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Streszczenie
W artykule podj ta zosta a tematyka dotycz ca ustale w zakresie instrumentów identyfikacji
pochodzenia produktów ywno ciowych oraz wspó pracy pomi dzy przedsi biorstwami i
producentami rolnymi w polskim cuchu ywno ciowym.
W cz ci empirycznej wykorzystano dane z 30 gospodarstw rolnych oraz 30 przedsi biorstw z
bran y przetwórstwa spo ywczego. Badanie przeprowadzone zosta o w pierwszym i drugim kwartale
2008 roku. Oszacowano stopie ledzenia produktów, a jego determinanty zosta y przeanalizowane
przy u yciu analizy skupie .
ównymi czynnikami wp ywaj cymi na efektywne ledzenie produktów na pocz tku
cucha dostaw s : poziom wykszta cenia oraz wiek rolników. Natomiast, nie odnotowano wp ywu
wielko ci gospodarstwa ani zasobów si y roboczej.
***

1. Wprowadzenie
W ci gu ostatnich lat mia o miejsce wiele afer ywno ciowych, które obni
ochrony oraz zmniejszy y zaufanie konsumenta do jako ci

y poziom

ywno ci. Wynikiem tych

wydarze by o pojawienie si licznych regulacji europejskich, mi dzy innymi: Regulacja nr
178/2002 oraz Regulacja nr 1935/2004, których zadaniem jest wprowadzenie jednolitych w
ca ej Europie wymaga w stosunku do bezpiecze stwa ywno ci. W wielu bran ach, wraz z
rosn cymi wymaganiami konsumentów, ale równie

tymi ze strony prawodawców, na

znaczeniu zacz a coraz bardziej zyskiwa identyfikowalno
lat temu ledzenie w dó i w gór

pochodzenia produktów. Kilka

cucha dostaw (z ang. tracking & tracing – T&T) by o

opcjonalne, natomiast dzi ma to obowi zkowy charakter1.
Poza tym, gdy producenci rolni chc sta si dostawcami dla bardziej wymagaj cego
rynku detalicznego, zarówno globalnego, jak i lokalnego, musz

przystosowa

si

do

wymaga , jakie na nim panuj . Swój wk ad w nasilanie tych zale no ci ma równie strona
1

M. Parli ska, A. Bezat, EAN Code as a part of effective traceability on the example of wholesale markets,
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom IX, Zeszyt 4, Krakow 2007.

legislacyjna. Regulacja 178/2002, poprzez wymóg zbierania szczegó owych danych odno nie
produktu, gwarantuje kompleksowe

ledzenie pochodzenia

ywno ci na ka dym etapie

cucha dostaw. Przedsi biorstwa s zobowi zane nie tylko do zagwarantowania ledzenia
swoich produktów, lecz tak e do wycofywania produktów zagro onych (z ang. products
recall actions). W ten sposób mo liwe jest ledzenie

ywno ci od producenta poprzez

przemys i po redników logistycznych, a do konsumenta.
Podstaw

rozwoju systemów identyfikacji jest po czenie okre lonych jednostek

produktowych z parametrami, które s istotne dla produktu i ze wzgl du na dost p do
odpowiednich informacji2. G ównym warunkiem jest koordynacja d ugo ci
wymiany danych oraz tracking & tracing3. Efektywno
zarówno w gór , jak i w dó

cuchów

ledzenia informacji o produktach

cucha zale y od prostoty systemu, integracji i

wspó odpowiedzialno ci na ka dym etapie

cucha oraz kompatybilno

zewn trznych interfejsów4. W celu zminimalizowania zagro

w

wewn trznych i

cuchu musz zosta

zidentyfikowane wszystkie potencjalne czynniki ryzyka na ka dym jego etapie5.
Dwoma g ównymi etapami w ywno ciowym

cuchu dostaw s : producenci rolni

oraz przedsi biorstwa przetwórstwa. Zarz dzanie informacjami i ich wymiana pomi dzy
producentami rolnymi a nast pnym etapem
zagwarantowa pe

cucha powinny by

efektywne, aby

identyfikacj produktów, co umo liwi spe nienie wymogów prawnych

z tego zakresu.
Celem tego artyku u jest sprawdzenie czy producenci rolni oraz przedsi biorstwa
przetwórstwa

spe niaj

wymogi

dotycz ce

identyfikacji

pochodzenia

produktów

ywno ciowych, czyli dok adniej, czy prowadz i wymieniaj dokumentacj i informacje
dotycz ce przep ywu produktów. W niniejszym artykule zosta a podj ta próba oszacowania,
dla ogniwa producentów rolnych, wska nika spe nienia wymogów identyfikacji pochodzenia
produktów. Sprawdzono tak e, które czynniki maj najwi kszy wp yw na proces ledzenia
produktów

ywno ciowych.

