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Streszczenie
Wdra anie rozwi za wspieraj cych bezpiecze stwo ywno ciowe w ca ym cuchu dostaw
jest dobrowolne, zale y jednak od sytuacji rynkowej i struktury klientów przedsi biorstwa. W artykule
poruszono problematyk zwi zan z tworzeniem struktur zarz dzania informacj w wymiarze ca ego
cucha dostaw. W artykule przedstawiono koncepcj systemów IT wspieraj cych zarz dzanie
informacj w cuchu dostaw zbó .
***

1. Wprowadzenie
Wraz z przyst pieniem Polski do Unii Europejskiej rynki produktów spo ywczych
zacz y podlega zwi kszonym wymaganiom jako ciowym, podyktowanym zarówno przez
obowi zuj ce prawodawstwo, jak i sytuacj

rynkow . Przedsi biorstwa przetwórstwa

spo ywczego stan y przed zadaniem dostosowania swoich zak adów do nowej sytuacji w
celu utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej lub pozyskania nowych klientów.
Obszarem, którym w ostatnich latach przedsi biorstwa zajmuj si i rozwijaj w asne
inicjatywy, jest obok zapewniania bezpiecze stwa ywno ciowego, wysokiej jako ci i higieny
ledzenie pochodzenia produktu (ang. traceability). Dzi ki systemom umo liwiaj cym
ledzenie pochodzenia produktu próbuje si , w sytuacji kryzysowej w mo liwie krótkim
czasie, zidentyfikowa

ród o zagro enia1.

Jednym z g ównych elementów bezpiecze stwa
identyfikacji pochodzenia produktu. Z my

ywno ciowego jest zapewnienie

o tym przygotowane zosta o Rozporz dzenie

(WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj ce ogólne zasady i wymagania
prawa

ywno ciowego. Rozporz dzenie to stanowi podstawy identyfikacji pochodzenia

produktu. W rozdziale drugim rozporz dzenia znajduj
dotycz ce higieny i bezpiecze stwa
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si

najwa niejsze wymagania

ywno ciowego w krajach cz onkowskich Unii

Schiefer G., Rückverfolgbarkeit und Qualitätsmanagement in der Getreide- und Futtermittelwirtschaft,
Universität Bonn – ILB, Bonn 2005.

Europejskiej. Z Rozporz dzenia (WE) 178/2002 wynika, e przedsi biorstwa przetwórstwa
spo ywczego powinny wdro

system umo liwiaj cy identyfikacje pochodzenia produktu.

Powinny równie w razie potrzeby udost pnia informacje o swoich dostawcach i odbiorcach
odpowiednim s

bom2.

Oprócz podstaw prawnych dotycz cych higieny, bezpiecze stwa i jako ci produktów
spo ywczych stawiane s równie wymagania pochodz ce ze strony ró nych grup klientów.
Wymagania obejmuj przy tym ró ne obszary (rys. 1):
ogólne standardy jako ciowe, jak: Q&S, BRC, IFS,
systemy jako ciowe o zasi gu regionalnym (np. specyficzne dla Polski lub innych
krajów cz onkowskich UE),
pochodz ce od us ugodawców, jak ubezpieczyciele (np. odpowiedzialno

za

produkty, ubezpieczenia zwi zane z wycofaniem partii z rynku) i banki,
specyficzne grupy klientów, konsumentów.
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Przemys nawozowy
D
O
S
T
A
W
C
Y

Handel nawozami
Producenci rolni
Skup i handel

R
O
D
K
Ó
W
D
O
P
R
O
D.

Konsument

Przemys
paszowy

yny
Producenci rodków
piekarniczych

Pojedyncze
przedsi biorstwa/
cuchy dostaw

Standardy/systemy
jako ciowe

P
O
Z
I
O
M
W
Y
M
A
G
A

Handel r. piekarniczymi

Piekarnie

Wymagania prawne

Rysunek 1. Wymagania stawiane przetwórcom zbó
ród o: opracowanie w asne na podstawie: Schiefer 2005, s. 47.

2. Zarz dzanie jako ci na poziomie przedsi biorstwa i
Identyfikacja pochodzenia produktu w gór i w dó

cucha dostaw
cucha dostaw (T&T z ang.

tracking and tracing) stanowi, w ramach zarz dzania jako ci i poprawy bezpiecze stwa
ywno ci, wymóg prawny. Celem jest przede wszystkim poprawa zarz dzania kryzysowego
w przypadku wyst pienia zagro enia.
2

Rozporz dzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny produktów
ywno ciowych, 2002.
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Identyfikacja pochodzenia produktu umo liwia ledzenie przep ywu partii towarów od
produkcji pierwotnej a do konsumentów ko cowych (tracking) i w odwrotnym kierunku
(tracing).

