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ANALIZA RYZYKA W ŁAŃCUCHU DOSTAW W ŚWIETLE NORM ISO 

 

W artykule omówiono aspekty dotyczące ryzyka i zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Analiza ryzyka została przepro-

wadzona na przykładzie rzeczywistego przedsiębiorstwa będącego częścią łańcucha dostaw w sektorze produkcji i dystrybucji 

żywności. Analizy dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w normach ISO serii 28000. 

 

WSTĘP 

Ryzyko jest nieodzowną częścią funkcjonowania wszystkich 
podmiotów gospodarczych współdziałających w łańcuchu dostaw. 
Łańcuch dostaw określany jest jako przepływ towarów przez sieci 
przedsiębiorstw, które są względem siebie dostawcami i odbiorcami 
[4]. Z łańcuchem dostaw związany jest również przepływ informacji 
oraz przepływ finansowy. Szczególnym typem łańcuchów dostaw są 
łańcuchy żywnościowe. Żywność jest specyficznym rodzajem pro-
duktów transportowych, głównie ze względu na krótki termin przydat-
ności oraz warunki, w jakich powinna być transportowana. Jeszcze 
większy problem stanowią łańcuchy dostaw produktów nieprzetwo-
rzonych. Artykuły takie wymagają przechowywania i transportowania 
w ściśle określonych warunkach, a okres ich składowania jest krótki. 
Zagrożenia dla bezpieczeństwa produktów żywnościowych pojawiają 
się na każdym z etapów łańcucha dostaw. Przedsiębiorstwa uczest-
niczące w łańcuchu dostaw produktów nieprzetworzonych, ponoszą 
ryzyko głównie w obszarach produkcji, zaopatrzenia, magazynowa-
nia i dystrybucji. Związane jest ono przede wszystkim z obniżeniem 
jakości produktów, co za tym idzie jego wartości rynkowej, a w skraj-
nych przypadkach może dojść do konieczności utylizacji towaru. 
Wszystko to przekłada się na straty finansowe. 

W łańcuchach dostaw produktów spożywczych ryzyko wystę-
puje na wielu obszarach i nie dotyczy jedynie jakości. Nie jest moż-
liwe całkowite wyeliminowanie ryzyka, jednak dzięki odpowiedniemu 
zarządzaniu można doprowadzić do obniżenia jego poziomu. Dobrą 
praktyką zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw jest wdrożenie 
norm serii ISO 28000. Normy te zostały opracowane na potrzeby firm 
będących częścią międzynarodowych łańcuchów dostaw. Wdrożenie 
w przedsiębiorstwie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcu-
cha dostaw pozwala na redukcję ryzyka do poziomu akceptowal-
nego. Podstawą do wprowadzenia wyżej wymienionych norm jest 
ocena i analiza ryzyka. Przeprowadzenie analizy ryzyka w przedsię-
biorstwie pozwala na określenie słabych punktów w funkcjonowaniu 
firmy.  

1. RYZYKO I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM  

1.1. Ryzyko i rodzaje ryzyka  

Definiując pojęcie ryzyka, należy wcześniej przedstawić pojęcie 
zagrożenia. Zagrożenie to możliwość zaistnienia szkody, niebez-
pieczna sytuacja lub warunki, które aktywizując się w sekwencję zda-
rzeń mogą prowadzić do strat [13]. 

Pojęcie ryzyka nie ma jednoznacznej definicji. W literaturze jest 
obecnych wiele określeń dla tego pojęcia. Najczęściej określane jest 
jako kombinacja prawdopodobieństwa zdarzenia i jego konsekwencji 
[14].  

Ryzyko może być określane również jako skumulowany efekt 
prawdopodobieństwa niepewnych zdarzeń, które mogą wpływać na 
jednostkę korzystnie lub niekorzystnie [14]. W większości definicji ry-
zyko wiązane jest jedynie z niekorzystnymi skutkami. Powyższa de-
finicja pokazuje, że ryzyko może być związane również z możliwością 
uzyskania nieoczekiwanych zysków, nieplanowanych korzyści. Wy-
różniane jest ryzyko pozytywne, które wiąże się z szansami, oraz ry-
zyko negatywne które związane jest z zagrożeniami.  

Klasyfikacji rodzajów ryzyka, można dokonać wg różnych kate-
gorii. Ze względu na skutek ryzyka rozróżniane jest ryzyko spekula-
cyjne (dynamiczne) oraz ryzyko czyste (statystyczne). Pierwszy ro-
dzaj ryzyka związany jest z działaniami na poziomie strategicznym 
oraz z podejmowaniem decyzji nastawionych na korzyści. Spodzie-
wanym skutkiem ryzyka dynamicznego może być zysk lub strata. 

Za najważniejszy uznawany jest podział na ryzyko strategiczne 
i operacyjne. Do ryzyka strategicznego zaliczane jest ryzyko poli-
tyczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne oraz środowiskowe 
[2]. Ryzyko strategiczne związane jest z podjęciem decyzji długoter-
minowych. Ryzyko operacyjne jest ryzykiem krótkookresowym. Poję-
cie ryzyka operacyjnego podobnie jak pojęcie samego ryzyka nie ma 
jednoznacznej definicji. Najczęściej przedstawiane jest jako możli-
wość sukcesu, a także niepowodzenia, porażki, straty. Jest to także 
ocena przedsięwzięcia, którego wynik jest niepewny, wątpliwy [1]. 
Ryzyko operacyjne jest ryzykiem wewnętrznym, wynika między in-
nymi z nieodpowiednich decyzji, braku kontroli czy złej organizacji. 
Powstaje w przypadku błędów ludzkich lub systemowych. Wpływ na 
ryzyko operacyjne mają również wydarzenia zewnętrzne wobec 
przedsiębiorstwa [1]. 

W literaturze przedmiotu odnaleźć można podział ryzyka w łań-
cuchu dostaw na zewnętrze i wewnętrzne. Ryzyko zewnętrze odnosi 
się do czynników zewnętrznych oddziałujących na przedsiębiorstwo. 
Nie jest ono zależne od decyzji podejmowanych w ramach zarządza-
nia łańcuchem dostaw. Ryzyko to może być związane z wystąpie-
niem katastrof naturalnych, ataków terrorystycznych, czy zmian w po-
lityce. Ryzyko wewnętrzne związane jest z prowadzoną polityką 
firmy, sposobem zarządzania. W łańcuchu dostaw ryzyko we-
wnętrzne może być związane np. z: przepływem informacji, dosta-
wami w czasie, koordynacją działań, niesprawnością systemu infor-
matycznego.  

