
7

Ekonomika i Organizacja Logistyki 

1 (1), 2016, 7–18

Bogdan Klepacki

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Miejsce i znaczenie logistyki w agrobiznesie

Role and importance of logistic systems in agrobusiness

Synopsis. Przedstawiono agrobiznes jako specyficzny dzia  gospodarki narodowej.

Zdefiniowano poj cie agrologistyki, jako dzia alno ci logistycznej dostosowanej

do potrzeb agrobiznesu. Zaprezentowano wyniki bada  dotycz ce stanu logisty-

ki w przedsi biorstwach przemys u rolno-spo ywczego. Dokonano rozpoznania

sytuacji w zakresie gospodarki zapasami i gospodarki magazynowej, transportu, 

zarz dzania informacj  oraz gospodarki opakowaniami. Stwierdzono, e przemys

rolno-spo ywczy napotyka problemy spowodowane rozproszeniem dostawców,

stosuje zró nicowane rozwi zania w zakresie zaopatrzenia, gospodarki zapasami,

magazynowania, transportu, relacji z klientami i konsumentami czy te  wykorzy-

stania systemów wspomagania decyzji i sieci informatycznych. Stwierdzono, e

relatywnie s abo wykorzystywane s  nowoczesne technologie bazuj ce na falach

radiowych, ch tniej wykorzystywane s  kody kreskowe. W relacjach z klientami/

/partnerami dominuje kontakt telefoniczny. W ród przedsi biorstw posiadaj cych

systemy informatyczne dominuj  te zwi zane z finansami, ksi gowo ci  oraz prac

biurow .

S owa kluczowe: logistyka, logistyka w rolnictwie, agrobiznes, agrologistyka

Abstract. In the paper an agribusiness was described as the peculiar department 

of the national economy. A notion was defined agrologistic, as logistic activity 

adapted for needs of the agribusiness. The findings concerning the state of the lo-

gistics in enterprises of the farm and food industry were presented. They effected 

recognizing situation in the management of supplies and stock, transport, informa-

tion management and the management of packages. They stated that the farm and 

food industry was coming across problems caused by dispersing suppliers, applies 

diversified solutions in the supply, the management of the wrestling, storing, the 

transport, the relation with customers and consumers, or also using decision sup-

port systems and computer networks. Relatively poorly modern technologies be-

ing based on airwaves are being used, more willingly bar codes are being used. 

In relations with customer/partners a phone contact is dominating. Amongst hold-

ing enterprises computer systems are dominating associated with finances, with 

bookkeeping and work office.
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W ka dym okresie nowo ytnej historii istnia y elementy oddzia uj ce na procesy 

rozwojowe w gospodarce i spo ecze stwie. Mog y to by  wielkie wyprawy wojenne 

lub odkrywcze, przej cie z feudalizmu do gospodarki rynkowej czy rozwój przemys u 

(manufaktura, linie produkcyjne, automatyzacja itp.). „Motorem” post pu spo eczno-

-ekonomicznego ostatnich lat jest nauka i jej efekty w formie np. rozwoju informatyki, 

komunikowania, automatyzacji czy wykorzystania praw biologicznych, a tak e rynko-

wych. Wspó cze nie za bardzo perspektywiczne uznaje si  badania nad biotechnologi , 

zaawansowan  fizyk , chemi  i medycyn  (plus farmakologi ). Z czysto gospodarczego 

punktu widzenia jednym z najdynamiczniej rozwijaj cych si  wspó cze nie segmentów 

gospodarki narodowej jest logistyka. W ostatnich dziesi cioleciach obserwujemy rosn c  

skal  przep ywów ludzi, towarów, kapita u finansowego czy informacji. Rozbudowywa-

ne s  elementy infrastruktury punktowej (porty, lotniska, w z y kolejowe, dworce kole-

jowe i autobusowe, magazyny, centra logistyczne itd.) oraz ci g ej (drogi, koleje, szlaki 

wodne, powietrzne, ruroci gi itp.). 

Znaczenie logistyki ro nie w ca ej gospodarce narodowej, w tym i rolnictwie oraz 

agrobiznesie. Celem opracowania jest wi c przegl d przyczyn tego zjawiska oraz okre-

lenie specyfiki agrobiznesu i roli w nim logistyki (agrologistyki). Opracowanie ma cha-

rakter przegl dowy, prezentuje zarówno teori , jak i wyniki bada  przeprowadzonych 

w wybranych przedsi biorstwach agrobiznesu.

Przyczyny rozwoju logistyki w wiecie

Ka de zjawisko gospodarcze, zw aszcza o zasi gu wiatowym, ma wiele przyczyn. 

Podobnie jest w przypadku logistyki, która jako element dzia alno ci ludzkiej (nie ko-

niecznie pod obecn  nazw ) funkcjonuje od czasów pradawnych. Mia a ona jednak wy-

miar g ównie lokalny, cho  z tendencj  do rozszerzania si , g ównie za spraw  wypraw 

kupieckich, zbrojnych (wojennych) czy misyjnych. Wspó cze nie powodów tego zjawi-

ska jest wiele, jednak jako najwa niejsze mo na wymieni  nast puj ce [Klepacki 2011]:

rezerwy oszcz dno ci kosztów w sferze techniki i technologii produkcji ju  zosta-

y w znacznym stopniu wyczerpane; mog  one by  jeszcze uzyskane w transporcie, 

spedycji, magazynowaniu czy usprawnieniu przep ywów, po czone z ograniczaniem 

(eliminacj ) strat,

stale rozszerzana jest oferta dla klientów, co jest rezultatem szerokiego przyj cia kon-

