to z faktu, i˝ indyki mogà byç ubijane nawet kilka razy w ciàgu
dnia w zale˝noÊci od potrzeb klienta.
W ogniwie tym wa˝nà rol´ odgrywa informacja, ale bardziej ju˝ sprecyzowana,
dotyczàca iloÊci i terminu dostarczenia
cz´Êci lub gotowych, odpowiednio przygotowanych elementów tuszek. Z uwagi na
du˝e mo˝liwoÊci zbytu w handlu detalicznym indyków porcjowanych, jednym z produktów finalnych firmy sà poszczególne
elementy tuszek (np. skrzyde∏ka, piersi,
˝o∏àdki, itp.). U∏atwia to bardzo sprzeda˝
detalicznà ptaków ci´˝kich. Rozbierane
elementy sà uk∏adane w specjalnych pojemnikach i wk∏adane do ch∏odni lub zamra˝alni, gdzie czekajà na przetransportowanie z ubojni do zak∏adu przetwórstwa.
Ogniwo III.
Z ubojni odpowiednio przygotowane cz´Êci lub elementy z indyka trafiajà do kolejnego ogniwa, jakim jest zak∏ad przetwórstwa.
Jest to najbardziej z∏o˝one ogniwo ca∏ego
∏aƒcucha dostaw, które sk∏ada si´ z dzia∏u zajmujàcego si´ rozdysponowaniem elementów tuszek do dalszego przetworzenia, przy
którym funkcjonuje centrum informacyjne,
oraz trzech równorz´dnych dzia∏ów, do których kierowany jest surowiec.
Rozdysponowane surowca odbywa si´
w zale˝noÊci od nap∏ywajàcych informacji,
które umo˝liwiajà ustalenie, co, ile, gdzie
i jakich produktów nale˝y dostarczyç. Istotnym elementem, który daje firmie przewag´ nad konkurencjà, jest mo˝liwoÊç
szybkiej reakcji na uzyskane od klientów informacje, które nap∏ywajà do CI bezpoÊrednio zwiàzanego z dzia∏em rozdysponowania elementów do przetworzenia. Stàd
wiadomo, które elementy indycze mogà
byç dzielone na mniejsze cz´Êci, które b´dà w´dzone, a które muszà ulec rozdrobnieniu – poniewa˝ z nich b´dà robione
kie∏basy a tak˝e, jaka cz´Êç przeznaczona
jest na wyroby garma˝eryjne, a jaka skierowana zostaje do ch∏odni i zamra˝alni.
W ostatnich trzech latach firma chcàc

utrzymaç swojà pozycj´ na dotychczasowym rynku, próbuje intensywnie poszukiwaç coraz to nowych konsumentów
o zró˝nicowanych preferencjach w odniesieniu do wyrobów drobiarskich.
W zwiàzku z tym firma stara si´ maksymalnie dywersyfikowaç swojà ofert´. Wyrazem tego jest szeroka oferta w zakresie
produkcji wyrobów gotowych, takich jak:
• w´dliny trwa∏e i pó∏trwa∏e, np. kabanosy z indyka, krakowska sucha, ja∏owcowa, podsuszana z indyka, krakowska
parzona, itd
• wyroby podrobowe, np. salceson z indyka, pasztet firmowy
• pieczenie, np. pierÊ bankietowa, pierÊ
Wirginia
• wyroby prasowane i blokowe, np.
szynka mielona, szynka luksusowa, pol´dwica faszerowana, blok grecki
• w´dzonki, np. szynka z indyka, pierÊ
w´dzona z indyka, baleron z indyka,
udko w´dzone, udo królewskie
• kie∏basy w´dzone i parzone, np. serdelki z indyka, kie∏basa Êlàska, szynka
delikatesowa, kie∏basa bia∏a parzona,
parówki indycze.
Istotnà cechà tej oferty – wa˝nej
z punktu widzenia kszta∏towania pozycji
rynkowej – jest jej du˝a elastycznoÊç, polegajàca na szybkiej, wr´cz czasami bardzo szybkiej realizacji zamówienia. Jest to
wynikiem zespolenia kilku czynników,
które zosta∏y dopracowane w firmie:
• sprawnie dzia∏ajàcy system informacyjny (realizacja zamówienia nast´puje w krótkiej chwili po jego otrzymaniu)
• dzi´ki zainwestowaniu w nowoczesnà
technologi´ firma jest w stanie w krótkim czasie przygotowaç ró˝nego rodzaju wyroby, np. ciàgu 1 -3 godzin pieczenie, wyroby prasowane lub blokowe
wymagajà oko∏o 3 – 4 godzin, a kie∏basy w´dzone przebywajà w w´dzarni
ca∏y dzieƒ, aby nabraç odpowiedniego
smaku i aromatu
• gdy uwzgl´dnimy jeszcze fakt, ˝e dostawa
odbywa si´ transportem w∏asnym pod
wskazane przez klienta miejsce, to mo˝na stwierdziç, ˝e firmie uda∏o si´ maksymalnie skróciç czas realizacji zamówienia.
W ostatnim czasie firma poszerzy∏a swojà ofert´ o wyroby garma˝eryjne oraz us∏ugi cateringowe. Realizuje to dzia∏ restauracyjny produkujàcy pó∏fabrykaty spo˝ywcze, surowe lub gotowane potrawy mi´sne,
które cieszà si´ coraz wi´kszym powodzeniem, g∏ównie z uwagi na bardzo krótki
czas realizacji zamówienia – w∏aÊciwie od
r´ki (zamówienie – wykonanie). W tej ofercie znajdujà si´, np. golonka po bawarsku,
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go∏àbki, szasz∏yki, devolaille, galarety z indyka, zrazy indycze, sznycle indycze, frykadele, itd. Wyroby te znajdujà uznanie w restauracjach, barach, hotelach, ale przede
wszystkim na bankietach, przyj´ciach a tak˝e cieszà si´ du˝ym zainteresowaniem na
zebraniach, naradach i konferencjach. Firma wie, jak zach´ciç klienta, zw∏aszcza, jeÊli chodzi o zaoszcz´dzenie jego czasu,
aby dobrze zjad∏ i by∏ jednoczeÊnie zadowolony, a przy tym nie p∏aci∏ zbyt du˝o,
i skorzysta∏ z oferty ponownie.
Surowiec indyczy, który nie zosta∏ wykorzystany w dwóch wy˝ej wymienionych dzia∏ach, lub gotowe ju˝ wyroby
pochodzàce z tych dzia∏ów, które muszà
mieç obni˝onà temperatur´ po procesie
produkcji, trafiajà do ch∏odni lub zamra˝alni. Pomieszczenia te sà w pe∏ni zautomatyzowane, stàd obs∏uga ich ogranicza
si´ do kontrolowania wymaganych parametrów dla okreÊlonych produktów. Czas
przebywania produktów gotowych czy
te˝ surowców w ch∏odni lub zamra˝alni
wynosi od kilku godzin albo kilku dni,
w zale˝noÊci od z∏o˝onego zamówienia.
Podstawowym celem sch∏adzania jest
przed∏u˝enie trwa∏oÊci surowców, pó∏produktów i produktów spo˝ywczych,
czyli maksymalnie mo˝liwe w tych warunkach ograniczenie ca∏okszta∏tu procesów w nich zachodzàcych. Tuszki indycze
sch∏adzane sà w wodzie lub w wodzie
z lodem. Jako solanki ch∏odzàce stosuje
si´ równie˝ roztwory wodne: NaCl, MgCl
i CaCl. Optymalnà temperaturà sch∏odzenia tuszek indyków jest 40C.