Rezultaty

badania

dostarczy

wniosków

dotycz cych

2

BLL – Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde E.V., Leitfaden Rückverfolgbarkeit: Die
Organisation der Rückverfolgbarkeit von Produkten in der Lebensmittelkunde, Bonn 2001.
3
BLL – Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde E.V., op. cit.
4
BLL – Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde E.V., op. cit.
5
G. Schiefer, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in Qualitätsprogrammen von Getreideketten.
Universität Bonn – ILB, Bonn 2004.
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identyfikacji pochodzenia produktów w dwóch pierwszych ogniwach

ywno ciowego

cucha dostaw w Polsce.
Istotnym aspektem przemawiaj cym za konieczno ci podj cia bada dotycz cych
identyfikowalno ci pochodzenia produktów jest brak w literaturze metod umo liwiaj cej
dokonanie ceny tego zagadnienia.
2. Aspekty teoretyczne
Próba badawcza
Przeanalizowano
przetwórstwa) ogniwo

pierwsze

(producenci

rolni)

oraz

cucha dostaw. Istotny jest fakt, i

bezpo rednio na pocz tku

drugie

producenci pojawiaj

cucha. Ze wzgl du na ich pozycj

przypuszcza , i producenci rolni maj du y wp yw na jako

(przedsi biorstwa

w

si

cuchu, mo na

produktów finalnych, które s

nabywane przez konsumentów.
Dane zosta y zebrane przy pomocy kwestionariuszy wywiadu w okresie marzec –
kwiecie 2008. W ramach pierwszego ogniwa

cucha analizie poddano 30 gospodarstw z

województwa ódzkiego oraz mazowieckiego. Ankieta zosta a przeprowadzona osobi cie z
ka dym producentem. Dane ze 30 przedsi biorstw bran y ywno ciowej pochodz z ca ej
Polski (ankieta zosta a rozes ana drog mailow , stopa zwrotu 20%).
W celu pogrupowania gospodarstw rolnych wykorzystano metod analizy skupie .
Uwzgl dnione zosta y 4 zmienne: wiek rolnika, poziom wykszta cenia, wielko
gospodarstwa i zasoby si y roboczej. Analizowane gospodarstwa charakteryzuj si du ym
zró nicowaniem – w badaniu zosta y uj te zarówno ma e, jak i du e gospodarstwa. Analiza
skupie pozwala na podzielenie badanych obiektów na jednorodne grupy.
W literaturze, nie znaleziono adnej metody, która pozwala aby na estymacj poziomu
spe nienie wymogów identyfikowania pochodzenia produktów. W celu dokonania oceny na
poziomie pierwszego ogniwa

cucha dostaw zastosowano ocen punktow . Proponowana

formu a umo liwia uwzgl dnienie odpowiedzi TAK/NIE z kwestionariusza wywiadu, co
zdaniem autorów jest jej siln stron .
Po czenie wyników analizy skupie oraz oceny punktowej pozwoli o na realizacj celu
postawionego w artykule, a mianowicie, okre lenie dla pierwszych ogniw

cucha dostaw
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stopnia identyfikowalno ci pochodzenia produktów oraz wskazanie czynników, które maj na
niego najwi kszy wp yw.
Metody
W badaniu wykorzystano analiz skupie oraz technik oceny punktowej.
Celem zastosowania analizy skupie jest pogrupowanie obiektów w jednorodne grupy
przy uwzgl dnieniu wybranych cech. Analiz