cepcji marketingowej, czyli zaoferowania klientom tego, co, kiedy i w jakiej formie 

sobie ycz ; realizacja takiej, cz sto skomplikowanej oferty, wymaga bardzo precy-

zyjnej koordynacji pozyskania, magazynowania i przep ywu dóbr, 

nast pi a zmiana proporcji w zakresie utrzymywania zapasów mi dzy detalistami 

a hurtownikami i producentami; producenci oraz detali ci chc  jak najmniej produktów 

magazynowa , a jednocze nie jak najszybciej przekaza  towar z magazynu (producen-

ci) lub najpó niej otrzyma  i jak najszybciej towar sprzeda  (handel detaliczny),

us ugodawcy i handlowcy minimalizuj  dzia alno  magazynow , zamawiaj c to-

wary dopiero przy realizacji us ugi, np. wiele warsztatów samochodowych dro sze 

cz ci zamienne zamawia do konkretnego przypadku (marka, typ, model samochodu) 

i dokonuje naprawy po kilku lub kilkunastu dniach od zg oszenia jej potrzeby, 
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koszty transportu, m.in. na skutek wzrostu cen energii, bardzo wzros y, a tradycyjne 

systemy dystrybucji sta y si  zbyt kosztowne; nale y liczy  si  z faktem, i  zasoby 

g ównych dotychczasowych no ników energii (ropa naftowa, gaz ziemny itd.) b d  

w przysz o ci mala y, st d ceny paliw do poruszania rodków transportu w daj cej si  

przewidzie  perspektywie b d  ros y,

nast pi  szybki rozwój technik komputerowych, co u atwi o rejestracj  wielu niezb d-

nych w logistyce danych dotycz cych m.in. lokalizacji konsumentów, wielko ci za-

mówienia, lokalizacji zak adów produkcyjnych, sk adów i centrów dystrybucyjnych,  

kosztów transportu, dost pnych przewo ników i poziomu oferowanych przez nich 

us ug,  lokalizacji dostawców, a tak e poziomu zapasów utrzymywanych w ka dym 

sk adzie i centrum dystrybucyjnym; umo liwia to optymalizacj  dzia a  logistycz-

nych zarówno pod wzgl dem technicznym oraz organizacyjnym (skrócenie czasu 

dostaw, poprawa ich terminowo ci, ograniczenie strat i uszkodze  towaru itp.), jak 

i ekonomicznym (mniejsze koszty dostaw, wi ksze dochody),

coraz wi cej przedsi biorstw przyjmuje zaawansowane sposoby organizacji i metody 

produkcji, np. just-in-time, ro nie wi c znaczenie precyzji w realizacji dostaw surow-

ców, pó fabrykatów i produktów finalnych,

nast puje globalizacja dzia a  przedsi biorstw, co wi e si  m.in. z rosn c  konku-

rencj  mi dzy producentami i dostawcami w uj ciu wiatowym, szybkim przep y-

wem kapita u, towarów, technologii i informacji.

Istotnym czynnikiem poprawy konkurencyjno ci i efektywno ci w dzia alno ci go-

spodarczej, w tym i w agrobiznesie, mo e by  logistyka rozumiana zarówno jako za-

rz dzanie dzia aniami przemieszczania i sk adowania towarów, które maj  umo liwi  

przep yw produktów z miejsc pochodzenia do miejsc konsumpcji, jak i zarz dzanie in-

formacj  zwi zan  z produktami. Logistyka jest dziedzin  bardzo dynamiczn , szybko 

si  rozwijaj c . Pojawiaj  si  nowe rozwi zania, z rosn c  rol  technologii sieciocen-

trycznych (wielu u ytkowników korzysta z informacji, co mo e by  ród em wzrostu 

jej warto ci) czy dostosowaniu si  firmy logistycznej do indywidualnych potrzeb klienta 

[Wojciechowski 2010].   

Dotychczas logistyk  interesowa y si  g ównie przedsi biorstwa handlowe, us ugowe 

czy te  koncerny mi dzynarodowe, co znajdowa o tak e swoje odzwierciedlenie w licznych 

publikacjach naukowych i popularno-naukowych z tego zakresu. Zainteresowanie logisty-

k  w przedsi biorstwach agrobiznesu by o cz sto niewielkie, jak równie  relatywnie ma o 

eksponowane w literaturze. W ostatnich latach zarz dzaj cy przedsi biorstwami agrobizne-

su jednak coraz cz ciej poszukuj  mo liwo ci i sposobów udoskonalenia przep ywów ma-

teria owo-informacyjnych. Wydaje si  zatem, e zarówno przed rodowiskiem praktyków, 

jak i naukowców pojawia si  wiele nowych i wa nych wyzwa  w tym zakresie. 

Poj cie agrologistyki

Logistyka jako dzia alno  gospodarcza jest ju  wszechstronnie zdefiniowana, cho  

definicje stosowane przez ró ne organizacje i autorów nie s  identyczne [Baran i in. 

2008]. W zwi zku z omówion  ju  w tym zarysie specyfik  agrobiznesu pojawi a si  

potrzeba zdefiniowania cz ci logistyki, która ten sektor obejmuje, a któr  okre lamy 

jako agrologistyk . 
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Agrologistyk  mo emy zdefiniowa  jako dzia alno  obejmuj c  organizacj , plano-

wanie, kontrol  i realizacj  przep ywu towarów rolno-spo ywczych od miejsca wytwo-

rzenia surowców rolnych1, poprzez kana y zwi zane z ich skupem, magazynowaniem2, 

produkcj 3 i dystrybucj , a  do finalnego odbiorcy (konsumenta ywno ci), której celem 

jest zaspokojenie wymaga  rynku, przy zachowaniu bezpiecze stwa ywno ciowego, 

ograniczeniu kosztów i zaanga owania kapita u do minimum.

