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Streszczenie
Celem artyku u jest przedstawienie oraz ocena zró nicowania poziomu organizacji wybranych

obszarów logistyki w przedsi biorstwach przetwórstwa mi sa, mleka, owoców i warzyw oraz zbó  w
Polsce. Badane firmy sklasyfikowano jako mikro (0–9 pracowników), ma e (10–49 pracowników),
redniej (50–249 pracowników) oraz du e (powy ej 250 pracowników). Dane wykorzystane w bada-

niach pochodzi y z ankiet rozes anych do 2958 przedsi biorstw, spo ród których odpowiedzia o
6,86%. W badanej próbie 56% stanowi y przedsi biorstwa bran y mi snej, 18% bran y zbo owej,
15% bran y owocowo-warzywnej, a 12% bran y mlecznej. Do oceny zró nicowania poziomu ró nych
obszarów logistyki wykorzystano wska niki gradacyjne. Stwierdzono integracj  procesów logistycz-
nych w jednym dziale przede wszystkim w du ych i rednich przedsi biorstwach. Stwierdzono prze-
chodzenie od transportu w asnego do obcego w miar  wzrostu wielko ci formy oraz najcz stsze
wykorzystywanie transportu w asnego w przedsi biorstwach bran y mi snej. Stwierdzono wysoki
poziom oceny adekwatno ci posiadanej bazy magazynowej w stosunku do potrzeb. Jedynym
wyj tkiem by y du e przedsi biorstwa bran y zbo owej. W ród systemów informatycznych,
stwierdzono najcz stsze wykorzystywanie systemów dedykowanych klasy FK (73%), znacznie
rzadziej klasy ERP (23%) oraz MRP (8%). Wykorzystywanie systemów informatycznych
integruj cych ca okszta t dzia  logistycznych stwierdzono jedynie w 23% firm. Znacz co ch tniej
od pozosta ych zintegrowane rozwi zania informatyczne stosowano w przedsi biorstwach du ych.

***
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wsparcie logistyki, transport w agrobiznesie

Wst p

Sektor agrobiznesu stanowi z on  struktur  zarówno bran ow , jak i w odniesieniu do

skali produkcji. Zaliczamy tutaj zarówno wytwarzanie rodków do produkcji w rolnictwie i

przetwórstwie rolno-spo ywczym, jak te  rolnictwo i bran e zwi zane z pierwotnym i wtór-

nym przerobem ywno ci. W bran ach zwi zanych z przetwarzaniem ywno ci funkcjonuje

w Polsce prawie 30 tys. przedsi biorstw. Wi kszo  z nich zalicza si  do mikro- lub ma ych

1 Praca naukowa finansowana ze rodków na nauk  w latach 2009-2012 jako projekt badawczy nr N N112 049637 pt.
Procesy logistyczne w funkcjonowaniu przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego
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przedsi biorstw, zatrudniaj cych odpowiednio do 10 i do 50 osób. Podobne rozdrobnienie

struktur agrobiznesu obserwuje si  w ca ej Unii Europejskiej2.

W bran ach spo ywczych zasadniczo stosowane s  takie same rozwi zania logistyczne,

jak w firmach z innych sektorów gospodarki, szczególnie, gdy dotyczy to rozwi za  w zakre-

sie dystrybucji, ywno ci trwa ej, podatnej na przechowywanie. W przypadku produktów

wie ych du ego znaczenia nabiera prawid owa organizacja zaopatrzenia i dystrybucji, ze

wzgl du na potrzeb  zachowania odpowiedniej jako ci produktów. Wp ywa to znacznie na

lojalno  klientów oraz dochodowo  biznesu3. Wraz ze wzrostem skali operacji szczególn

rol  mog  odgrywa  rozwi zania zwi zane z zarz dzaniem logistyk  skupu surowców, ich

jako ci  oraz przep ywem informacji w cuchu dostaw produktów wie ych. Sterowanie

jako ci  i ilo ci  produktu jest zwykle w gestii ostatecznego odbiorcy i wymaga sprawnego