Ryzyko w łańcuchu obecne jest praktycznie na każdym z etapie 
procesu dostawy [10] :  
– zaopatrzenia, 
– produkcji 
– realizacji zamówień , 
– zarządzania popytem, 
– zarządzania kontaktami z klientami. 
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Przy czym z każdym z etapów łańcucha dostaw wiążą się nieco 
inne zagrożenia.Ryzyko obecne w fazie zaopatrzenia wiąże się głów-
nie z zakłóceniami dostaw materiałów i surowców, ich nieodpowied-
nią jakością,niedostarczeniem materiałów na czas (co powoduje 
opóźnienie produkcji i związane z tym straty dla przedsiębiorstwa) lub 
złym przepływem informacji. Ryzyko na etapie produkcji jest zwią-
zane z awariami maszyn i urządzeń, złym zarządzaniem produkcją, 
niedoborami materiałów produkcyjnych. Przykładowymi obszarami 
występowania ryzyka na etapie realizacji zamówień są terminowość 
dostaw, system kontroli jakości materiałów, spadek liczby zamówień, 
zbędne zapasy. Na etapie zarządzania popytem istotne obszary ry-
zyka to zmienność popytu, moda, konkurencja, niezrozumienie po-
trzeb rynku. Na etapie kontaktów z klientami do obszarów ryzyka 
można zaliczyć np. zbyt wysokie koszty obsługi, nieprawidłowe okre-
ślenie potrzeb klienta, problemy z przepływem informacji. 

1.2. Zarządzanie ryzykiem  

Wg D.J. Błaszczuka zarządzanie ryzykiem to kilkuetapowy pro-
ces decyzyjny, wspomagający osiągniecie zaplanowanego celu za 
pomocą odpowiednich procedur, przy możliwie najniższych kosztach 
albo osiągniecie najwyższego możliwego celu przy danych kosztach 
[7]. Odpowiednie zarządzanie ryzykiem przynosi firmie korzyści lub 
prowadzi do minimalizacji kosztów/strat. W literaturze najczęściej 
spotykany jest podział zarządzania ryzykiem na trzy lub cztery 
etapy.W czteroetapowym podejściu do zarządzania ryzykiem wy-
szczególnia się:  
1. Identyfikację zagrożeń, 
2. Analizę i ocenę ryzyka, 
3. Wybór i priorytetyzację działań, 
4. Kontrolę i monitoring.  

W pierwszym kroku zarządzania ryzykiem określane są rodzaje 
zagrożeń występujących w danym systemie, ich częstotliwość wystę-
powania oraz miejsca, w których one się pojawiają. Identyfikacja jest 
procesem ciągłym i pozwala na ustalenie przyczyn ryzyka. Identyfi-
kując zagrożenia jakie mogą wystąpić należy brać pod uwagę za-
równo obecną sytuację przedsiębiorstwa, jego historię a także od-
nieść się do przyszłości (uwzględniając plan rozwojowe firmy, pro-
gnozy sytuacji na rynku itp.). 

Drugim krokiem zarządzania ryzykiem jest analiza i ocena ry-
zyka. Krok ten można uznać jako najważniejszy w procesie zarzą-
dzania ryzykiem. Błędy, jakie mogą zostać popełnione na tym etapie 
mogą nieść za sobą poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. W 
kroku tym określany jest akceptowalny poziom ryzyka. Analizując ry-
zyko brane jest pod uwagę prawdopodobieństwo zaistnienia danego 
zagrożenia oraz skutki tych zagrożeń. Do analizy najczęściej stoso-
wane są metody ilościowe, jakościowe oraz graficzne. 

Kolejnym etapem procesu zarządzania ryzykiem jest wybór od-
powiednich działań, których celem jest obniżenie poziomu ryzyka. W 
literaturze wyróżnia się cztery podstawowe metody sterowania ryzy-
kiem: 
– Unikanie (eliminacja) ryzyka- polega na niepodejmowaniu dzia-

łań, które obciążone są zbyt wysokim ryzykiem. Należy dokonać 
takich zmian organizacyjnych, aby zlikwidować dany rodzaj ry-
zyka. Unikanie ryzyka, wymaga eliminacji czynników, które wy-
wołują to ryzyko, ale wyeliminowanie tych czynników może po-
zbawić przedsiębiorstwo potencjalnych korzyści.  

– Łagodzenie (ograniczenie) ryzyka- najpowszechniejsza ze 
wszystkich metod reagowania na ryzyko. Ograniczenie ryzyka 
jest osiągane dzięki działaniom zmierzającym do zmniejszenia 
prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zagrożenia, lub 
zminimalizowania jego skutków. 

– Transfer ryzyka- polega na przeniesieniu skutków wystąpienia ry-
zyka na inny podmiot. Typowym przykładem transferu ryzyka są 

ubezpieczenia, outsourcing lub klauzule w umowach. Przedsię-
biorstwa wykupując ubezpieczenia przenoszą odpowiedzialność 
za powstanie niekorzystnych zdarzeń na inny podmiot. 

– Akceptowanie ryzyka- polega na gotowości poniesienia konse-
kwencji ryzyka. Akceptacja jest świadomym wyborem. Wyróż-
niana jest akceptacja pasywna, gdzie nie podejmuje się żadnych 
działań związanych z rozwiązaniem problemów związanych z ry-
zykiem, oraz akceptacja aktywna, w której tworzony jest odpo-
wiedni plan działań w przypadku zaistnienia zdarzenia niepożą-
danego [18,19]. 

Ostatnim etapem zarządzania ryzykiem jest monitorowanie ryzyka. 
W kroku tym podejmowane są działania, które mają na celu kontrolę 
ryzyka. Etap ten polega na systematycznym sprawdzaniu poziomu 
ryzyka dla danych zdarzeń. Monitoring ryzyka dostarcza informacji 
o zmianach ryzyka oraz pozwala na podejmowanie działań mających 
zapobiegać wzrostowi ryzyka. 

Kluczowym elementem zarządzania ryzykiem jest analiza 
i ocena ryzyka. Na ocenę ryzyka składają się następujące elementy: 
identyfikowanie zagrożeń, pomiar ryzyka i ewaluacja ryzyka [2]. Sku-
teczne przeprowadzenie analizy wymaga posiadania jak największej 
ilości informacji. Dane niezbędne do analizy mogą być przedstawione 
w postaci planów zarządzania ryzykiem, raportów o stanie realizacji 
wytyczonych celów, listy zidentyfikowanych rodzajów ryzyka i listy za-
łożeń jakie przyjęto identyfikując ryzyko. 