Z uwagi na specyfik  produktów rolno-spo ywczych, o ma ej podatno ci transpor-

towej i magazynowej, istotna dla agrobiznesu jest w a ciwa organizacja zaopatrzenia 

i dystrybucji w a cuchach dostaw, uwzgl dniaj ca zachowanie odpowiedniej jako ci 

produktów wie ych. Kluczow  kwesti  agrologistyki przy wielu produktach jest wi c 

tworzenie zintegrowanych a cuchów zimna.

Z punktu widzenia jako ci i bezpiecze stwa ywno ci istotna w agrologistyce tak e 

jest identyfikacja pochodzenia surowców i produktów rolno-spo ywczych, co umo liwia 

ledzenie przep ywu towarów od produkcji pierwotnej a  do konsumentów ko cowych. 

W a ciwa organizacja procesów logistycznych uwzgl dniaj ca specyfik  sektora 

agrobiznesu mo e zwi kszy  konkurencyjno  polskich przedsi biorstw tego sektora, 

zarówno poprzez optymalizacj  kosztów, jak i zaoferowanie odbiorcom wy szego pozio-

mu obs ugi dostawczej.

Doskona a logistyka w pojedynczym przedsi biorstwie agrobiznesu nie wystarczy 

jednak do poprawy jego konkurencyjno ci, wa na jest efektywna wspó praca i jej dosko-

nalenie we wszystkich ogniwach a cucha dostaw przedsi biorstw agrobiznesu. 

Z punktu widzenia jako ci i bezpiecze stwa ywno ci istotna jest równie  identy-

fikacja pochodzenia surowców i produktów rolno-spo ywczych (z ang. traceability) 

[Bezat-Jarz bowska, Jarz bowski 2014]. Jej stosowanie umo liwia ledzenie przep ywu 

partii towarów od produkcji pierwotnej a  do konsumentów ko cowych  i w odwrotnym 

kierunku. Korzy ci wynikaj ce z tej koncepcji to przede wszystkim: sprawniejsze zarz -

dzanie kryzysowe (szybkie decyzje 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 klien-

tów i konsumentów oraz optymalizacja zarz dzania stanami magazynów.

Trend przechodzenia z orientacji produkcyjnej na orientacj  na klienta wymusza na 

przedsi biorstwach agrobiznesu poszukiwanie bardziej efektywnych rozwi za  pozwa-

laj cych na zwi kszenie konkurencyjno ci na rynkach mi dzynarodowych. Przedsi bior-

stwa agrobiznesu w przysz o ci b d  d y  do:

rozpoznania i zastosowania nowych rozwi za  logistycznych umo liwiaj cych obni-

enie kosztów i popraw  poziomu obs ugi klienta,

tworzenia wspó pracuj cych a cuchów dostaw, wykorzystuj cych zasoby, umo li-

wiaj cych ledzenie i monitorowanie ruchu produktów m.in. dla przestrzegania stan-

dardów bezpiecze stwa ywno ci,

1 Takimi producentami s  gospodarstwa i przedsi biorstwa rolnicze. Produkcja odbywa si  równie  na ró nych 

dzia kach niemaj cych statusu gospodarstwa, np. ogródki przydomowe, dzia ki pracownicze, ogródki dzia -

kowe. 
2 S  to ró ne jednostki zajmuj ce si  handlem rolnym, a tak e np. jednostki Agencji Rynku Rolnego.
3 Najwa niejsz  rol  odgrywaj  tu przedsi biorstwa przemys u rolno-spo ywczego, cho  wa ne miejsce zaj-

muje przerób domowy czy gospodarski.
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stosowania kompleksowych systemów IT, opracowanych na potrzeby agrobiznesu 

i wspomagaj cych zarz dzanie logistyk .

Sukces w zakresie organizacji i zarz dzania logistyk  w przedsi biorstwach agro-

biznesu jest mo liwy wówczas, gdy b d  one dzia a , wykorzystuj c dost pn  wie-

dz . Dotyczy to zarówno technologicznych, jak i ekonomicznych. W ród tych ostat-

nich szczególn  rol  odgrywa wykorzystanie rachunku kosztów, jego dost pnych 

i do  dobrze rozwini tych metod [Szyma ska 2014]. Coraz wa niejsze b d  badania 

naukowe, które pozwol  na przenoszenie znanych rozwi za  logistyki jako wiedzy 

i umiej tno ci „ogólnej” do agrologistyki, a tak e wzro nie rola doradztwa uwzgl dnia-

j cego specyfik  takiego sektora, jakim jest agrobiznes.

Specyfika agrobiznesu pod wzgl dem oddzia ywania 

na zadania agrologistyki

Rola logistyki w agrobiznesie jest szczególnie istotna ze wzgl du na specyfik  tego 

sektora przejawiaj c  si  mi dzy innymi:

1) istnieje nierównowaga czasowa poda y i popytu na produkty rolne (dotyczy to 

zw aszcza produkcji ro linnej, a w tym takich bran  jak przetwórstwo zbó  oraz owo-

ców i warzyw); wiele produktów rolnych uzyskuje si  tylko raz w roku i to w okre-

lonym sezonie (truskawki – wczesnym latem, zbo a latem, jab ka – g ównie jesieni  

itd.); w zwi zku z w miar  wyrównanym popytem na pieczywo, warzywa, owoce itp. 