przep ywu informacji w zintegrowanych systemach w ca ym cuchu dostaw aby skutecznie

zarz dza  przep ywem produktów i ich przechowywaniem. W badaniach dotycz cych tej

problematyki znajduj  si  jednak tak e stwierdzenia, e poziom zaawansowania aktywno ci

w obszarze logistycznej wspó pracy w produkcji ywno ci zale y w du ej mierze od tego,

jakie s  charakterystyki produktu, a szczególnie jego trwa . Im trwalszy produkt, tym

ni szy poziom zaawansowania rozwi za  sterowania przep ywem4. Du e znaczenie w

mo liwo ci zastosowania rozwi za  logistycznych ma obowi zek stosowania systemu

HACCP5 w produkcji ywno ci. W przypadku produktów wymagaj cych przechowywania w

niskich temperaturach zwykle dochodzi do utworzenia zintegrowanego cucha zimna6,  w

ramach którego przep yw produktów jest precyzyjnie sterowany od rolnika przez przetwór-

ców do sieci detalicznej. Wymagania co do zakresu zarz dzania takim cuchem s  tym

wy sze im wi ksza jest koncentracja przetwórstwa ywno ci.

Zmiany w organizacji logistyki w przedsi biorstwach agrobiznesu w krajach rozwini -

tych wynika y z malej cej roli ma ych form zakupuj cych surowce i dostarczaj cych

produkty na rynku lokalnym. Zmiany w rolnictwie – zwi kszanie skali produkcji oraz zmiany

w technologii przetwórstwa (konserwacja ywno ci) pozwalaj  na zwi kszanie skali produk-

cji i geograficznego obszaru dzia ania, lecz wymagaj  lepszego zarz dzania zaopatrzeniem,

2 E. Mangina, I. Vlachos, The changing role of information technology in food and beverage logistics management: beverage
network optimization using intelligent agent technology. Journal of Food Engineering 70 (2005), ss.403–420.
3 M. Clements, R. Lazo, S. Martin, Relationship connectors in NZ fresh produce supply chains. British Food Journal Vol. 110
No. 4/5, 2008, ss. 346–360.
4 Tam e.
5 HACCP – hazard analysis and critical control point – analiza ryzyka i kontrola w punktach krytycznych. System ma na
celu minimalizacj  zagro  zdrowotnych ywno ci.
6 S. Jol, A. Kassianenko, K. Wszol, J. Oggel, The Cold Chain, one link in Canada’s food safety initiatives. Food Control nr
18 (2007) ss. 713–715.
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transportem i zapasami, a tak e relacjami z odbiorcami. Wszystko to powoduje, e niedostatki

w tych obszarach mog  ogranicza  wzrost i rozwój przedsi biorstw7.

Uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej w rozdrobnionym sektorze wymaga stosowania

odpowiednich rozwi za  informatycznych usprawniaj cych przep yw produktu od

producenta do ko cowego odbiorcy. Przyk adowo ledzenie pochodzenia ywno ci od pola

do widelca, które jest konieczne aby móc zidentyfikowa  jej pochodzenie i histori

przetwarzania oraz przep ywu wymaga wydajnego gromadzenia, przechowywania, transmisji

w czasie rzeczywistym oraz efektywnego zarz dzania informacj . Wdro enie nowoczesnych

technologii informatycznych i oprogramowania okre lonej klasy pozwala obecnie upora  si

z wymaganiami zwi zanymi ze ledzeniem pochodzenia8. Liczba gromadzonych kategorii

informacji oraz jej z ono  w ca ym cuchu dostaw wymusza stosowanie rozwi za

informatycznych9.
Dzia ania w zakresie infrastruktury
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Ró ne funkcje
Zarz dzanie prze-
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produktów
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Rysunek 1. Zakres wsparcia informatycznego podstawowej dzia alno ci operacyjnej i w innych obszarach aktywno ci
ród o: EbusinessWatch (2003). e-Business in Food, beverages and tobacco – Sector Report No. III, The European e-Business