Dzi ki

traceability

istnieje

mo liwo

wskazania,

gdzie

w

cuchu

zaopatrzeniowym wyst pi y problemy. Traceability definiowane jest jako „zdolno

do

identyfikacji (na wszystkich etapach produkcji i przerobu) rodków spo ywczych b
paszowych, rodków pochodzenia zwierz cego lub innych substancji przeznaczonych do
produkcji ywno ci”3. Identyfikacja pochodzenia produktu nie jest zupe nie now koncepcj ,
poniewa

jednoznaczne przyporz dkowywanie wej

i wyj

towarów do dostawcy lub

klienta by o ju elementarn cz ci normy ISO 90004. Po ustaleniu jaki zakres identyfikacji
pochodzenia produktu wybierane s ogniwa

cucha dostaw, które powinny zosta w czone

do systemu T&T.
W

cuchu przetwórstwa zbó surowce do produkcji trafiaj bezpo rednio z miejsca

upraw przez producenta lub przekazywane za po rednictwem dostawców lub importerów.
Podczas prze adunków i transportu do miejsca przeznaczenia surowce ulegaj
mieszaniom si mi dzy sob . Dlatego wa ne jest, aby ka dy cz on
jednoznaczne oznaczenia, które powinny zawiera

ilo

cz stym

cucha dostaw prowadzi

i rodzaj surowca, pochodzenie

(import, kraj), dane sprzedawcy, dane dotycz ce transportu i magazynowania (rys.2).
Nr - rodki do produkcji roln.
Nr – partia zbiorów
Producent
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Nr – partia dostawy
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Nr – partia magazynowa
Skup i handel
Nr – partia dostawy
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Nr – partia zbó (w silosach)
Nr ID - przemia
yn

Nr – partia m ki (w silosach)

Nr - próbka

Nr – partia m ki (w opakowaniu)

Nr - samochód transportuj cy
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Nr – silos (na m

)

Nr – magazyn (prod. w opakowaniu)

Rysunek 2. Koncepcja traceability dla

cucha przetwórstwa zbó

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Poignée, Hannus 2003, s. 31.
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BLL – Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde E.V., Leitfaden Rückverfolgbarkeit: Die
Organisation der Rückverfolgbarkeit von Produkten in der Lebensmittelkunde, Bonn 2001, s. 13.
4
M. Girnau, Rechtiliche Vorgaben im Hinblick auf das Gebot der Rückverfolgbarkeit in Artikel 18 der
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 (sog. Basis-Verordnung), Mühle + Mischfutter 141, 2004, s. 444-446.
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Podstaw

rozwini cia systemu identyfikacji pochodzenia produktu jest powi zanie

zdefiniowanych jednostek produkcyjnych z przynale nymi im, istotnymi dla produktu,
parametrami oraz stworzenie mo liwo ci dost pu do odpowiednich informacji5.
Na wyznaczenie systematyki traceability sk adaj si trzy obszary6:
Ustalenie zakresu i wybór danych – dane, które s

kluczowe dla ledzenia

pochodzenia towarów, musz by zidentyfikowane, a przep yw informacji musi
by ustalony zgodnie z przebiegiem procesów i przep ywem towarów.
Zdefiniowanie

jednostek

i

wielko ci

(„Traceable

Resource

Unit“)

umo liwiaj cych ledzenie towarów. Z powodu cz stych procesów mieszania
cuch dostaw wymaga systematyki, która w jednoznaczny sposób ró nicuje
okre lone partie mi dzy sob oraz tworzy nowe partie powstaj ce z po czenia
kilu innych. Istotne dla ca ego procesu jednostki i wielko ci (wewn trz

cucha

przetwórstwa zbó ), umo liwiaj ce ledzenie przep ywu towarów to7 (rys. 2):
producent rolny – „partie zbiorów”, „partie dostaw” (w przypadku
magazynowania w gospodarstwie dodatkowo „partie magazynowe”),
skup i handel – „partie magazynowe”, „partie dostaw”,
yn – „partie zbó (w silosach)”, „partie m ki (w silosach)”, „partie m ki
(w opakowaniu)”, „partie dostaw”.
Kodowanie danych – kodowanie umo liwia powi zanie ustalonych jednostek i
wielko ci z przyporz dkowanymi im informacjami. Poprzez nadany kod istnieje
dost p do informacji, które kryj si za nim. Stanowi to podstaw identyfikacji
pochodzenia produktów8.
Ca y

cuch przetwórstwa zbó powinien zapewnia odpowiedni poziom jako ci,

higieny i zdrowotno ci wszystkich produktów po rednich i ko cowych. Zdrowotno
produktów powinna by zapewniana ju na pocz tku

cucha, a wi c w gospodarstwach

rolniczych, w cznie z ich dostawcami rodków do produkcji czy us ug.