konieczne jest przechowywanie wielu surowców, niezb dne s  wi c magazyny, co 

wi e si  z ponoszeniem kosztów,

2) w obs udze rolnictwa konieczne jest tworzenie specyficznych magazynów, wi k-

szo  produktów niew a ciwie przechowywanych ulega zepsuciu; w przypadku wie-

lu produktów magazyny nie mog  mie  charakteru uniwersalnego (takie magazyny 

s  ta sze), musz  bowiem zapewni  konkretne wymagania np. co do temperatury, 

wilgotno ci, czy ruchu powietrza, a wi c s  to inwestycje do  drogie,

3) wiele produktów rolnych ma ma  podatno  transportow  i magazynow  (np. mle-

ko, mi so, owoce i warzywa); produkty te zawieraj  cz sto 80–90% wody, s  ma o 

skoncentrowane i wymagaj  przerobu, np. na: susze, d emy, sery, w dliny czy pie-

czywo,

4) produkty rolnicze cz sto s  wra liwe ekonomicznie i fizycznie na transport; wra -

liwo  ekonomiczna wynika z du ej zawarto ci wody, za  fizyczna – z delikatno ci 

produktów (np. maliny czy truskawki przy niew a ciwym transporcie zmieniaj  si  

w zbit  mas , trac  dla klienta indywidualnego warto  handlow ) b d  zachodz -

cych w nich procesów fermentacji, gnicia, wysychania itp.,

5) wiele produktów rolniczych wymaga specyficznych rodków transportu, np. cystern 

do mleka, samochodów ch odni do mi sa i w dlin oraz nabia u, samochodów przy-

stosowanych do przewozu byd a, trzody chlewnej czy drobiu lub jaj, samochodów 

do przewozu m ki, kaszy, ry u luzem; takie rodki transportu s  wyspecjalizowane 

i rzadko mo na je u y  w sposób bardziej uniwersalny,

6) gospodarstwo rolnicze jest przedsi biorstwem transportowym „mimo woli”, np. przy 

produkcji ziemniaków na pole licz ce 1 hektar trzeba dowie  ok. 2 ton sadzeniaków, 

•



B. Klepacki

12

kilkaset kilogramów nawozów mineralnych, setki (w niesprzyjaj cych warunkach 

nawet tysi ce) litrów wody do oprysku przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom, 

za  z pola wywie  kilkadziesi t ton ziemniaków, które musz  by  wystandaryzo-

wane wed ug wielko ci i trafi  do odpowiedniego odbiorcy; oznacza to, e trans-

port i magazynowanie to podstawowe prace rolnika oraz przetwórcy p odów rolnych 

[Klepacki i in. 2013],

7) zarz dzanie logistyk  jest atwiejsze przy istnieniu kilku du ych jednostek ani e-

li wielu ma ych; w rolnictwie istnieje znaczne rozproszenie gospodarstw ma ych, 

w zwi zku z tym relatywnie drobne s  partie towaru, ogólnie niewielka (cho  rosn -

ca) skala produkcji, podczas gdy przetwórcy chc  pozyskiwa  du e partie jednolite-

go towaru, czyli zbó , owoców, warzyw, zwierz t itd.; wprawdzie s  organizowane 

grupy producenckie, których jedno z zada  polega na scalaniu ma ych partii towarów 

w wielkie, jednak w polskim rolnictwie ich skala jest niewielka, rolnicy preferu-

j  dzia ania samodzielne, st d skomplikowanie dzia a  logistycznych zwi zanych 

z odbiorem produktów rolnych oraz dostaw  rodków produkcji do rolnictwa jest 

wyj tkowo du e,

8) w ostatnich dwóch dziesi cioleciach w polskim rolnictwie i agrobiznesie zasz y 

znaczne zmiany w technice i technologii rolniczej oraz pokrewnej; mamy do czynie-

nia z maszynami i urz dzeniami ró nych generacji, nie zawsze kompatybilnymi, co 

utrudnia utrzymanie potokowo ci procesów technologicznych i logistycznych,

9) zró nicowany poziom techniki ma miejsce równocze nie z ró nym poziomem wie-

dzy producentów; nie wszyscy producenci doceniaj  i realizuj  wspó czesne wymogi 

technologiczne, cz sto bardzo s  przywi zani do tradycyjnych metod produkcji, tym-

czasem wspó cze ni odbiorcy stawiaj  konkretne wymagania co do jako ci produk-

tów, a tak e ich jednolito ci,

10) w rolnictwie i agrobiznesie wyst puj  liczne oraz niezale ne ogniwa po rednicz ce 

w ca ym a cuchu dostaw „od pola rolnika do sto u konsumenta”, co powoduje znacz-

ne zak ócenia w przep ywie informacji i k opoty w „zgraniu” ich funkcjonowania oraz 

dostaw surowców i produktów do kolejnych ogniw a cucha ywno ciowego.

Stan logistyki w przedsi biorstwach 

przemys u rolno-spo ywczego w Polsce4

Badania przeprowadzono w przedsi biorstwach agrobiznesu, a szczególnie w jej 

najbardziej znacz cej gospodarczo cz ci, czyli w zak adach przetwórstwa mi sa, mle-

ka, owoców i warzyw, zbó  oraz piekarnictwie. W ramach bada  rozpoznano przed-

si biorstwa ukierunkowane na okre lony rynek ywno ciowy, jak te  zró nicowane 

pod wzgl dem wielko ci. Wyodr bniono przedsi biorstwa mikro, ma e, rednie i du e. 