dwóch lat kompleksowa modernizacja
Firmy polegajàca na zakupie nowoczesnych linii technologicznych, informatyzacji na ka˝dym szczeblu ∏aƒcucha, w∏àczeniu do ∏aƒcucha dostaw w∏asnego zak∏adu produkcyjnego, wykorzystaniu
w∏asnych Êrodków transportu sprawi∏y,
˝e przedsi´biorstwu uda∏o si´ doskonale zrealizowaç cztery czynniki gwarantujàce sprawne i dynamiczne funkcjonowanie ca∏ego logistycznego ∏aƒcucha dostaw. Do czynników tych zaliczamy:
• jakoÊç – na ka˝dym etapie procesu
produkcji i przetwórstwa spe∏niane sà
normy UE
• warunki dostaw – wdro˝enie i sprawne funkcjonowanie systemu JIT, które
m. in. pozwoli∏o klientom na zminimalizowanie w∏asnych zapasów
• czas cyklu – maksymalnie zosta∏ zredukowany czas od momentu otrzymania zamówienia do jego zrealizowania – zaistnia∏o zjawisko kompresji
czasu2 (znacznie zminimalizowano,
a w niektórych przypadkach zupe∏nie
zredukowano zapasy)
• straty – minimalne wynikajàce z redukcji zapasów i wprowadzenia pe∏nej
automatyzacji tego procesu.
ZdolnoÊç do szybkiego reagowania jakà osiàgn´∏a Firma „X” przez kompresje
czasu w ∏aƒcuchu dostaw sprawi∏a, ˝e
nie tylko klienci mogà byç szybciej obs∏ugiwani, ale wzrasta tak˝e stopieƒ elaPodsumowanie
stycznoÊci, a co za tym idzie, obni˝a si´
koszt dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa
Przeprowadzona w ciàgu ostatnich z uwagi na skrócenie ∏aƒcucha.
Natomiast zamra˝anie tuszek indyków
odbywa si´ w tunelach foliowych owiewowych i jest szeroko stosowane zarówno
w Polsce jak i zagranicà. Stosowanie folii
podczas mro˝enia tuszek jest niezb´dne
w celu ograniczenia ubytków masy. Dzi´ki zastosowaniu tej technologii straty podczas przechowywania nie przekraczajà
0,1%. Czynnikiem ch∏odzàcym jest zimne
powietrze o temperaturze -30 do -350C.
Proces zamra˝ania odbywa si´ na ruchomych przenoÊnikach, taÊmach lub wózkach przy silnym owiewie powietrza.
Istotnà rzeczà w sprawnym funkcjonowaniu ca∏ego ∏aƒcucha dostaw jest transport. Od przedsi´biorstw dzia∏ajàcych
w sektorze gospodarki ˝ywnoÊciowej,
z uwagi na specyficzne cechy surowców
i produktów tutaj wyst´pujàcych, wymagane jest aby dysponowa∏y ró˝norodnymi
Êrodkami transportowymi. W analizowanej firmie w∏asne Êrodki transportu stosowane sà praktycznie na ka˝dym etapie
∏aƒcucha logistycznego (rys. 1). G∏ównym
zaletà transportu w∏asnego firmy jest to,
˝e gwarantuje ona swoim klientom dostarczenie wyrobów we w∏aÊciwym miejscu i czasie, i o jak najwy˝szej jakoÊci
i Êwie˝oÊci. Za posiadaniem transportu
w∏asnego w tej firmie przemawiajà równie˝ takie wzgl´dy, jak wykorzystanie
pojazdów do reklamy lub powiàzanie
funkcji kierowcy z funkcjà akwizytora.

2 Christopher M.: Logistyka i zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw. Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego. 2000, s. 140
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