Obecnie istnieją różne standardy/normy określające sposoby 
zarządzania ryzykiem, w tym sposoby analizy ryzyka. Do najpow-
szechniejszych standardów można zaliczyć: 
– COSO (zarządzanie ryzykiem korporacyjnym- zintegrowana 

struktura ramowa), standard określający podstawowe elementy 
zarządzania ryzykiem, opracowany w USA w 2004 r. [15].  

– Standard zarządzania ryzykiem FERMA - AIR-
MIC/ALARM/IRM- europejski standard powstały w 2002 r, opra-
cowany w Londynie przez Instytut Zarządzania Ryzykiem i Fede-
rację Stowarzyszeń Menadżerów Ryzyka [3] . 

– Standard Australijski AZ/ZNS 4360- został stworzony w 2004r. 
Standard ten przedstawia ryzyko w aspektach negatywnych i po-
zytywnych.  

– Norma PN-ISO 31000: 2012- Zarządzanie ryzykiem- zasady 
i wytyczne. Norma ta została opublikowana w 2012 roku przez 
Polski Komitet Normalizacyjny. Może być stosowana przez każ-
dego rodzaju organizacje oraz osoby fizyczne.  

– Norma ISO 28000- System zarządzania bezpieczeństwem 
łańcucha dostaw[11].Norma ta została opracowana w 2005 
roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Za-
wiera m.in.  wytyczne do przeprowadzenia analizy  ryzyka łańcu-
cha dostaw, opracowania  programów bezpieczeństwa oraz inne 
działania mające na celu podwyższanie poziomu bezpieczeń-
stwa łańcucha dostaw na każdym z etapów. 

2. NORMA ISO 2800  

W 2005 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna utwo-
rzyła Normę „ISO 28000 Specification for security management sys-
tems for the supplychain” (System zarządzania bezpieczeństwem 
łańcucha dostaw-wymagania). Norma ta jest dedykowana firmom i 
organizacjom, które uczestniczą w łańcuchu dostaw. Znajduje swe 
zastosowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, 
spedycyjnych, usługowych, a także w agencjach celnych. Odpowied-
nie zarządzanie bezpieczeństwem ma na celu zapewnienie bezpie-
czeństwa łańcucha dostaw obejmując wszystkie jego elementy takie 
jak: produkcję, magazynowanie, transport i inne. 
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2.1. Rodzina norm ISO serii 2800  

Rodzina norm ISO z serii 28000 została opracowana przez Ko-
mitet Techniczny ISO/TC 8 przy współpracy z innymi Komitetami 
Technicznym ISO. System ISO 28000 jest w części zbieżny z syste-
mami zarządzania jakością ISO 9001:2000 oraz 14001:2004. W ta-
beli 1 przestawiono rodzinę norm ISO serii 28000. 

 
Tab.1 Rodzina norm ISO serii 28000.  

Oznaczenie 

normy 

Tytuł normy w przekładzie na język polski 

 

ISO 28000:2005, 

 

System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. 

ISO  28001:2007 

System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw- 

Najlepsze praktyki  w zakresie realizacji bezpieczeństwa 

łańcucha dostaw, oceny i planowania- Wymagania  i wy-

tyczne. 

ISO 28002: 2011 

System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw- 

rozwój odporności w łańcuchu dostaw- Wymagania i wy-

tyczne stosowania. 

ISO 28003: 2007 

System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw- 

Wymagania dla jednostek prowadzących audyt i certyfika-

cję systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha do-

staw. 

ISO 28004: 2007 
Wytyczne do wdrażania Systemu zarządzania łańcuchem 

dostaw. 

ISO 28005: 2013 
System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw- 

Elektroniczna odprawa portu. 

 
 

ISO 28007:2015 

Statki i technika morska- wytyczne dla prywatnych firm bez-

pieczeństwa morskiego, zapewnienie prywatnie kontrakto-

wanych pracowników ochrony na pokładach statków. 

2.2. Norma ISO 28000:2007- System zarządzania bezpieczeń-
stwem łańcucha dostaw 

Norma ISO 28000:2007 umożliwia identyfikację występujących 
zagrożeń oraz ograniczenie ryzyka występującego w łańcuchu do-
staw. Dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur możliwe jest 
zmniejszenie ryzyka kradzieży, nielegalnej manipulacji ładunkiem 
czy przemytu, a także zapewnienie odpowiedniej reakcji np. w przy-
padku ataków terrorystycznych. Norma ISO 28000:2007 określa naj-
ważniejsze obszary, na które należy zwrócić uwagę w zakresie bu-
dowania systemu bezpieczeństwa. Oparta jest na zasadzie ciągłego 
ulepszania i doskonalenia. Standard ten wymaga identyfikacji czyn-
ników wpływających negatywnie na bezpieczeństwo, a następnie za-
pobieganiu występowania tych czynników. ISO 28000 wymaga sys-
tematycznego monitoringu prowadzonych działań w celu nieustannej 
poprawy działania systemu. 

System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw 
(SZBŁD) został oparty na Cyklu Deminga- PDCA (Plan- Do- Check- 
Act). Zasada Deminga polega na ciągłym ulepszaniu sytemu przez 
powtarzalność 4 kroków:  
– Plan- planuj  
– Do- wykonaj  
– Check- sprawdź  
– Act- popraw.  

Przez krok pierwszy Plan należy rozumieć ustalenie celów oraz 
procesów niezbędnych do otrzymania rezultatów zgodnych z polityką 
bezpieczeństwa. Krok drugi Do to działania związane z wdrożeniem 
ustalonych procesów. Krok trzeci Check polega na monitorowaniu 
wszystkich procesów związanych z polityką bezpieczeństwa organi-
zacji. Ostatni krok cyklu Deminga (Act) polega na podejmowaniu 
działań dążących do ciągłego udoskonalania działania SZBŁ. 

 
Rys. 1. Cykl Deminga [20] 

 
Norma ISO 28000 składa się z czterech głównych rozdziałów. 

Pierwszy rozdział przedstawia zakres normy. Rozdział drugi to odnie-
sienia normatywne. Rozdział trzeci stanowi wyjaśnienie terminów i 
definicji związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem łańcucha do-
staw. Zostały przedstawione definicje m.in.: łańcucha dostaw, bez-
pieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem, polityki bezpieczeń-
stwa czy ciągłego ulepszania.  Rozdział czwarty normy składa się z 
podrozdziałów przedstawiających elementy systemu zarządzania 
bezpieczeństwem. 