przeprowadzono przy u yciu programu

Statistica 8.0.
Poj cie analizy skupie (ang. cluster analysis, termin wprowadzony w pracy Tryona w
1939) obejmuje faktycznie kilka ró nych algorytmów klasyfikacji. Ogólny problem badaczy
wielu dyscyplin polega na organizowaniu obserwowanych danych w sensowne struktury lub
grupowaniu danych. Innymi s owy, analiza skupie
analizy danych, której celem jest u

jest narz dziem do eksploaracyjnej

enie obiektów w grupy w taki sposób, aby stopie

powi zania obiektów z obiektami nale cymi do tej samej grupy by jak najwi kszy, a z
obiektami z pozosta ych grup jak najmniejszy. Analiza skupie mo e by wykorzystywana do
wykrywania struktur w danych bez wyprowadzania wyja nienia, dlaczego one wyst puj 6.
Analiza skupie jest metod automatycznej klasyfikacji obiektów w grupy tak, aby obiekty w
jednej grupie by y do siebie podobne, natomiast obiekty w dwóch ró nych grupach ró ni y si
od siebie7. Najprostszym sposobem obliczenia odleg
wielowymiarowej jest wykorzystanie odleg

ci mi dzy obiektami w przestrzeni

ci Euklidesowej8.

Analiza zosta a przeprowadzona z u yciem 4 zmiennych, mianowicie: wiek rolników
(wyra ony w latach), poziom wykszta cenia (wyra ony jako: 1 – szko a podstawowa, 2 –
szko a zawodowa, 3 – szko a rednia, 4 – szko a wy sza), wielko

gospodarstwa (wyra ona

w ha) oraz zasoby si y roboczej (wyra one w liczbie pracowników). Zmienne te zosta y
wybrane, poniewa odnotowano w odniesieniu do nich wyst powanie du ych zmienno ci.
Wielko

gospodarstwa wp ywa na liczb partii produktów uzyskiwanych z ró nych pól, co

bezpo rednio

wp ywa

na

identyfikowalno .

Istnia o

wykszta cenia oraz wiek rolników mo e wp ywa

przypuszczenie,

i

poziom

na poziom wiedzy odno cie

identyfikowalno ci pochodzenia produktów.
6

STATSOFT, dost pne na: http://www.statsoft.com/textbook/stcluan.html, 2009.
STATSOFT, op. cit.
8
A. Luszniewicz, T. S aby, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i zastosowania,
Akademia Oeconomica, Wydawnictwo C.H. Beck, 2001.
7
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Wyznaczone wspó czynniki korelacji mi dzy zmiennymi s niskie (Tabela 1.). redni
poziom korelacji zosta zaobserwowany w przypadku zale no ci mi dzy wiekiem oraz
poziomem wykszta cenia (-0,66), a tak e w przypadku poziomu wykszta cenia oraz wielko ci
gospodarstwa (0,57).
Tabela 1. Wspó czynniki korelacji Pearson’a dla 4 wybranych zmiennych
Wiek
Wiek
1
Wykszta cenie
Si a robocza
Wielko gosp.
ród o: Obliczenia w asne.

Wykszta cenie
-0,66
1

Si a robocza
-0,29
0,24
1

Wielko
gospodarstwa
-0,43
0,57
0,05
1

Przed przeprowadzeniem analizy skupie , dokonano znormalizowania danych (w celu
wykluczenia wp ywu niektórych zmiennych) przy u yciu poni szego równania:
X 'jk

X jk

Min( X j )

Max( X j ) Min( X j )

gdzie:
j jest jedn ze zmiennych: wiek rolnika, poziom wykszta cenia, wielko

gospodarstwa i

zasoby si y roboczej;
X’jk jest now warto ci zmiennej j w przedziale [0,1] w gospodarstwie k;
Xjk jest obecn warto ci zmiennej j w gospodarstwie k;
Min (Xj) jest najni sz warto ci zmiennej j;
Min (Xj) jest najwy sz warto ci zmiennej j.
Normalizacja danych zosta a przeprowadzona dla wszystkich zmiennych. Dzi ki
normalizacji wszystkie zmienne zawieraj si w przedziale od 0 do 1. Rezultaty analizy
skupie przedstawione zosta y w nast pnej cz ci artyku u.
W celu wyznaczenia poziomu spe nienia wymogów identyfikowania pochodzenia
produktów ywno ciowych (T&T) zastosowana zosta a metoda oceny punktowej. Wska nik
ten oszacowany zosta dla wszystkich gospodarstw w ka dej z grup otrzymanych na
podstawie analizy skupie . Gospodarstwa zosta y podzielone na 2 kategorie, mianowicie: z
dominuj

produkcj ro linn i dominuj

produkcj zwierz

. W analizie uwzgl dniono

równie zu ycie w asne. Wybrano 3 kontrolne punkty osobno dla czynno ci zwi zanych z
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produkcj ro linn , jak i zwierz