Dokonano rozpoznania sytuacji w wielu obszarach, takich jak gospodarka zapasa-

mi i magazynowa, transport, zarz dzanie informacj , gospodarka opakowaniami czy 

te  a cuchami dostaw. cznie badaniami, przeprowadzonymi w 2010 roku, obj to 

w pierwszym etapie 502 przedsi biorstwa przetwórstwa rolno-spo ywczego (ankiety 

4 Szerzej wyniki bada  przedstawiono w opracowaniu Klepacki i Wicki [2014].
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rozes ano do 10 tys. przedsi biorstw, uzyskano 512 odpowiedzi, z czego 502 ankiety 

wype nione kompletnie), za  w drugim etapie, w latach 2011–2012, pog bione ankiety 

uzyskano z 30 jednostek.

Specyfik  agrobiznesu jest sezonowo  produkcji i dostaw podstawowych surowców 

w produkcji ro linnej. W warunkach klimatyczno-przyrodniczych Polski mo liwy jest 

tylko jednorazowy zbiór wi kszo ci ro lin, takich jak zbo a, rzepak, buraki cukrowe itd. 

Z produktów podlegaj cych szerszemu obrotowi rynkowemu jedynie niektóre warzywa 

mog  by  zbieranie dwu- czy nawet kilkakrotnie. Sezonowo  produkcji powoduje okre-

lone konsekwencje ekonomiczne. Wi e si  bowiem z konieczno ci  budowania maga-

zynów (silosy na ziarno zbó , kiszonki, ch odnie/piwnice na ziemniaki, buraki itd.) dla 

zaspokojenia w miar  stabilnego popytu na surowce, a tak e ich konserwacji i ponoszenia 

kosztów u ytkowania. Zapasy generuj  dodatkowo koszty alternatywne lub rzeczywiste, 

wynikaj ce z zatrzymania obrotu rodków pieni nych (utracone odsetki od kapita u lub 

koszt obs ugi kredytów zaci gni tych na zakup surowców do produkcji) [Baran, Pietrzak 

2010]. Sezonowo  produkcji szczególnie dotyczy przedsi biorstw przetwórstwa owo-

ców i warzyw (ponad 90% respondentów w tej grupy wskazywa o na wp yw sezonowo-

ci poda y surowców na poziom zapasów), nast pnie mleka (prawie 70%), kolejno mi sa 

(ponad 60%), za  najmniej zbó  i piekarni (30–40%)

Przedsi biorstwa agrobiznesu cz sto wykorzystuj  zewn trzn  baz  magazynow . 

Na brak lub niedostatek powierzchni magazynowej narzekali zw aszcza producenci 

z przedsi biorstw mniejszych. W procesach zwi zanych z przyrod  i organizmami y-

wymi wyj tkowo du e jest ryzyko zmienno ci produkcji. Wynika to z nieprzewidywal-

no ci przebiegu pogody, istnienia zagro e  z tytu u katastrof czy epidemii w stadach 

zwierz t b d  zainfekowania plantacji ro linnych. To powoduje, e dla zapewnienia 

ci g o ci produkcji ywno ci przedsi biorstwa przemys u rolno-spo ywczego, a tak e 

ca e pa stwa tworz  specjalne rezerwy (zakupy na zapas, rezerwy strategiczne). To 

anga uje zasoby ludzkie i rzeczowe, w tym rodki finansowe, które s  „bezproduk-

tywne”, a mog yby by  wykorzystane w inny, efektywniejszy ekonomicznie sposób 

( rodki „zamro one” w zapasach, maszynach, urz dzeniach, budynkach, budowlach). 

Dodatkowy popyt mo e by  te  czynnikiem wp ywaj cym na stan rynku, zw aszcza 

ceny surowców. W najwy szym stopniu z zewn trznej bazy magazynowej korzystaj  

przetwórcy owoców i warzyw (ponad 20%), nast pnie zbó  i mi sa (po oko o 15%), 

za  najmniej piekarnie (2%) [Baran 2014]. Mo na stwierdzi , e im wi ksza jest se-

zonowo  produkcji surowców rolnych, tym wa niejsze jest wykorzystanie obcej bazy 

magazynowej przez przedsi biorstwa.

Ró norodno  skupowanych surowców, magazynowanych pó produktów i produk-

tów finalnych powoduje wielkie zró nicowanie potrzeb w zakresie rodzajów magazy-

nów. W agrologistyce mo na wiec spotka  budynki magazynowe klasyczne (g ównie 

os ona i ochrona produktów), zamkni te i otwarte, które dominuj  w przetwórstwie zbó , 

a tak e przewa aj  w piekarniach oraz przetwórniach owoców i warzyw. Inne to budyn-

ki magazynowe z kontrolowana atmosfer , szczególnie wa ne w przetwórstwie mi sa 

(ponad 80%) i mleka (prawie 80%), ale tak e owoców i warzyw (60% przedsi biorstw). 

Z kolei istotn  rol  w mleczarstwie pe ni  zbiorniki (tanki), a w przetwórstwie owocowo-

-warzywnym place i wiaty (60%).
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W ka dej bran y wa n  rol  pe ni opakowanie produktów. St d te  w przedsi bior-

stwach du ych (prawie w 40%), zw aszcza w mleczarniach, istnia y odr bne dzia y zaj-

muj ce si  zarz dzaniem opakowaniami [Rokicki 2014]. Na ogó  w wi kszych jednost-

kach wi kszy by  udzia  opakowa  zwrotnych, szczególnie w produkcji napojów oraz 

przetwórstwie mi sa i mleka. Podobna by a tendencja w zakresie udzia u kosztów opa-

kowa  zbiorczych w ca kowitych kosztach logistycznych. W przedsi biorstwach mniej-

szych relatywnie du o by o opakowa  pojedynczych i zbiorczych, za  w wi kszych palet 

i adunków ca opojazdowych. Palety stosowano w 39% mikroprzedsi biorstw, 37% ma-

ych, 69% rednich i 86% du ych. Najszerzej wykorzystywano je w przedsi biorstwach 

mleczarskich i owocowo-warzywnych. Kontenery cz ciej stosowa y przedsi biorstwa 

wi ksze (24% du ych wobec 1–2% mikro), zw aszcza z bran y owoców i warzyw. Kie-

rownictwo przedsi biorstw na ogó  dobrze rozumia o znaczenie gospodarki opakowania-

mi, bowiem wiele z nich planowa o zakupy urz dze  do pakowania, zw aszcza w mle-

czarniach, jednostkach przemys u zbo owego oraz mi snego.