Struktura normy ISO 28000:2007 oparta została na strukturze 
normy ISO 14001:2004 Systemy zarządzania środowiskowego - wy-
magania oraz wytyczne do stosowania. Układ rozdziału czwartego 
jest prawie identyczny jak w normie ISO 14001:2004. Składa się on 
z następujących podrozdziałów:  
– wymagania ogólne,  
– polityka zarządzania bezpieczeństwem,  
– planowanie oraz ocena ryzyka bezpieczeństwa,  
– wdrażanie i funkcjonowanie,  
– sprawdzanie i działania korygujące.  

Standard jasno określa wymagania odnośnie polityki zarządza-
nia bezpieczeństwem. Norma wymaga aby polityka zarządzania bez-
pieczeństwem była spójna z innymi politykami organizacji oraz dosto-
sowana do charakteru prowadzonej działalności i w sposób jasny 
określa cele zarządzania bezpieczeństwem. 

W odniesieniu do planowania i oceny ryzyka standard ISO wy-
maga aby organizacja ustanowiła i utrzymywała procedury odnośnie 
identyfikacji i oceny zagrożeń. Ustanowione przez organizację proce-
dury odnoszą się do ciągłej identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka oraz 
do identyfikacji i wprowadzenia niezbędnych środków kontroli. Me-
tody stosowane do identyfikacji, oceny i kontroli ryzyka powinny być 
odpowiednio dopasowane do charakteru i skali działania przedsię-
biorstwa. Ocena ryzyka według ISO 28000:2007 uwzględnia prawdo-
podobieństwo powstania zdarzenia niepożądanego oraz wszystkie 
konsekwencje jakie są związane z danym zdarzeniem m.in.:  
– awarie (np. awarii pojazdu, instalacji, urządzeń),  
– przypadkowe uszkodzenia i umyślne działania (np. ataki terrory-

styczne, kradzieże),  
– zagrożenia naturalne takie jak: powodzie, burze, pożary itp.,  
– czynniki poza kontrolą organizacji np. u podwykonawców,  
– zagrożenia związane z niespełnieniem wymogów prawnych,  
– informacje i dane związane z zarządzaniem i komunikacją [11].  

 
Norma stawia szereg wymagań związanych z planowaniem 

działań w zakresie bezpieczeństwa. Do obowiązków organizacji na-
leży m.in. określenie mierzalnych celów oraz ich dokumentacja. Cele 
powinny być zgodne z polityką zarządzania bezpieczeństwem oraz z 
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innymi wymogami regulacyjnymi. Powinny być dostosowane do moż-
liwości technologicznych organizacji oraz do jej wymagań finanso-
wych i operacyjnych. Organizacja powinna zadbać aby ustanowione 
cele były przekazane wszystkim osobom zainteresowanym.  

Cele zarządzania bezpieczeństwem powinny podlegać okreso-
wemu sprawdzeniu zgodności z polityką bezpieczeństwa, a w razie 
konieczności powinny być odpowiednio dostosowane do sytuacji 
[11]. 

W normie ISO 28000 zostały przedstawione także wytyczne od-
nośnie procesu monitorowania, działań korygujących oraz przeglą-
dów zarządzania systemem. Zawarto wytyczne dotyczące przepro-
wadzania audytów, sposobów postępowania w przypadku awarii 
oraz prowadzenia nadzoru nad działaniami dotyczącymi Systemu za-
rządzania bezpieczeństwem.  

2.3. Korzyści wynikające z wdrożenia normy ISO 28000:2007  

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie systemu zarządzania bez-
pieczeństwem łańcucha dostaw ISO 28000 może przynieść wiele 
znaczących korzyści. Posiadanie certyfikatu nadanego przez akredy-
towaną jednostkę certyfikującą wiąże się z podniesieniem prestiżu 
przedsiębiorstwa, co może się przekładać na pozyskanie nowych 
kontrahentów oraz na rozwój firmy. Certyfikat świadczy o wiarygod-
ności przedsiębiorstwa, a także potwierdza jego zdolność do zapew-
nienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.  

Wdrożenie normy ISO przyczynia się do zidentyfikowania punk-
tów krytycznych w łańcuchu dostaw oraz powoduje zmniejszenie za-
kłóceń łańcucha dostaw. Do pozostałych korzyści można zaliczyć 
również:  
– zintegrowanie standardów bezpieczeństwa z funkcjonującymi 

w firmie systemami zarządzania [9],  
– budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz 

wzrost satysfakcji klientów,  
– optymalizacja procesów w celu zapewnienia niezawodności łań-

cucha dostaw [8].  
Wdrożenie normy ISO 28000 jest jednym z kroków przygoto-

wawczych przedsiębiorstwa do uzyskania statusu Upoważnionego 
Podmiotu Gospodarczego AEO (Authorised Economic Operator). 
Status ten uprawnia do korzystania z ułatwień związanych z kontrolą 
celną. AEO to instytucja powołana w 2008 r. celem utworzenia bez-
piecznego łańcucha dostaw oraz walki z terroryzmem [2]. Status 
Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) wydawany jest w państwach 
Unii Europejskiej i respektowany na terenie całej Wspólnoty. 

Status Upoważnionego Przedsiębiorcy świadczy m.in. o posia-
danych standardach z zakresu bezpieczeństwa i ochrony, wypłacal-
ności przedsiębiorcy czy też o przestrzeganiu przez podmiot prawa 
celnego.  

Wprowadzenie w przedsiębiorstwie normy ISO 28000 przynosi 
wiele korzyści. Do ogólnych profitów można zaliczyć również zmniej-
szenie strat finansowych (związanych np. z fałszerstwami, kradzie-
żami, itp.), ochronę reputacji i marki, poprawę komunikacji pomiędzy 
uczestnikami łańcucha dostaw, czy też podniesienie wiarygodności 
dla kontrahentów lub towarzystw ubezpieczeniowych. Mimo znaczą-
cych korzyści, certyfikat ISO 28000 w Polsce nie jest powszechnie 
stosowany [8]. Celem firm decydujących się na wdrożenie standardu 
ISO jest najczęściej podniesienie konkurencyjności, oraz poprawa 
wizerunku przedsiębiorstwa. Wdrożenie ISO z zakresu SZBŁD czę-
sto związane jest z wymogami kontrahentów, oraz z uzyskaniem sta-
tusu AEO [9]. 