. Dla ka dego gospodarstwa wska nik T&T zawiera si w

przedziale od -3 do 3. Skala wynika z przyj tej formu y obliczeniowej:

T &T

Pplant (1 C p ) * (Q p1 Q p 2 ) Q p 3

Pstock (1 Cs ) *(Qs1 Qs 2 ) Qs 3 )

T&T jest poziomem identyfikacji pochodzenia produktów;
Pplant jest udzia em dochodów z produkcji ro linnej w ogólnym dochodzie gospodarstwa;
Pstock jest udzia em dochodów z produkcji zwierz cej w ogólnym dochodzie gospodarstwa;
Cp jest udzia em zu ycia w asnego produktów ro linnych w ogólnej produkcji ro linnej;
Cs jest udzia em zu ycia w asnego produktów zwierz cych w ogólnej produkcji zwierz cej;
Qp1 jest odpowiedzi na 1. pytanie odnosz ce si do produkcji ro linnej (pierwszy punkt
kontrolny);
Qp2 jest odpowiedzi na 2. pytanie odnosz ce si do produkcji ro linnej (2. punkt kontrolny);
Qp3 jest odpowiedzi na 3. pytanie odnosz ce si do produkcji ro linnej (3. punkt kontrolny);
Qs1 jest odpowiedzi na 1. pytanie odnosz ce si do produkcji zwierz cej (1. punkt kontrolny)
Qs2 jest odpowiedzi

na 2. pytanie odnosz ce si

do produkcji zwierz cej (2. punkt

na 3. pytanie odnosz ce si

do produkcji zwierz cej (3. punkt

kontrolny);
Qs3 jest odpowiedzi
kontrolny);
(odpowied „tak” daje 1 punkt, odpowied „nie” daje -1 punkt, brak odpowiedzi daje 0
punktów).
Rezultaty oblicze

dla badanych gospodarstw rolnych zosta y przedstawione w

nast pnej cz ci artyku u.
W przypadku 30 przeanalizowanych przedsi biorstw z bran y przetwórstwa
spo ywczego pochodz cych z kilku regionów Polski i dzia aj cych w kilku bran ach
przemys u

ywno ciowego, rozwini cie ogólnych formu

do

obliczania zdolno ci

identyfikacji pochodzenia produktów by o bardzo trudne. Przedsi biorstwa zosta y ocenione
wed ug 5 krytycznych punktów kontrolnych. Dokumentacja odnosz ca si

przep ywu

produktów (zawieraj ca w sobie dokumentacj o dostawcach) jest zbierana na poziomie
ka dego punktu kontrolnego we wszystkich analizowanych przedsi biorstwach. Oznacza to,
e wymogi ledzenia produktów s spe nione.
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3. Wyniki
Analiza skupie
Analiz skupie przeprowadzono na poziomie pierwszego ogniwa

cucha dostaw,

ród 30 producentów rolnych z województw ódzkiego i mazowieckiego. Do tworzenia
skupie wykorzystana zosta a odleg

Euklidesowa (jako najpopularniejszy typ odleg

ci

stosowany w tej analizie). Wyniki analizy skupie pokazane na wykresie 1 (dendogram),
który mo na zinterpretowa na kilka sposobów.
Hierarchical tree
Ward's method
Euclidean distance
6

5

Linkage distance

4

3

2

1

0
C_30 C_27 C_18 C_4 C_24 C_7 C_25 C_15 C_21 C_11 C_2 C_19 C_5 C_8 C_3
C_28 C_29 C_17 C_14 C_9 C_26 C_22 C_13 C_12 C_6 C_20 C_23 C_16 C_10 C_1

Wykres 1. Wyniki analizy skupie
ród o: Opracowanie w asne.