Market Watch. [dost pne na: www.ebusiness-watch.org., data odczytu10.03.2010]

W zakresie wykorzystania ICT (ang. Information and Communication Technology)

widoczne s  du e ró nice mi dzy przedsi biorstwami ma ymi i du ymi. Badania przeprowa-

dzone w krajach UE pokazuj , e w najmniejszym stopniu technologie informatyczne s

wykorzystywane w ma ych przedsi biorstwach. Dotyczy to szczególnie bardziej zawansowa-

nych rozwi za  zwi zanych ze wspó prac  z innymi przedsi biorstwami i przesy aniem

7 A. Albert de la Bruhèze, A. van Otterloo, The Milky Way: Infrastructures and the Shaping of Milk Chain.s History and
Technology Vol. 20, No. 3, September 2004,ss. 249–269.
8 E. Mangina, I. Vlachos, The changing role…, dzie o cyt.

http://www.ebusiness-watch.org.
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informacji. Firmy z sektora wykorzystuj  technologie informatyczne g ównie w ulepszaniu

ich wewn trznych rozwi za .

Tabela 1. Dost pno  infrastruktury informatycznej w przedsi biorstwach (w 2006 r.)

Rodzaj infrastruktury
Ogó em wszystkie

sektory
Sektor ywno ciowy

ogó em 1-9 zatr. 10-49 zatr. 50-249 zatr. pow. 250 zatr.
odsetek przedsi biorstw

Dost p do internetu 93 88 85 91 100 100
Zamawianie online 48 39 32 54 58 70
Wykorzystanie intranetu 23 16 11 19 46 72
Wykorzystanie LAN 46 31 18 49 89 100
Wykorzystanie FK 57 58 54 71 90 93
Wykorzystanie ERP 11 10 4 17 33 66
Wykorzystanie EDI 3 6 5 11 30 67

Badania wykonano w EU-10 (Czechy, Niemcy, Hiszpania, Francja, W ochy, W gry, Holandia, Polska, Finlandia, Wielka Bryta-
nia).

ród o: EbusinessWatch (2006) ICT and e-Business in the Food and Beverages Industry. ICT adoption and e-business activity
in 2006. The European e-Business Market Watch. [dost pne na: www.ebusiness-watch.org, data odczytu10.03.2010]

Cel i zakres bada

Celem opracowania jest przedstawienie poziomu organizacji w wybranych obszarach

logistyki w przedsi biorstwach agrobiznesu w Polsce. Cel zosta  osi gni ty poprzez realizacj

nast puj cych zda : okre lenie, czy w przedsi biorstwach s  dzia y lub osoby

odpowiedzialne wy cznie za realizacj  procesów logistycznych oraz okre lenie w jaki

sposób realizowane jest zarz dzanie zapasami, magazynowanie, transport i zarz dzanie

informacj  w przedsi biorstwie.

Do analizy wybrano cztery bran e: przetwórstwo mi sa, przetwórstwo mleka, przetwór-

stwo zbó  oraz przetwórstwo owoców i warzyw. Ze wzgl du na raportowan  zale no

mi dzy skal  dzia ania a zaawansowaniem rozwi za  w poszczególnych obszarach logistyki

przedstawiono wyniki z uwzgl dnieniem wielko ci przedsi biorstw. Klasyfikacj  wed ug

wielko ci przeprowadzono bior c pod uwag  tylko wielko  zatrudnienia. Wydzielono grupy

mikro- (0-9 zatrudnionych), ma ych (10-49 zatrudnionych), rednich (50-249 zatrudnionych)

oraz du ych przedsi biorstw (250 i wi cej zatrudnionych).

Dane ród owe pochodz  z bada  ankietowych w ród przedsi biorstw przetwórstwa

rolno-spo ywczego. Ankiet  przeprowadzono w okresie od grudnia 2009 do marca 2010 r.