3. ANALIZA RYZYKA W ŁAŃCUCHU DOSTAW  
NA PRZYKŁADZIE RZECZYWISTEGO  
PRZEDSIĘBIORSTWA 

3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 

Analiza ryzyka została przeprowadzona na przykładzie rzeczy-
wistego przedsiębiorstwa będącego częścią łańcucha dostaw żyw-
ności. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w dystrybucji żywności nie-
przetworzonej, która trafia zarówno na rynek krajowy oraz zagra-
niczny. Dystrybucja odbywa się przez cały rok, jednak największy ob-
rót artykułami przypada na okres od czerwca do października, w tym 
okresie zatrudniani są dodatkowi pracownicy.  

Analizowane przedsiębiorstwo swoją działalność rozpoczęło 
w 2008 roku. Od tamtego momentu, firma silnie się rozwinęła. Roz-
budowano hale magazynowe, oraz pozyskano wielu nowych kontra-
hentów.  

Obecnie całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 2500 m2. Dys-
trybuowane artykuły przechowywane są w chłodniach o łącznej ku-
baturze 7200 m3 . 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich kontrahentów, 
przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat GlobalGAP tj. certyfikat potwier-
dzający bezpieczeństwo żywności. Standard ten ma charakter mię-
dzynarodowy i jest potwierdzeniem, że produkcja żywności odbywa 
się zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi. Firma posiada rów-
nież Certyfikat Rzetelności wydawany jest przez Krajowy Rejestr Dłu-
gów. Jest on potwierdzeniem, że przedsiębiorstwo nie posiada żad-
nych zobowiązań, które ujęte są w Krajowym Rejestrze Długów. Uzy-
skanie certyfikatu, pozwala na zdobywanie nowych partnerów bizne-
sowych oraz budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa 
na rynku. 

3.2. Analiza ryzyka w badanym przedsiębiorstwie  

Przeprowadzając analizę ryzyka w wybranym przedsiębiorstwie 
wyodrębniono 4 główne obszary związane z przepływem towarów:  
– przyjęcie towaru do firmy,  
– magazynowanie,  
– czynności związane z transportem wewnętrznym,  
– transport towarów z firmy do odbiorców.  

Branża, w której działa przedsiębiorstwo narażona jest na wiele 
zagrożeń, ze względu na rodzaj oferowanych usług. Każda zła decy-
zja, bądź zaniedbania ze strony pracowników lub zarządu mogą po-
ciągać za sobą poważne konsekwencje np. finansowe. Dokonując 
analizy ryzyka, rozpatrywano zagrożenia w wyżej wymienionych ob-
szarach oraz także inne zagrożenia, na które szczególną uwagę 
zwraca norma ISO 28000 tj. m.in. ryzyko kradzieży, klęsk żywioło-
wych, aktów terrorystycznych. 

Norma nie narzuca konkretnej metody oceny ryzyka. Oceniając 
ryzyko w badanym przedsiębiorstwie wykorzystano metodę przed-
stawioną w załączniku B normy ISO 28001.W przedstawionej meto-
dzie ryzyko jest ilorazem prawdopodobieństwa wystąpienia zagroże-
nia oraz skutków jakie ono za sobą niesie. Zarówno prawdopodobień-
stwo jak i skutki oceniane są na trzech poziomach: niskim, średnim i 
wysokim. Ryzyko przedstawiane jest w trzech kategoriach, jako: ak-
ceptowalne, akceptowalne po szczegółowej analizie oraz nieakcep-
towane. Ryzyko jest akceptowalne gdy jest iloczynem prawdopodo-
bieństwa i skutków na poziomach niskich lub wartości średniej i ni-
skiej. Ryzyko nie jest akceptowalne gdy jego czynniki składowe są 
na poziomach wysokich, lub gdy jeden z czynników jest na poziomie 
wysokim, a drugi na poziomie średnim. Konieczne jest wówczas za-
stosowanie środków zaradczych, które mają na celu obniżenie choć 
jednego ze składników ryzyka tj. skutków bądź prawdopodobieństwa 
zaistnienia zdarzenia niepożądanego. W przypadkach gdy składniki 
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ryzyka są wartościami średnimi, lub jeden ze składników jest na po-
ziomie średnim, zaś drugi na poziomie niskim, wówczas ryzyko po-
winno być powtórnie rozważane. W tabeli 2 przedstawione zostały 
zidentyfikowane zagrożenia, klasyfikacja ryzyka oraz przykładowe 
działania zaradcze.  

Ryzyko związane z przyjęciem towaru 

Badane przedsiębiorstwo ponosi duże ryzyko ze względu na ja-
kość dystrybuowanych produktów. W przypadku dystrybucji towarów 
łatwo psujących się, okres ich przechowywania jest krótki, a w przy-
padkach produktów niższej jakości, ich czas magazynowania jeszcze 
bardziej się skraca. Przyjęcie partii towaru, niespełniającej wymogów 
jakościowych generuje dla przedsiębiorstwa straty finansowe, dla-
tego bardzo duży nacisk kładziony jest na kontrole, które mają na 
celu wyeliminowanie produktów o niewłaściwej jakości. Gdy dojdzie 
do wykrycia nieprawidłowości, towar nie jest przyjmowany do dalszej 
sprzedaży, jednak takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. W sy-
tuacjach wykrycia produktów nieodpowiadających normom jakościo-
wym dostawcy są o tym fakcie informowani, a gdy sytuacja się po-
wtórzy, przedsiębiorstwo może zrezygnować ze współpracy z do-
stawcą. Zastosowanie takich procedur zapewnia, że dostarczane 
produkty są zgodne z obowiązującymi normami. 

Jakość oferowanych produktów, ma duże znaczenie również ze 
względu na reputacje i dobry wizerunek firmy. Dostarczanie produk-
tów o najwyższej jakości to jeden z obowiązków narzuconych na 
firmę. Otrzymanie przez odbiorcę towaru niższej jakości, szkodzi do-
bremu imieniu spółki. Takie sytuacje nie budują wiarygodności przed-
siębiorstwa, a w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić nawet do 
utraty kontrahenta. Spółka staje się wówczas mniej konkurencyjna na 
rynku, co może prowadzić do ponoszenia kolejnych strat finanso-
wych. 

Ryzyko związane z procesem magazynowania 

Zapewnienie należytych warunków składowania żywności nie-
przetworzonej jest bardzo ważną kwestią, gdyż błędy powstałe na 
etapie magazynowania mogą wiązać się z konsekwencjami dla 
przedsiębiorstwa- głównie finansowymi. Zatrudnieni pracownicy mu-
szą zwracać szczególną uwagę na warunki jakie powinny panować 
w chłodniach. Niezapewnienie odpowiednich warunków może przy-
spieszyć proces psucia się towarów. Przechowywanie w wyższej 
temperaturze, niż zalecana może doprowadzić do pogorszenia jako-
ści sprzedawanych produktów, a co za tym idzie strat finansowych.  