Wszystkie sektory przemys u rolno-spo ywczego i handlu rolnego napotykaj  wiel-

ki problem ze skupem, jaki jest spowodowany rozproszeniem producentów, dostawców. 

Mleko w Polsce produkuje ok. 300–400 tys. producentów na terenie ca ego kraju („za-

g biem” mleczarstwa jest Podlasie). Rolnicy posiadaj  krowy ró nych ras, utrzymuj  

je na ró nych stanowiskach, zró nicowane jest ywienie i skala produkcji. Niejednolita 

jest jako  mleka, cho  oczywi cie wymuszana jest, w pewnym zakresie,  jego standary-

zacja. Zorganizowanie skupu oraz transportu mleka do mleczarni, podobnie jak i innych 

surowców rolniczych, a tak e zwierz t, jest przedsi wzi ciem skomplikowanym i kosz-

townym, st d nic dziwnego e jest ono jednym z g ównych obiektów zainteresowania 

kierownictwa zak adów rolno-spo ywczych.

W agrologistyce ze wzgl du na znaczn  liczebno  kontrahentów (przedsi biorstw 

rolnych) i dostawców towarów bardzo wa n  rol  spe nia transport. O ile w rolnictwie 

istnieje równowaga czy nawet przewaga transportu wewn trznego, o tyle w przedsi bior-

stwach przemys u rolno-spo ywczego g ównie ma on charakter zewn trzny. Obejmuje 

bowiem z jednej strony skup i dowóz surowców rolnych (zbo a, ziemniaki, buraki cu-

krowe, nasiona ro lin oleistych i str czkowych, mleka, zwierz t i pó tusz mi snych, jaj 

itd.), z drugiej za  – dostaw  produktów ywno ciowych do magazynów hurtowni czy 

sieci sprzeda y detalicznej. Koszty transportu si gaj  40% ca o ci kosztów logistycz-

nych, a wi c stanowi  wa ny element kszta towania wyników ekonomicznych przedsi -

biorstw, st d sprawne i efektywne zarz dzanie transportem jest kluczowym elementem 

sukcesu wielu przedsi biorstw. Znaczenie tego faktu znajduje odzwierciedlenie w decyzji 

kierownictwa. Z bada  wynika, e w miar  zwi kszania ich wielko ci coraz cz stsze by o 

wyodr bnianie oddzielnego dzia u transportu [Rokicki 2014]. O ile w przedsi biorstwach 

mikro odsetek takich jednostek nieznacznie przekracza  10%, o tyle w rednich wynosi  

ponad 40%, za  w du ych si ga  80%. Najcz ciej wyodr bniano transport w mleczar-

niach, nast pnie przy produkcji napojów oraz w przemy le olejarskim. Relatywnie rza-

dziej transport stanowi  oddzielny dzia  w piekarniach i przemy le paszowym. Podobne 

tendencje mo na odnotowa  w zakresie prowadzenia odr bnej ewidencji kosztów trans-

portu czy te  optymalizacji tras i adowno ci rodków transportu (optymalizacja tras by a 

zdecydowanie cz ciej stosowana ani eli adowno ci pojazdów).
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Ró norodno  surowców i produktów rzutuje tak e na wyposa enie w rodki trans-

portu. Najwi cej pojazdów specjalnych by o w przedsi biorstwach du ych, relatywnie 

du o by o ich w posiadaniu przedsi biorstw zwi zanych z przetwórstwem mleka (ponad 

90% z nich mia o w asne cysterny), mi sa (ch odnie, ponad 80%), ale tak e dotyczy o to 

pojazdów olejarskich i t uszczowych czy paszowych. Najbardziej uniwersalne pojazdy 

u ytkowa y zak ady zbo owe i piekarnie, producenci napojów oraz piekarnie. Zgodnie 

z oczekiwaniami dominowa  transport drogowy: praktycznie wszystkie przedsi bior-

stwa, cho  w du ych przedsi biorstwach wa ny by  te  transport kolejowy i morski (48% 

przedsi biorstw du ych, szczególnie w przewozie produktów t uszczowych, olejarskich, 

owoców i warzyw).

W przedsi biorstwach mikro i ma ych dominowa  transport w asny (odpowiednio 

75 i 59%), za  w rednich (34%) i zw aszcza du ych (13%) znaczenia nabiera  transport 

obcy lub mieszany (w asny lub/i obcy). Transport w asny dominowa  w piekarniach 

(75%), przetwórstwie zbó  oraz mi sa (po ok. 50%). Transport obcy lub mieszany cz -

ciej stosowano w przemy le owocowo-warzywnym, t uszczowym, paszowym i owo-

cowo-warzywnym. Przedsi biorstwa du e znacznie cz ciej od pozosta ych korzysta y 

z leasingu (zw aszcza mi sne, olejarsko-t uszczowe, piekarskie i produkuj ce napoje) 

ni  mniejsze, które preferowa y zakupy pojazdów za rodki w asne, z ewentualnym 

wykorzystaniem kredytu. Wraz ze wzrostem rozmiarów przedsi biorstwa zwi ksza o 

si  korzystanie z us ug transportowych, zarówno wiadczonych przez spedytorów, jak 

i przewo ników indywidualnych. Z tych ostatnich najcz ciej korzysta y przedsi bior-

stwa produkuj ce pasze, oleje i t uszcze oraz napoje. Z us ug spedytorów najcz ciej 

korzysta  sektor przetwórstwa owoców i warzyw oraz napojów.