Ankieta zosta a wystosowana do wszystkich du ych, rednich i ma ych przedsi biorstw zali-

czanych do sektora przetwórstwa spo ywczego zgodnie z danymi z bazy REGON. cznie

rozes ano ankiety do 2958 przedsi biorstw z bran : przetwórstwa mi sa, przetwórstwa mleka,

przetwórstwa zbó  oraz przetwórstwa owoców i warzyw, przy czym uzyskano odpowiedzi z

203 spo ród nich. Najliczniej reprezentowan  grup  by a grupa ma ych przedsi biorstw, które

9 M. Thakur, Ch. Hurburgh, Framework for implementing traceability system in the bulk grain supply chain. Journal of Food
Engineering 95 (2009) ss. 617–626. [dost pne na: www.elsevier.com/locate/jfoodeng, data odczytu 10.03.2010].

http://www.ebusiness-watch.org
http://www.elsevier.com/locate/jfoodeng
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stanowi y 47% wszystkich. W ród bran  najliczniej reprezentowana by a bran a przetwór-

stwa mi sa, której przedsi biorstwa stanowi y 57% wszystkich. Liczb  przedsi biorstw w

badanych bran ach przetwórstwa, w poszczególnych kategoriach wielko ci przedstawiono na

rysunku 2. Dane ród owe zosta y wst pnie przetworzone, niemniej nie dokonano analizy

braków danych i uzupe nie .
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Rysunek 2. Rozk ad liczby przedsi biorstw obj tych badaniami
ród o: Badania w asne

Wyniki bada

ród badanych przedsi biorstw znaczenie procesów logistycznych ustalono przez okre-

lenie, czy jest w przedsi biorstwie wyodr bniony dzia  zajmuj cy si  wszystkimi procesami

logistycznymi. Tylko w ród du ych przedsi biorstw w wi kszo ci funkcjonowa  dzia  logi-

styki zajmuj cy si  kompleksowo procesami logistycznymi. Z drugiej strony tylko 4% mikro-

przedsi biorstw deklarowa o, e istnieje w nich dzia  logistyki, przy czym by o to obserwo-

wane tylko w bran y mi snej. Tak e w ród ma ych przedsi biorstw tylko w ma ej cz ci

funkcjonowa  odr bny dzia  logistyki (11,5%). Dopiero w przedsi biorstwach rednich i

du ych integracja procesów logistycznych w jednym dziale by a stosunkowo cz sta (tab. 2).

Tabela 2. Cz sto  wyst powania odr bnego dzia u logistyki w przedsi biorstwach przetwórstwa rolno-spo ywczego

Wielko  firmy

Bran a
mi so mleko owoce i warz. zbo a Razem

udzia  firm w procentach
Mikro 12,50 0,00 0,00 0,00 4,00
Ma e 5,26 50,00 23,53 0,00 11,46

rednie 32,43 75,00 55,56 57,14 44,26
Du e 54,55 66,67 100,00 100,00 66,67
Razem 19,47 58,33 36,67 16,67 26,11
ród o: Badania w asne
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Mo na zauwa , e funkcjonowanie odr bnego dzia u logistyki by o powi zane z

bran . Najcz ciej funkcjonowa  on w bran y przetwórstwa mleka oraz przetwórstwa owo-

ców i warzyw. By o to prawdopodobnie spowodowane tym, e w tych bran ach wymagane

jest zorganizowanie zarówno bazy surowcowej, jak te  zawarcie kontraktów na dostaw , a w

przypadku mleka zorganizowanie codziennych dostaw surowca do przedsi biorstwa.

W wielu przedsi biorstwach, szczególnie mniejszych istnienie dzia u logistyki nie zaw-

sze jest uzasadnione. Cz sto odr bne komórki organizacyjne s  odpowiedzialne za poszcze-

gólne obszary funkcjonalne zwi zane z logistyk . W tabeli 3 przedstawiono cz sto  funkcjo-

nowania odr bnych komórek odpowiedzialnych za transport, magazynowanie, zapasy itd.,

czy to w ramach dzia u logistyki, czy te  jako samodzielne jednostki. Najcz ciej wydzielane

by y komórki odpowiedzialne za transport i magazynowanie, które funkcjonowa y w ponad