Zagrożenie dla bezpieczeństwa dystrybuowanych towarów 
mogą stanowić przerwy w dostawie energii elektrycznej. Braki prądu 
powodują unieruchomienie agregatów chłodzących, co w konse-
kwencji wiąże się ze zmianą warunków panujących w pomieszcze-
niach przechowalniczych. Krótkotrwałe braki energii elektrycznej nie 
stanowią wielkiego zagrożenia, jednak w przypadku długotrwałych 
awarii, stanowi to już duży problem. Konsekwencje spowodowane 
brakami w dostawie energii elektrycznej mogą być znaczące, jednak 
prawdopodobieństwo wystąpienia tych przerw jest niewielkie (ze 
względu na lokalizację przedsiębiorstwa). Zatem ryzyko związane 
z tą kwestią można ocenić jako akceptowalne. 

Z procesem magazynowania związane jest także ryzyko do-
stępu do magazynów osób niepowołanych. Na kwestie tę zwraca 
uwagę norma ISO 28000. W okresach letnio-jesiennych, w siedzibie 
przedsiębiorstwa pojawia się wiele osób będących dostawcami pro-
duktów. Potencjalnie może dojść do wtargnięcia osób nieupoważnio-
nych do pomieszczeń, w których przechowywane są towary. Osoby 
takie mogą powodować umyślne szkody np. zniszczenie towaru bądź 
uszkodzenie aktywów firmy. Prawdopodobieństwo związane z zaist-
nieniem takich sytuacji jest niskie, gdyż pracownicy firmy zwracają 
szczególną uwagę na wszystkie osoby przebywające na terenie 

przedsiębiorstwa, a nie będące pracownikami firmy. Przed wejściem 
do hali magazynowej oraz do pomieszczeń biurowych, umieszczone 
są tablice informujące o zakazie wstępu osób nieupoważnionych. 
Wejścia nie są jednak zabezpieczone przed dostępem osób postron-
nych poprzez system elektronicznej kontroli dostępu, co nie odpo-
wiada nowoczesnym standardom i taki stosowny system powinien 
docelowo być zaimplementowany. Dzięki takim działaniom możliwe 
jest obniżenie poziomu ryzyka związanego z umyślnymi działaniami 
osób niezwiązanych bezpośrednio z zakładem. 

Ryzyko związane z transportem wewnętrznym 

Od momentu przyjęcia towaru do magazynu do chwili opuszcze-
nia przez towar magazynu, przemieszczenie ładunków obywa się 
własnymi środkami transportowymi firmy. Transport towaru z miejsca 
przyjmowania do chłodni wykonywany jest przez przeszkolonych pra-
cowników. Osoby zajmujące się transportowaniem ładunków przy 
użyciu wózków widłowych musza posiadać specjalne uprawnienia w 
tym zakresie.  

W trakcie procesów transportowych największe ryzyko związane 
jest z uszkodzeniem ładunku w czasie jego przemieszczenia. Niewła-
ściwe zabezpieczenie towaru np. nie używanie narożników oraz taśm 
zabezpieczających może doprowadzić do wywrócenia partii towaru 
w trakcie transportu. Takie zdarzenie generuje straty dla przedsię-
biorstwa. Uszkodzony towar musi zostać ponownie przesortowany i 
zapakowany, zaś produkty nienadające się do dalszego obrotu mu-
szą zostać poddane procesowi utylizacji, co generuje to dodatkowe 
koszty dla przedsiębiorstwa. Wyżej opisana sytuacja może mieć dwie 
różne przyczyny: błąd ludzki, bądź awaria sprzętu. Niezabezpiecze-
nie ładunku na czas transportu, czy niezachowanie należytej ostroż-
ności to czynniki stwarzające ryzyko, wywołane błędem ludzkim. 
Przeciwdziałając tego typu zagrożeniom należy prowadzić szkolenia 
dotyczące zasad transportu wewnętrznego. Uszkodzenia towaru w 
czasie transportu wewnątrz magazynu mogą być także skutkiem 
złego stanu technicznego sprzętu transportowego. Zapobiegając ta-
kim sytuacjom należy dokonywać regularnych przeglądów i konser-
wacji używanych urządzeń transportowych, oraz zwracać szczególną 
uwagę na stan techniczny sprzętu przed jego użyciem. 

Ryzyko związane z transportem zewnętrznym 

Największym wyzwaniem dla firmy jest dostarczenie produktu 
do odbiorcy w należytym stanie, w kontrolowanych warunkach 
i w określonym czasie. Wykorzystanie naczep typu izoterma pozwala 
na zapanowanie nad warunkami, w jakich odbywa się transport pro-
duktów. Dzięki tego typu naczepom możliwy jest transport żywności 
z zachowaniem odpowiednich temperatur. 

Transport drogowy towarów obarczony jest dużym ryzykiem nie-
dotrzymania terminowości dostawy. Warunki atmosferyczne, konge-
stie ruchu, bądź sytuacje kolizyjne na drogach są to czynniki, na które 
dostawca nie ma wpływu, a które mogą spowodować wydłużenie 
czasu transportu. Przedłużający się czas dostaw wpływa negatywnie 
na jakość przewożonego ładunku jakim są produkty łatwo psujące 
się. Niedotrzymanie terminu dostawy stawia firmę w złym świetle i 
może być przyczyną obciążeń finansowych.  

Ważnym czynnikiem warunkującym bezpieczne przemieszcze-
nie towaru z magazynu do miejsca przeznaczenia jest właściwe za-
bezpieczenie produktów na czas transportu. Towary przeznaczone 
do transportu muszą być odpowiednio zapakowane i zabezpieczone 
przed ewentualnym przesunięciem lub wywróceniem. Niedotrzyma-
nie tych wymagań powoduje znaczący wzrost ryzyka związanego z 
uszkodzeniem przewożonych produktów. Skutkiem tego są straty 
związane z niedostarczeniem do odbiorcy towarów właściwej jakości, 
a w skrajnych przypadkach przedsiębiorstwo może ponieść także 
koszty związane z utylizacją uszkodzonych artykułów. 
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Kolejnym przykładem ryzyka związanego z transportem drogo-
wym jest ryzyko wystąpienia wypadku drogowego. Zdarzenie takie 
może być wywołane przyczyną zewnętrzną np. z winy innych uczest-
ników ruchu, błędem kierowców (np. niezachowanie właściwej 
ostrożności), czy też awarią techniczną pojazdu. Każdy wypadek lub 
kolizja drogowa, pociągają za sobą straty materialne lub nawet straty 
w ludziach. Ryzyko związane z tego typu zdarzeniami może być ob-
niżone przez zastosowanie odpowiednich działań zapobiegających. 
Kierowcy wykonujący przewóz towarów powinni być okresowo do-
szkalani w zakresie bezpieczeństwa transportu. Należy zadbać o 
przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. 
Praca w wymiarze większym niż ustawowo określony, powoduje ob-
niżenie koncentracji kierowcy, w konsekwencji czego ryzyko spowo-
dowania wypadku wzrasta. Badane przedsiębiorstwo zatrudnia tylko 
wykwalifikowanych i doświadczonych kierowców, wszystkie pojazdy 
wyposażone są w tachografy. Praca i odpoczynki kierowców są reje-
strowane i analizowane, dzięki temu możliwe jest obniżenie ryzyka 
związanego z powstaniem wypadku z winy kierowcy. 