W ramach agrologistyki coraz wi kszy nacisk k adziony jest na efektywne gospoda-

rowanie zapasami, obni anie kosztów oraz popraw  poziomu obs ugi klienta. Dotyczy to 

zw aszcza przedsi biorstw du ych. Nadal jednak do rzadko ci nale a o stosowanie takich 

metod, jak ABC czy XYZ. Kierownictwo przedsi biorstw cz sto dostrzega o korzy ci 

wynikaj ce ze stosowania systemów informatycznych, w tym zw aszcza umo liwienie 

ograniczenia kosztów utrzymania zapasów, administracji, operacyjnych, lepsze wyko-

rzystanie zasobów, a w efekcie zwi kszenie przychodów i zysków. Posiadanie jednego 

systemu informatycznego deklarowa o prawie 20% badanych przedsi biorstw, w tym 

najwi cej (38%) przedsi biorstw du ych. Z bran  wiod c  rol  pe ni  mleczarnie, nieco 

rzadziej jeden system informatyczny wyst puje w bran ach przetwórstwa zbó  i mi sa. 

W wi kszo ci przedsi biorstw agrobiznesu nie dokonywano klasyfikacji zapasów do-

tycz cych ich zu ycia, cz sto ci czy regularno ci pobra  [Ja owiecki, Wicki 2014]. Nie 

prowadzono pog bionych analiz gospodarki zapasami. Dominowa a jeszcze pisemna 

forma ich rejestracji (ponad 60%), cho  w miar  wzrostu wielko ci przedsi biorstw for-

ma elektroniczna zyskiwa a na znaczeniu. Mo na te  stwierdzi , e w wi kszych przed-

si biorstwach agrobiznesu odchodzi a si  od zarz dzania intuicyjnego na rzecz bardziej 

wyrafinowanych metod z wykorzystaniem technik informatycznych. Dotyczy o to za-

równo ewidencji bie cej zapasów, wyznaczania poziomu zapasów wyrobów gotowych, 

jak i zapasów bezpiecze stwa. Przedsi biorstwa du e wyró niaj  zapas bezpiecze stwa, 

bazuj c na analizie popytu i poziomie obs ugi klienta. Porównuj c sytuacj  wed ug bran  

agrobiznesu, mo na stwierdzi , e najwi kszy by  udzia  przedsi biorstw stosuj cych elek-
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troniczn  ewidencj  zapasów w mleczarstwie, najmniejszy za  w piekarniach i zak adach 

mi snych. Podobna by a sytuacja w zakresie wyznaczania zapasu wyrobów gotowych. 

Relatywnie s abo wykorzystywano w magazynach nowoczesne technologie bazuj ce 

na falach radiowych (RFiD), co nie dziwi, zw aszcza w relacjach z rolnikami, za  sze-

rzej stosowano w wymianie mi dzy przedsi biorstwami handlowymi i przetwórczymi. 

Ch tniej wykorzystywano kody kreskowe, w tym umo liwiaj ce ledzenie pochodzenia 

surowca, cho by ze wzgl du na obowi zek „kolczykowania” zwierz t przez rolników. 

Do rzadko ci w przedsi biorstwach rolno-spo ywczych nale a o stosowanie termina-

li radiowych (0,6% badanych przedsi biorstw), wybierania wietlnego czy g osowego 

[Ja owiecki, Wicki 2014]. Kody kreskowe najcz ciej stosowa y mleczarnie (stosowa o 

je 95,8% mleczarni, ale tylko 39,7% zak adów mi snych), rzadziej przetwórnie owoców 

i warzyw. Pozosta e formy identyfikacji towarów stosowa o 18% (23,1% wcale nie stoso-

wa o znakowania w systemie informatycznym) przedsi biorstw ka dej bran y. W trans-

porcie z wspomagania informatycznego cz ciej korzysta y przedsi biorstwa wi ksze 

(48,3%), zw aszcza mleczarnie (54,2%), najrzadziej natomiast producenci olejów i t usz-

czów. Identyczne tendencje wyst pi y w przypadku wspomagania informatycznego go-

spodarki opakowaniami.

W relacjach z klientami/partnerami dominowa  kontakt telefoniczny (ok. 85%) i to 

bez wzgl du na wielko  przedsi biorstwa [Ja owiecki, Wicki 2014]. E-mailem pos u-

giwa o si  53,6% respondentów, za  za pomoc  programów komputerowych 12,1%. Ist-

nia a wyra na tendencja, e im wi ksze by o przedsi biorstwo, tym cz ciej korzystano 

z systemów informatycznych. I tak e-mailem przekazywa o informacje 32,8% przedsi -

biorstw mikro, za  89,7% du ych. W przypadku programów komputerowych ró nice te 

by y wi ksze i udzia y wynosi y odpowiednio 3,3 i 65,5%. Najwi cej z systemów infor-

matycznych korzysta y przetwórnie mleka (odpowiednio 75,0% e-mail i 33,3% progra-

my komputerowe) oraz owoców i warzyw (87,9 i 18,2%). Dane te dotycz  relacji ze-

wn trznych, cho  podobne tendencje wyst pi y w przypadku przekazywania informacji 

wewn trz jednostek. 