Jedn z alternatyw jest wizualna analiza obserwacji. Wizualna analiza dendrogramu
(wykres 1) sugeruje stworzenie 3 klasterów. U ywaj c wizualnego kryterium interpretacji
mo na stwierdzi , e pierwszy klaster jest stworzony przez gospodarstwa o numerze 30, 28,
27, 29, 18, 17, 4, klaster drugi przez 14, 24, 9, 7, 26, 25, 22, 15, 13, 21, 12, 11, 6, 2, natomiast
klaster trzeci tworz gospodarstwa: 20, 19, 23, 5, 16, 8, 10, 3, 1.
Dla lepszej interpretacji wyników na wykresie 2. przedstawione zosta y warto ci
rednie dla ka dej z badanych zmiennych: wiek, poziom wykszta cenia, zasoby si y roboczej
oraz wielko

gospodarstwa w ka dej z wyznaczonych grup (ze wzgl du na wykorzystywanie

7

angielskiej wersji programu Statistica wykresy nie zosta y przet umaczone w na j zyk polski).
Pierwszy klaster oznaczony zosta kolorem niebieskim, drugi kolorem czerwonym, natomiast
trzeci kolorem zielonym.
Najni szy wiek rolnika obserwowany jest w klasterze pierwszym, najwy szy w
drugim. Najwy szy poziom wykszta cenia odnotowano w grupie pierwszej, natomiast
najni szy w drugiej. Zarówno klaster pierwszy, jak i drugi charakteryzuj si niewielkimi
zasobami si y roboczej, natomiast klaster drugi i trzeci ma powierzchni gospodarstwa.
Avarage values for three clusters
1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
Age

Education

Labour

Area

Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3

Variable

Wykres 2. rednie wyniki dla trzech skupie (wyniki analiz przeprowadzonych w programie
Statistica 8.0)
ród o: Opracowanie w asne.

Pierwszy klaster obejmuje gospodarstwa, które s prowadzone przez najm odszych
rolników (wykres 2; wykres 3.). redni wiek rolników w tej grupie wynosi 25 lat, najwy sz
warto

osi gn natomiast ich poziom edukacji (szko a rednia i szko a wy sza).

Drugi klaster sk ada si z ma ych gospodarstw (ok. 10 ha) z niskim zatrudnieniem (wykres 2;
wykres 4.). Gospodarstwa w tej grupie s

zarz dzane przez najstarszych rolników

posiadaj cych podstawowe lub zawodowe wykszta cenie.
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1,2
T& T score

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1

2

3

Age

4
Nr of farm

Education

5

6

Labour

7

Farm's area

Wykres 3. Charakterystyka gospodarstw nale cych do pierwszego klastra
ród o: Obliczenia w asne na podstawie wyników analizy skupie .
1,2
T & T sco re

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nr of farm
Age

Education

Labour

Farm's area

Wykres 4. Charakterystyka gospodarstw nale cych do drugiego klastra
ród o: Obliczenia w asne na podstawie wyników analizy skupie .

W trzecim klasterze znajduj si ma e i rednie gospodarstwa (ok. 17 ha). Producenci
rolni z tej grupy posiadaj wykszta cenie rednie (zobacz wykres 5.).
1,2
T & T score

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
1

2

3

4

5

6

7

8

Nr of farm
Age

Education

Labour

Farm's area

Wykres 5. Charakterystyka gospodarstw nale cych do drugiego klastra
ród o: Obliczenia w asne na podstawie wyników analizy skupie .
Przeanalizowano czy ledzenie produktów jest zagwarantowane w ka dej z grup
(klasterów). Rezultaty spe nienia wymogów ledzenia produktów zosta y przedstawione w
nast pnej cz ci artyku u.
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Ocena punktowa
Wyniki zastosowania techniki oceny punktowej przedstawione zosta y w tabeli 2.
Estymacja wska nika T&T bazowa a na formule opisanej we wcze niejszej cz ci artyku u.
Wska nik ten wyznaczony zosta dla ka dego z gospodarstwa rolnego znajduj cego si w
grupie badawczej.
Tabela 2. Wyniki techniki oceny punktowej dla trzech wyznaczonych skupie
Nr
Nr
gosp. klastra
4
17
18
27
1
28
29
30
2
6
7
9
11
12
13
14
2
15
20
21
22
24
25
26
1
3
5
8
3
10
16
19
23