5

BLL, op. cit., s. 7.
BLL, op. cit., s. 27.
7
O. Poignée, T. Hannus, Qualitätsmanagement über die Produktionskette – Eine Fallstudie, Bericht B-03/2,
Universität Bonn – ILB, Bonn 2003, s. 30.
8
BLL, op. cit., s. 36.
6
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3. Bezpiecze stwo ywno ciowe jako zadanie dla ca ego
Rozwi zanie problemów koordynacyjnych w
koncepcji traceability, która wi

cucha dostaw

cuchu dostaw mo liwe jest dzi ki

informacje dotycz ce produktu ze zdefiniowanymi

jednostkami logistycznymi9. Korzy ci wynikaj ce z tej koncepcji to10:
zarz dzanie kryzysowe: informacje o wycofaniu z rynku okre lonych grup
produktów,
zarz dzanie ryzykiem: ró nicowanie i dokumentowanie produktów o atrybutach
jako ciowych nie daj cych si zdefiniowa ,
szybki dost p do informacji dotycz cych klientów i konsumentów,
logistyczna optymalizacja strumieni towarów,
optymalizacja zarz dzania stanami magazynów,
system T&T jako no nik wymiany informacji jako ciowych.
Podstaw

systemów zarz dzania jako ci

w wymiarze

cucha dostaw, które

powinny minimalizowa zagro enia, jest identyfikacja potencjalnych czynników zagro enia
we wszystkich ogniwach
zachodz cych w

cucha, jak równie dokumentacja i wymiana danych o procesach

cuchu. Wymiana informacji jako ciowych ma pozytywne skutki zarówno

dla klientów (redukcja braku wiedzy o pochodzeniu dostarczanych towarów), jak i dla
dostawców (dowód dla klientów o jako ci dostarczanych produktów).

4. Tworzenie systemu zarz dzania informacj w

cuchu dostaw

Podstaw tworzenia produkcji jako ciowej jest poprawa efektywno ci i intensyfikacja
wymiany informacji pomi dzy ogniwami

cucha. Wymiana informacji wewn trz

cucha

dostaw ma coraz wi ksze znaczenia dla zwi kszania konkurencyjno ci poszczególnych
ogniw. Ze wzgl du na cz ste zak ócenia przep ywu informacji powstaj asymetrie w tym
zakresie. Dlatego te , ryzyko utraty informacji w rozbudowanych strukturach przetwórstwa
rolno-spo ywczego przybiera na sile. Deficyty informacji mog by zmniejszane poprzez

9

E. Karge, H. Haacke, J. Karge, Analyse und Wertung der Ergebnisse und des Nutzens integrierter
Zusammenarbeit von Unternehmen der Land- und Ernährungswirtschaft unter dem Aspekt einer hohen
Lebensmittel- und Haftungssicherheit, Schriftenreihe der Landwirtschaftlichen Rentenbank, Bd. 16, 2002, s. 156.
10
O. Poignée, Ch. Pilz, Abgestimmte Qualitätsproduktion über die Kette – Konzeption und praktische
Umsetzung in Qualitätsprogrammen der deutschen Brotgetreidewirtschaft, Bericht B-05/1. Universität Bonn –
ILB, Bonn 2005, s. 14.
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ci

y dost p uczestników

cucha do aktualnych informacji dot. w

(higiena i jako ) i wymaga stawianych poszczególnym ogniwom
Organizacja zarz dzania informacj w

ciwo ci produktu

cucha.

cuchu dostaw wymaga uzgodnie tj.:

tre ci informacji: informacje handlowe, informacje o procesach i produktach,
wymagania rynkowe itd.,
organizacja wymiany informacji: z przedsi biorstwa do przedsi biorstwa,
centralne przechowywanie danych i/lub formy mieszane,
kierunek wymiany informacji: zgodnie z/przeciwnie do kierunku przep ywu
towarów,
wsparcie techniczne: tradycyjne i/lub nowe media,
organizacja wdro enia,
opieka nad ewentualnymi systemami komputerowymi.
Przy zbieraniu informacji decyduj ca jest zdolno

do oceny informacji i rozpoznania

ich znaczenia. Aby takie wymagania mog y by spe nione, do
zosta

w czone doradztwo. Us ugi doradcze wspieraj

cucha dostaw powinno

przep ywy informacji wzd

cucha dostaw11 (rys. 3).