W ród przedsi biorstw posiadaj cych systemy informatyczne dominowa y zwi zane 

z finansami, ksi gowo ci  oraz praca biurow  (65,9%), zw aszcza w zak adach prze-

twórstwa owocowo-warzywnego (84,8%) i mlecznego (83,3%). Drug  grup  stanowi y 

systemy zarz dzania zasobami materia owymi i produkcyjnymi MPR (18,0%), równie  

w tych samych bran ach. Najs abiej przedsi biorstwa by y wyposa one w systemy eks-

perckie (0,6%).

Respondenci deklarowali jako najwy ej zaawansowane pod wzgl dem informatycz-

nym takie obszary, jak zamówienia i prognozy (38,9% w ca ej zbiorowo ci, w tym 58,6% 

w przedsi biorstwach du ych, za  45,8% w mleczarniach), gospodarka magazynowa 

(36,6, 69,0 w jednostkach du ych i 70,8% w mleczarstwie), a tak e gospodarka zapasami 

(odpowiednio 33,1, 58,6 i 58,3%). Najgorzej by o w zakresie gospodarki opakowania-

mi. Interesuj ce jest, e wszystkie obszary by y obj te wspomaganiem informatycznym 

w 15,2% przedsi biorstw, jednak by o tylko 3,8% takich przedsi biorstw mikro, za  

21,4% du ych. 

W badaniach dokonano oceny zaawansowania przedsi biorstw w zakresie logistyki. 

Skonstruowano specjalny wska nik ustalany na podstawie o miu charakterystyk, takich 
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jak posiadanie odr bnego dzia u logistyki, klasyfikowanie zapasów, wyznaczanie zapasu 

bezpiecze stwa, wykorzystanie nowoczesnych technik identyfikacji towarów oraz wspo-

magania decyzji transportowych, a tak e planowanie produkcji i zaopatrzenia. Na jego 

podstawie wyodr bniono pi  grup przedsi biorstw, z czego w grupie o bardzo wysokim 

poziomie zaawansowania znalaz o si  18,8% badanych przedsi biorstw, a o wysokim po-

ziomie 13,8%, rednim 20,8%, niskim 22,0% i bardzo niskim 20,0% [Ja owiecki, Wicki 

2014]. Okaza o si , e przedsi biorstwa o wy szym wska niku zaawansowania logistyki 

cz ciej wykorzystuj  techniki informatyczne, bardziej uwzgl dniaj  sezonowo  pro-

dukcji surowców (cho  ju  nie produktów finalnych), maj  wi ksz  w asn  powierzchni  

magazynow   i to relatywnie lepiej od innych wyposa on . Ogólnie jednak w tak podzie-

lonych przedsi biorstwach ró nice w stosowanych metodach i technikach zarz dzania 

zapasami i magazynami by y niewielkie.

W badaniach dokonano oceny dojrza o ci procesów logistycznych w sektorze prze-

twórstwa rolno-spo ywczego przy zastosowaniu modelu CMMI [Maciejczak 2014]. 

Model ten pozwala na do  precyzyjne okre lenie poziomu dojrza o ci procesowej 

(1 – procesy przypadkowe, 2 – powtarzalne, 3 – zidentyfikowane lecz niemierzone, 

4 – zidentyfikowane mierzone oraz 5 – zidentyfikowane, opisane, mierzone i zarz dza-

ne). Stwierdzono, e badane przedsi biorstwa, bez wzgl du na wielko , nawet w po-

owie nie dojrza y do poziomu drugiego. Jako najbardziej zaawansowany mo na uzna  

nadzór nad procesami, zw aszcza w sektorze tytoniowym. Jako s abo ci mo na wymie-

ni  zarz dzanie wymaganiami, a tak e monitoring i kontrol  architektury procesów, 

szczególnie w bran y piekarniczej.

Podsumowanie

W polskich przedsi biorstwach agrobiznesu istniej  jeszcze znaczne rezerwy w za-

kresie logistyki, w tym gospodarce magazynowej, w transporcie, systemach informa-

tyzacji i komunikacji. Agrologistyka jest wi c wa nym kierunkiem bada  naukowych 

i rozwi za  praktycznych. Wiele metod stosowanych poza agrobiznesem jest lub 

mo e by  wykorzystanych w przedsi biorstwach agrobiznesu. Konieczne jest jednak 

uwzgl dnianie cech specyficznych tego sektora, ze wzgl du na to, e przedmiotem ob-

rotu i magazynowania s  m.in. organizmy ywe oraz materia y organiczne lub ich po-

chodne. Szczególnie wa ne jest to w przypadku obrotu zwierz tami ywymi i produk-

tami pochodzenia zwierz cego, mlekiem wie ym oraz owocami i warzywami. Nieco 

mniej s  wra liwe produkty piekarnictwa, za  najmniej wyroby ywno ciowe suszone, 

konserwowane lub pasteryzowane. 

Przedsi biorstwa przemys u rolno-spo ywczego s  bardzo zró nicowane, zarówno 

pod wzgl dem w asno ci, rodzaju wytwarzanych produktów, jak te  wielko ci czy wy-

specjalizowania. Ka da z tych grup przedsi biorstw wymaga innych rozwi za  w zakre-

sie zaopatrzenia, gospodarki zapasami, magazynowania, transportu, relacji z klientami 

i konsumentami czy te  wykorzystania systemów wspomagania decyzji i sieci informa-

tycznych. Wiele przedsi biorstw, mimo wiadomo ci ich kierownictwa, nie sta  jednak 

finansowo na wprowadzenie zaawansowanych technologicznie rozwi za , za  u cz ci 

z nich potrzeba ta nie jest jeszcze w pe ni u wiadamiana.
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