Wiek

Poziom
Si a robocza
wykszta cenia
0,0
0,7
1,0
0,1
0,7
0,1
0,0
0,7
0,2
0,1
1,0
0,3
0,1
1,0
0,2
0,1
1,0
0,3
0,1
1,0
0,3
0,8
0,3
0,3
0,9
0,3
0,2
0,6
0,3
0,2
0,6
0,3
0,1
0,9
0,3
0,2
1,0
0,3
0,1
0,7
0,3
0,1
0,4
0,3
0,1
0,8
0,3
0,0
0,8
0,3
0,4
1,0
0,3
0,1
0,9
0,0
0,1
0,6
0,3
0,1
0,9
0,0
0,3
0,8
0,0
0,2
1,0
0,7
0,2
0,6
0,7
0,1
0,5
0,7
0,5
0,7
0,7
0,1
0,6
0,7
0,0
0,7
0,7
0,1
0,9
0,7
0,7
0,6
0,7
0,3

Wielko
gosp.
0,1
0,3
0,2
0,5
0,5
0,1
1,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,2
0,1
0,3
0,4
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,0
0,2

Wska nik
T&T
3,00
2,27
0,71
2,98
1,00
1,00
1,00
-1,10
-2,90
-0,02
-0,90
-1,95
-1,00
2,80
0,90
-0,43
0,10
1,76
0,98
0,96
0,90
0,92
-0,30
0,00
-0,53
1,98
-0,20
0,37
-1,00
0,98

ród o: Obliczenia w asne.

Je li wska nik jest wi kszy od 0, mo na stwierdzi , e wymogi ledzenia produktów s
przynajmniej cz ciowo spe nione. Jest to przypadek 18 gospodarstw, które nale

do 3 grup
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(w pierwszym klasterze 7 gospodarstw – 100%, w drugim klasterze 8 gospodarstw – 53%, w
trzecim klasterze 3 gospodarstwa – 37%). Pozosta e gospodarstwa nie osi gn y wska nika
T&T na poziomie powy ej 0. Oznacza to, i w gospodarstwach tych nie s

spe nione

wymagania dotycz ce identyfikacji pochodzenia produktów.
Najwi ksza warto

wska nika T&T zosta a zaobserwowana w pierwszej grupie

(klasterze) rolników. Zgodnie w wykresem 3 cechami determinuj cymi poziom wska nika w
tym klasterze s wiek ( redni wiek 20 lat) oraz wykszta cenie rolników (szko a rednia oraz
wy sza). Mo na tak e zauwa

, i poziom spe nienia wymogów traceability nie zale y ani

od zasobów si y roboczej, ani od wielko ci gospodarstwa.
Bazuj c na wynikach zastosowania techniki oceny punktowej mo na stwierdzi , e
60% analizowanych gospodarstw spe ni o wymogi

ledzenia produktów (przynajmniej

cz ciowo) dzi ki prowadzeniu dokumentacji dotycz cej czynno ci, które maj

miejsce

podczas procesu produkcji (przep yw produktów).
Na podstawie informacji uzyskanych z ankiety rozes anej do przedsi biorstw
przetwórstwa spo ywczego mo na stwierdzi , e wszystkie 35 analizowanych firm spe ni o
wymogi ledzenia produktów (Tabela 3.).
Tabela 3. Analiza porównawcza spe niania wymogów traceability w ród producentów
rolnych oraz przedsi biorstw przetwórczych
2. ogniwo cucha
dostaw –
przedsi biorstwa

1. ogniwo cucha
dostaw – producenci
rolni
60%
50%
62%

Spe nienie wymaga traceability

100%

Ch do otrzymywania/p acenia wy szych
cen za produkty, sprzedawane/kupowane
zgodnie z wymogami traceability
Udzia regularnych odbiorców/dostawców

28%
95%

ród o: Opracowanie w asne na podstawie wyników techniki oceny punktowej oraz danych uzyskanych z
kwestionariusza wywiadu oraz z ankiet.