Doradztwo

Rynek

Przemys
nawozowy

Producent
rolny

Skup
i handel

yn

Piekarnia

cuch dostaw
Informacje jako ciowe
Stawiane wymagania
Zalecenia dot. organizacji procesów

Rysunek 3. Logistyka informacji w
cuchu przetwórstwa zbó
ród o: opracowanie w asne na podstawie: Schiefer 2004, s. 15.

W
ogniwa
11

cuchu przetwórstwa zbó wymagania s przyjmowane przez poszczególne
cucha, uzupe niane o w asne wymagania, a nast pnie przekazywane s w asnym

G. Schiefer, op. cit., s. 56.
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dostawcom. Zadaniem doradztwa jest zbieranie wymaga

pochodz cych z rynku oraz

poszczególnych ogniw, a nast pnie przekazanie ich z powrotem do przedsi biorstw w formie
zalece dotycz cych organizacji procesów.
ród

elementów

wp ywaj cych

na

zabezpieczaj cego zdrowotno , higien i jako
prowadzenie dokumentacji dzia

stworzenie

efektywnego

systemu

zbó i m ki mo na wymieni :
maj cych na celu zabezpieczanie jako ci w

pojedynczych przedsi biorstwach,
bazuj ca na tej dokumentacji wymiana informacji jako ciowych z klientami i/lub
dostawcami w

cuchu produkcyjnym. Zaimplementowane systemy T&T mog

stanowi infrastruktur , niezb dn dla komunikacji jako ciowej,
ocena jak równie

przetwarzanie informacji dot. jako ci posiadanych przez

poszczególne ogniwa (logistyka informacji). Dopiero to zaanga owanie doradztwa
na poziomie

cucha dostaw stwarza mo liwo ci efektywnej koordynacji

zarz dzania jako ci .

5. Koncepcja systemów IT wspieraj cych zarz dzanie informacj w
Systemy IT wspieraj ce zarz dzanie informacj
uwzgl dnia

koncepcj

w

cuchu dostaw

cuchu dostaw powinny

partii i kodowania partii, umo liwiaj c tym samym

ledzenia

przep ywu partii towaru wewn trz pojedynczego przedsi biorstwa, pomi dzy klientami i
dostawcami, jak równie
zauwa

wzd

ca ego

, i identyfikacja pochodzenia dóbr sypkich jest trudniejsza ni dóbr sztukowych.
W artykule przedstawiono koncepcj

dostaw

cucha dystrybucyjnego. Nale y przy tym

zbó .

Koncepcja

systemu

QM-G zarz dzanie informacj

zosta a

stworzona

przez

Instytut

w

cuchu

Zarz dzania

Przedsi biorstwem, Organizacj i Informacj Uniwersytetu w Bonn w Niemczech z my

o

przetwórstwie zbo owo-m ynarskim i paszowym. Od momentu opracowania systemu mia o
miejsce wiele projektów i wdro

w praktyce, równie w przedsi biorstwach polskich.

Sprostanie g ównym obszarom wymaga , stawianym przedsi biorstwom przetwórstwa
zbo owego, zosta o opracowane w ramach tych projektów. Stanowi one podstawy systemu
QM-G, które zosta y uwzgl dnione w nast puj cych modu ach:
system do identyfikacji jednoznacznie oznakowanych partii,

7

system zarz dzania jako ci : ujmowanie informacji o jako ci towarów, jak
równie informacje dotycz ce zarz dzania przedsi biorstwem,
system zarz dzania dokumentacj ,
system zarz dzania produkcj

rolnicz

i stanami magazynów (na poziomie

cucha dostaw),
kontraktacje wraz z zarz dzaniem dostawami i próbkami, jak równie tworzenie
historii zasz

ci handlowych,

modu oceny: zestandaryzowana jak równie
uj tych w systemie danych, mo liwo
System QM-G mo e by

dynamiczna ocena wszystkich

agregacji danych na ró nym poziomie.