30% przedsi biorstw. Dzia y takie wyst puj  w wi kszo ci przedsi biorstw nawet wtedy, a

raczej szczególnie wtedy gdy procesy logistyczne nie s  zintegrowane. W przedsi biorstwach

przetwórstwa rolno-spo ywczego wa  rol  odgrywa sprawna organizacja skupu surowca od

producentów – rolników. Je eli surowiec wymaga szczególnych rodzajów rodków trans-

portu, np. cystern do mleka oraz codziennych dostaw wyodr bnianie dzia u transportu jest

konieczne. Komórki odpowiedzialne za transport funkcjonowa y najcz ciej w bran y prze-

twórstwa mleka – 67% firm, a odpowiedzialne za magazynowanie w bran y przetwórstwa

owoców i warzyw – 50% firm oraz przetwórstwa mleka – 42% firm (tab. 3).

Tylko w 21% spo ród badanych przedsi biorstw funkcjonowa y komórki odpowie-

dzialne za zarz dzanie zapasami, a bardzo rzadko (w 14% firm) funkcjonowa y komórki

odpowiedzialne za zarz dzanie informacj  i informatyk  w logistyce.

Tabela 3. Cz sto  wyodr bniania dzia ów zajmuj cych si  poszczególnymi obszarami logistyki w przedsi biorstwach przetwór-
stwa rolno-spo ywczego wed ug bran

Obszar funkcjonalny
Bran a

mi so mleko owoce i warz. zbo a Razem
Udzia  firm w procentach

Zapasy 20,35 33,33 20,00 16,67 21,18
Transport 25,66 66,67 30,00 30,56 32,02
Magazynowanie 30,97 41,67 50,00 16,67 32,51
Zarz dzanie informacj 13,27 20,83 10,00 16,67 14,29
ród o: Badania w asne.

Cz sto  wyst powania wydzielonych dzia ów, czy komórek organizacyjnych w du ej

mierze zale a od wielko ci firmy. W du ych firmach odr bne komórki odpowiedzialne za

dzia ania logistyczne wyst powa y najcz ciej. W wi kszo ci z tych firm istnia y wyodr b-

nione komórki zarz dzaj ce transportem (71%) i magazynowaniem (57%). W firmach red-

nich rzadziej funkcjonowa y takie komórki, niemniej w po owie z nich istnia y te odpowie-

dzialne za transport i magazynowanie. W mikroprzedsi biorstwach odr bne komórki zajmu-
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ce si  poszczególnymi obszarami logistyki wyst powa y równie rzadko, jak dzia  logistyki.

Zaledwie od 4% do 16% tych przedsi biorstw posiada o osob  lub komórk  odpowiedzialn

za zapasy, magazynowanie, transport, czy zarz dzanie informacj  (tab. 4).

Tabela 4. Cz sto  wyodr bniania dzia ów zajmuj cych si  poszczególnymi obszarami logistyki w przedsi biorstwach przetwór-
stwa rolno-spo ywczego wed ug wielko ci przedsi biorstw

Wielko  firmy

Obszar funkcjonalny

zapasy transport magazynowanie
zarz dzanie infor-

macj
Udzia  firm w procentach

Mikro 8,00 16,00 8,00 4,00
Ma e 16,67 18,75 26,04 13,54

rednie 29,51 45,90 44,26 16,39
Du e 33,33 71,43 57,14 23,81
Razem 21,18 32,02 32,51 14,29
ród o: Badania w asne.

Koszty procesów logistycznych (rys. 3) by y najcz ciej oceniane w badanych

przedsi biorstwach jako niskie lub bardzo niskie (63%). Oznacza to, e d enie do redukcji

kosztów procesów logistycznych nie wp ynie znacz co na ogólny poziom kosztów przedsi -

biorstwa. Taka sytuacja wynika ze specyfiki przemys u rolno-spo ywczego, w którym

jednym z podstawowych kosztów jest koszt zakupu surowca. Pomi dzy analizowanymi bran-

ami nie wyst powa y wi ksze ró nice w zakresie oceny poziomu kosztów logistyki, a tylko

w mikroprzedsi biorstwach cz ciej wskazywany by  bardzo niski poziom kosztów logistyki.