Z Tabeli 3. wynika, i du a liczba przedsi biorstw posiada regularnych dostawców,
którzy zbieraj i przechowuj informacje dotycz ce dostarczanych przez rolników produktów.
Mo na powiedzie , e na poziomie przedsi biorstw przetwórstwa spo ywczego kooperacja z
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poprzednim ogniwem

cucha dostaw spe nia wszelkie wymogi stawiane w ramach

identyfikacji pochodzenia produktów ywno ciowych.
Po stronie producentów rolnych zaobserwowano problem ze znalezieniem regularnych
odbiorców (38% rolników). Z przeprowadzonych analiz wynika, i 40% producentów nie
spe nia wymogów traceability, co mo e by jednym z powodów wcze niej wspomnianego
problemu.
28% przedsi biorstw zgodzi oby si
zagwarantowaliby pe

identyfikacj

p aci

wi cej za dostaw , je li rolnicy

pochodzenia produktów w pierwszym ogniwie

cucha dostaw. Natomiast, a 70% z nich uwa a, i zbieranie dotycz cych produktu, b
partii produktów w pierwszym ogniwie

cucha dostaw i wymiana informacji pomi dzy

pierwszym a drugim ogniwem powinna sta si standardem. Tylko 50% rolników by aby w
stanie prowadzi dokumentacj wymagan przez traceability, je li otrzymaliby lepsz cen za
produkty (na podstawie wyników kwestionariusza).

5. Zako czenie
W polskim sektorze
jako ci

ywno ciowym dzia ania zwi zane z bezpiecze stwem oraz

ywno ci, w czaj c wymagania zwi zane z identyfikowaniem pochodzenia

produktów, coraz bardziej zyskuj na znaczeniu. Zatem, w celu spe nienia wzrastaj cych
wymogów wszyscy uczestnicy ywno ciowego
mechanizmy

zbierania

i

przekazywania

wspomagaj cych identyfikacj

cucha dostaw musz dopasowa swoje

informacji.

Wprowadzenie

pochodzenia produktów sta o si

instrumentów

wa nym elementem

umo liwiaj cym producentom rolnym umacnianie pozycji konkurencyjnej, b

nawet

decyduj cym o utrzymaniu si gospodarstw na rynku.
W badaniu analizie poddano spe nienie wymogów dotycz cych identyfikacji ledzenia
produktów w ród polskich producentów rolnych oraz przedsi biorstw z bran y przetwórstwa
spo ywczego. Stopie identyfikacji pochodzenia produktów zosta wyznaczony przy u yciu
techniki oceny punktowej. Dokonano równie analizy wp ywu wybranych zmiennych: wiek
rolnika, poziom wykszta cenia rolnika, zasoby si y roboczej oraz wielko

gospodarstwa na

osi gany wska nik traceability (badanie przeprowadzono w wyznaczonych za pomoc
analizy skupie trzech grupach gospodarstw).
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Rezultaty pokazuj ,

e wszystkie przeanalizowane przedsi biorstwa z bran y

przetwórstwa spo ywczego spe niaj

wymogi dotycz ce ledzenia produktów. Jednak e,

mniej ni po owa analizowanych producentów rolnych prowadzi dokumentacj odno nie
identyfikacji pochodzenia produktów. Brak wiedzy o wymogach stawianych w ramach
traceability mo e by jednym z powodów, dla którego uzyskane wska niki T&T nie by y
zadowalaj ce w przypadku wi kszo ci gospodarstw. Tymczasem, wykazano, i m odzi i
wykszta ceni rolnicy osi gaj najwy szy poziom wska nika T&T. Tak wi c, rozwi zaniem
umo liwiaj cym podniesienie udzia u Gospodarstw spe niaj cych wymagania stawiane w
ramach traceability jest podniesienie poziomu wiedzy poprzez profesjonalne szkolenia dla
rolników lub zwi kszenie dost pu do informacji z tego zakresu.
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THE TRACEABILITY OF FOOD PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF THE POLISH
SUPPLY CHAIN
Summary
This article analyses the settlements of the traceability instruments and the design of the
collaborations among food companies and farmers in the Polish food chain.
The empirical part uses evidence from 30 farms and 30 companies, surveyed in spring 2008.
The degree of traceability has been estimated and its reasons investigated by means of a cluster
analysis.
The factors that determine the effective traceability of the products at the first step of the
supply chain are: education level and age of farmers.
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