Ryzyko związane  z systemem informacji 

W obecnych czasach ważną rolę w funkcjonowaniu przedsię-
biorstwa odgrywa system informacji. Wszystkie informacje dotyczące 
prowadzonych działań muszą być zabezpieczone przed dostępem 
osób niepowołanych. Zagrożenia wynikające z niesprawności sys-
temu informacji lub związane z nieautoryzowanym dostępem osób 
nieuprawnionych do informacji stanowiących tajemnicę handlową 
przedsiębiorstwa są dla przedsiębiorstwa istotne. Badane przedsię-
biorstwo posiada system informacji odpowiednio zabezpieczony 
przed dostępem osób niepowołanych. System uniemożliwia nieauto-
ryzowany dostęp i wykorzystanie informacji. Każdy z użytkowników 
posiada indywidualny identyfikator dostępu do informacji a hasła są 
regularnie zmieniane.  

Zagrożenia związane z systemem informacji są wysokie, jednak 
zastosowane zabezpieczenia są wystarczające w przypadku tego 
typu przedsiębiorstwa. Ryzyko w tym obszarze może być sklasyfiko-
wane jako akceptowalne. 

Ryzyko związane z działaniami przestępczymi  

W normie ISO 28000 zwrócono uwagę na zagadnienia działań 
przestępczych w łańcuchach dostaw, głownie kradzieży, przemytu 
i aktów terrorystycznych. Działania tego rozdziału są zagrożeniami 
o charakterze nielosowym [5]. Zarówno towar, pomieszczenia maga-
zynowe i środki transportu narażone są na włamania i kradzieże, jed-
nakże prawdopodobieństwo kradzieży produktów z magazynu jest 
niewielkie. Badane przedsiębiorstwo posiada system kamer monito-
rujących hale magazynowe oraz teren wokół magazynu. Od początku 
istnienia firmy nigdy nie doszło do incydentów kradzieży lub włama-
nia. 

W obecnych czasach dużym zagrożeniem na świecie są akty 
terroryzmu. Terroryzm stanowi zagrożenie nie tylko dla ludności cy-
wilnej ale również dla działalności gospodarczych. W ostatnich la-
tach, akty terrorystyczne stały się coraz powszechniejsze, również w 
Europie. Według informacji zawartych na stronie internetowej Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych RP (www.msz.gov.pl), Polska nie jest 
krajem szczególnie zagrożonym atakami terrorystycznymi. Nie ozna-
cza to jednak, że jest on w pełni bezpiecznym krajem [17]. Atak ter-
rorystyczny na przedsiębiorstwo byłby dotkliwy w skutkach, jednak 
prawdopodobieństwo, że rozpatrywana firma padnie ofiarą organiza-
cji terrorystycznych wydaje się być skrajnie niskie. Dużo bardziej 
prawdopodobne jest umyślne działanie osób trzecich na szkodę or-
ganizacji. Działania związane z celowym zaszkodzeniem firmie mogę 

wiązać się z uszkodzeniem aktywów firmy, próbami fałszerstw doku-
mentów, czy też zaszkodzeniu dobremu wizerunkowi przedsiębior-
stwa. 

Ryzyko związane z zagrożeniami naturalnymi i pożarami  

Jednym z założeń ISO 28000 jest zwrócenie uwagi na zagroże-
nia naturalne dla przedsiębiorstwa. Norma ISO 28000 dostrzega po-
trzebę identyfikacji ryzyka dotyczącego powodzi, huraganów, lub in-
nych zniszczeń spowodowanych przez siły natury. W przypadku ana-
lizowanego przedsiębiorstwa, ryzyko w tym obszarze jest bardzo nie-
wielkie. Zagrożenie powodziowe może przyczynić się do powstawa-
nia wysokich strat finansowych, jednak lokalizacja przedsiębiorstwa 
sprawia, że zagrożenie takie jest znikome. W pobliżu magazynu nie 
znajduje się żadna rzeka bądź większy akwen, wiec ryzyko powodzi 
jest praktycznie zerowe, tak samo jak ryzyko związane z huraganami.  

Dużo większym niż ryzyko powodzi jest ryzyko pożaru. Skutki 
pożaru dla przedsiębiorstwa mogą okazać się bardzo poważne. Zda-
rzenie takie może nieść ze sobą nie tylko konsekwencje finansowe, 
ale także straty w ludziach. Pomieszczenia gdzie znajdują się tektu-
rowe opakowania, stwarzają wysokie ryzyko pożaru. Zarząd przed-
siębiorstwa jest świadomy zagrożenia pożarowego i konsekwencji ja-
kie mogą się wiązać z zaistnieniem takiego zdarzenia. Wszystkie po-
mieszczenia magazynowe i biurowe spełniają wymagania tech-
niczno-budowlane odnośnie ochrony przeciwpożarowej. W budynku, 
w miejscach widocznych i łatwo dostępnych rozmieszczony jest 
sprzęt gaśniczy, oraz wytyczone są drogi ewakuacyjne na wypadek 
pożaru. Ochrona przeciwpożarowa przedsiębiorstwa jest zgodna z 
przepisami obowiązującymi w Polsce. Szkolenia pracowników w za-
kresie ochrony przeciwpożarowej, regularne przeglądy instalacji 
elektrycznych czy też łatwy dostęp do sprzętu gaśniczego pozwalają 
obniżyć prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru. Brak instalacji 
systemu elektronicznej ochrony pożarowej w przedsiębiorstwie sta-
nowi istotny element wymagający poprawy. 