wdro ony zgodnie z zapotrzebowaniem w ró nych

strukturach przedsi biorstwa, a modu y systemu mog funkcjonowa niezale nie od siebie.
Jest równie

mo liwe po czenie ze sob

wszystkich modu ów. Mo na wymieni

przyk adowe scenariusze zastosowania systemu QM-G:
Wewn trz przedsi biorstw: m yn, skup i handel, grupa producencka, producent
pasz, piekarnia itd.
Wymiana danych z dostawcami i/lub klientami: m yn + producent rolny, m yn +
piekarnia, skup i handel + producent rolny, grupa producencka + producent rolny,
yn + skup i handel + producenci rolni itd.
Zintegrowany system wzd

cucha dostaw: piekarnia + m yn + producent pasz

+ skup i handel + producenci rolni.
Podstaw

funkcjonowania systemu jest zastosowanie wewn trz pojedynczych ogniw

cucha. Dodatkowe korzy ci wynikaj jednak z w czenia dostawców i odbiorców.
czenie w partie (poprzez jednoznaczne kodowanie), jako czasowo i przestrzenie
ograniczonych ilo ci zbó , m ki, produktów ubocznych itd., jest centralnym elementem
systemu. Niezale no

QM-G od zró nicowanych w

cuchu przetwórstwa zbó systemów

zarz dzania magazynami/silosami umo liwia zachowanie systematyki partii (rys. 4).
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Producent rolny
Skup i handel

Partia zbiorów

yn
Partia dostawy

Partia
magazynowa

Partia
magazynowa

Partia dostawy

Partia zbó
(w silosach)

Przemys
piekarniczy /
paszowy

Partia m ki
(w silosach)
Partia dostawy
Piekarnia/przemys paszowy

Rysunek 4. Przyk ad wymiany informacji w

cuchu przetwórstwa zbó (system QM-G)

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Poignee, Hannus, Jahn 2005, s. 29.

Dzi ki zasadzie ledzenia partii mo liwe jest (poprzez kody okre lonych partii)
do czenie dodatkowych informacji oraz ich wymiana pomi dzy ró nym przedsi biorstwami
przetwórstwa zbó .

6. Zako czenie
W praktyce dokumentowanie jako ci w wi kszo ci przedsi biorstw mo na okre li
jako posiadaj ce wiele luk. Wprawdzie wdro one s adekwatne obostrzenia jako ciowe, ale
dokumentowanie przeprowadzanych czynno ci jako ciowych nie jest dokonywane lub ma
miejsce w ramach cz stkowych, nie powi zanych ze sob rozwi za (np. karty uprawy pola,
ksi gi magazynów, systemy ksi gowe, systemy ewidencyjno-obrachunkowe). Te rozwi zania
cz stkowe s z regu y niekompatybilne ze sob , co utrudnia lub wr cz uniemo liwia wymian
i agregacj danych. Brakuje zatem efektywnego zarz dzania informacj w przedsi biorstwach
oraz elastycznego systemu umo liwiaj cego w czenie partnerów handlowych. System QM-G
umo liwia

czenie danych ze sob . System ten gromadzi zarówno w asne dane w

poszczególnych modu ach, jak równie integruje (za pomoc automatycznych

czy) istotne

dane ze stosowanych w przedsi biorstwie systemów ewidencyjnych. Dane z pojedynczych
przedsi biorstw mog by w ten sposób powi zane i przeniesione na p aszczyzn

cucha

dostaw. Centralne przechowywanie i zarz dzanie informacj (uzale nione od indywidualnych
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uprawnie ) pozwala na szybki dost p do aktualnych i historycznych danych oraz na
dokonanie oceny w wymiarze przedsi biorstwa, horyzontalnym i wertykalnym.
Wdra anie rozwi za wspieraj cych bezpiecze stwo ywno ciowe w ca ym

cuchu

dostaw jest dobrowolne i zale y od sytuacji rynkowej i struktury klientów przedsi biorstwa.
Odbiorcy mog , w zale no ci od swojej si y rynkowej, wp ywa na polityk jako ci swoich
dostawców. Ci z kolei s

zmuszeni udziela

produkcji i ich wp ywie na higien
zdrowotno ci produktów zale y wi c od w

informacji o stosowanych technologiach

i jako

dostarczanych produktów. Gwarancja

ciwej komunikacji z klientami i konsumentami a

tworzenie systemów urzeczywistniaj cych t

gwarancj

stanowi wyzwanie dla ca ego

cucha dostaw.
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IT TOOL SUPPORTING INFORMATION MANAGEMENT IN THE GRAIN SUPPLY
CHAIN
Summary
Implementing of solutions supporting the food security in the supply chain is voluntary, however,
depends on situation on the market and the structure of company’s clients. In the article problems connected with
a creation of structures of information management in the supply chain were discussed. In the article the concept
of IT systems supporting information management in the grain supply chain was presented.
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