PODSUMOWANIE 

Jednym z najważniejszych etapów wdrażania systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw jest ocena ryzyka. Po 
przeprowadzeniu tego procesu można stwierdzić, że w odniesieniu 
do większości występujących zagrożeń w badanym przedsiębior-
stwie, poziom ryzyka określono jako akceptowalny, jednak w niektó-
rych przypadkach ryzyko jest nieakceptowane. Chcąc obniżyć jego 
poziom, konieczne jest wdrożenie środków zaradczych, co wiąże się 
z poniesieniem określonych kosztów.  Chodzi tu o ubezpieczenia 
transportowe i portfela należności, wprowadzenie systemu elektro-
nicznego systemu ochrony antywłamaniowej i pożarowej. Najważ-
niejszą kwestią przy zarządzaniu ryzykiem jest identyfikacja zagro-
żeń i prawidłowe przeprowadzenie procesu analizy i oceny ryzyka. 
Do określenia poziomu ryzyka konieczne jest poprawne zaklasyfiko-
wanie skutków jakie niesie za sobą zagrożenie, oraz  ustalenie praw-
dopodobieństwa zaistnienia zdarzenia niepożądanego. Przeprowa-
dzona analiza ryzyka w rzeczywistym przedsiębiorstwie będącym 
częścią łańcucha dostaw skupiała się wokół obszarów, na które 
szczególną uwagę zwraca norma ISO 28000. Przeanalizowano za-
grożenia związane z zawodnością czynnika ludzkiego, awaryjnością 
urządzeń, a także zagrożenia naturalne i związane z działalnością 
przestępczą. Zgodnie z wymaganiami normy ISO 28000 w przedsię-
biorstwie na podstawie przeprowadzonej analizy powinien być opra-
cowany plan bezpieczeństwa i wdrożony system zarządzania bezpie-
czeństwem łańcucha dostaw. 
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Tab. 2. Ocena ryzyka w badanym przedsiębiorstwie 
Zagrożenia Poziom skutków 

wystąpienia za-
grożenia 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagroże-
nia 

Poziom ryzyka Konsekwencje Przykładowe środki zaradcze 

Przyjęcie towaru nieodpo-
wiedniej jakości 

średnie średnie akceptowalne po szczegółowej ana-
lizie 

- straty finansowe 

- utrata klientów 

- utrata dobrego wize-
runku firmy 

-częstsze kontrole przyjmowanego 

towaru 

- prowadzenie szkoleń 

- jasno określone wymagania dla do-
stawców odnośnie jakości towaru 

Złe warunki przechowywa-
nia 

średnie średnie akceptowalne po szczegółowej ana-
lizie 

-obniżenie jakość to-

waru 

- skrócenie czasu        
przechowywania 
-  straty finansowe 

- częstsze kontrolowanie warunków 

przechowywania 

-szkolenia pracowników 

Nieautoryzowany dostęp 
do informacji 

wysokie niskie akceptowalne - straty finansowe 

-utrata dobrego wize-

runku firmy 

- odpowiedni system zabezpieczenia 

informacji 

Przerwy w dostawie prądu 
elektrycznego 

średnie niskie akceptowalne -obniżenie jakość to-

waru 

- skrócenie czasu        
przechowywania 
-  straty finansowe 

- wyposażenie magazynów w agre-

gat prądotwórczy 

 

Wtargnięcie do magazynu 
osób niepowołanych 

wysokie średnie akceptowalne po szczegółowej ana-
lizie 

-straty finansowe 

-straty materialne 

-wynajęcie firmy ochroniarskiej 

- ograniczenie dostępu do magazy-
nów 

Uszkodzenie ładunku 
w czasie transportu do ma-
gazynu 

średnie niskie akceptowalne -straty finansowe  (zwią-

zane z obniżeniem jako-

ści towaru,  z kosztami 

utylizacji uszkodzonego 

towaru). 

- szkolenia pracowników w zakresie 

transportu towarów 

- zabezpieczanie towaru na czas 

transportu 

Awarie sprzętu transporto-
wego 

średnie niskie akceptowalne - straty finansowe (zwią-

zane z naprawą) 

- regularne przeglądy i konserwacje 

sprzętu 

Nieodpowiednie warunki 

transportu 

średnie niskie akceptowalne - straty finansowe (zwią-

zane z naprawą) 

- regularne przeglądy i konserwacje 

sprzętu 

Uszkodzenie towaru 

w czasie transportu 

średnie niskie akceptowalne -straty finansowe 

-utrata dobrego wize-

runku firmy 

- zatrudnianie tylko wykwalifikowa-

nych kierowców 

-odpowiednie zabezpieczenie to-

waru na czas transportu 

-ubezpieczenia ładunku 

Wypadki i kolizje drogowe wysokie średnie nieakceptowane - straty w ludziach 

- straty finansowe 

- zatrudnianie kwalifikowanych  kie-

rowców 

-przestrzeganie przepisów drogo-

wych oraz czasu jazdy kierujących 

-ubezpieczenia drogowe 

Akty terroryzmu wysokie bardzo niskie akceptowalne po szczegółowej ana-

lizie 

- straty finansowe prawdopodobieństwo bardzo nie-

wielkie- nie jest konieczne stosowa-

nie środków zaradczych 

Kradzieże, umyślne znisz-

czenia 

wysokie niskie akceptowalne po szczegółowej ana-

lizie 

- straty finansowe - wynajęcie firmy ochroniarskiej, 

- system monitoringu 

- system elektronicznej ochrony an-

tywłamaniowej i kontroli dostępu 

Powódź wysokie bardzo niskie akceptowalne -straty finansowe 

 

- prawdopodobieństwo wstąpienia 

bliskie zeru- nie jest wymagane sto-

sowanie środków zaradczych 

Pożar wysokie średnie nieakceptowane -straty finansowe 

-straty w ludziach 

-szkolenia pracowników z zakresu 

ppoż. 

- dostępność środków gaśniczych 

- elektroniczny system wykrywania 

pożaru 
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Risk analysis in the supply chain based on ISO Standards 

The author of the article discussed problem related to the 

risk in the supply chain. In the article ISO 28000 standard has 

been presented as a sample tool with which it is possible to 

reduce the risk in the supply chain. The analytical part of the 

paper concerned the assessment of risk in the enterprise being 

a part of the food supply chain. The business that was put un-

der analysis deals with the supply of food for the national and 

foreign markets. This part contains the description of the com-

pany and the results of the risk assessment process. It lists a 

couple of main areas where potential risk can occur: receiving 

goods in the company, storing, transporting, criminal activity 

and others. 
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