Wynika o to zapewne z ma ej skali i niedu ego obszaru geograficznego dzia ania takich firm.
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Rysunek 3. Poziom kosztów logistyki w badanych przedsi biorstwach
ród o: Badania w asne.

Przeprowadzone porównanie nie wykaza o zwi zku pomi dzy poziomem kosztów logi-

styki a pojawianiem si  dzia u logistyki w przedsi biorstwie (rys. 4). W ród przedsi biorstw
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deklaruj cych bardzo wysoki udzia  kosztów logistyki, tylko w 40% funkcjonowa  dzia  logi-

styki. Podobny odsetek by  jednak obserwowany tak e w przedsi biorstwach deklaruj cych

niski udzia  kosztów logistyki. Wynika z tego, e funkcjonowanie wyodr bnionych dzia ów

logistyki wi e si  raczej ze z ono ci  prowadzonej dzia alno ci, liczb  dostawców,

odbiorców, ni  z kosztami.
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Rysunek 4. Proporcje pomi dzy liczb  przedsi biorstw posiadaj cych wyodr bniony dzia  logistyki w kategoriach deklarowa-
nego poziomu kosztów

ród o: Badania w asne.
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Rysunek 5. Proporcje pomi dzy liczb  przedsi biorstw posiadaj cych wyodr bniony dzia  logistyki w kategoriach deklarowa-
nego poziomu kosztów

ród o: Badania w asne.
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Na rysunku 5 przedstawiono proporcje warto ci gradacyjnego wska nika oceny wysoko-

ci kosztów logistycznych w zale no ci od wielko ci i bran y przedsi biorstwa. Wska nik

skonstruowano przypisuj c odpowiedziom wagi odpowiednio od 0 dla odpowiedzi „bardzo

niskie” do 3 dla odpowiedzi „bardzo wysokie”, sumuj c rednie iloczynów wag przez liczby

udzielonych odpowiedzi w kategoriach oraz normalizuj c otrzymane warto ci do przedzia u

od 0 do 1.

Tak e w przekroju bran owym i wg wielko ci firm nie zauwa ono prawid owo ci

pozwalaj cych na stwierdzenie zale no ci mi dzy odczuwalnym poziomem kosztów logistyki

a utworzeniem dzia u zajmuj cego si  obszarem logistyki w przedsi biorstwie (rys.5).

Transport

W badanych przedsi biorstwach transport realizowano przede wszystkim w asnymi

rodkami transportu (66%). Tylko w oko o 18% przedsi biorstwach dominowa  transport

obcy (rys. 6). Przyczyny takiego staniu rzeczy s  ró ne. Po pierwsze, ma e przedsi biorstwa

dzia aj ce na lokalnych rynkach nie s  w stanie zapewni  dostawy ca ej swojej produkcji bez

uciekania si  do wynajmu rodków transportu. Po drugie, cz sto, zarówno w zaopatrzeniu, jak

i w zbycie wymagane s  cz sto specjalistyczne rodki transportu (cysterny do mleka i mate-

ria ów sypkich, izotermy, ch odnie), co do których korzystanie z us ug wi e si  z wi kszymi

trudno ciami w zapewnieniu prawid owej obs ugi transportowej.
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Rysunek 6. Cz sto  wykorzystywania w asnych i obcych rodków transportu w badanych przedsi biorstwach przetwórstwa
rolno-spo ywczego

ród o: Badania w asne
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Na rysunku 7 przedstawiono dwuwymiarowy rozk ad warto ci gradacyjnego wska nika

oceny w asno ci rodków transportu w zale no ci od wielko ci i bran y przedsi biorstwa.

Wska nik skonstruowano przypisuj c odpowiedziom wagi odpowiednio od 0 dla odpowiedzi

„tylko w asny” do 4 dla odpowiedzi „tylko obcy”, sumuj c rednie iloczynów wag przez

liczby udzielonych odpowiedzi w kategoriach oraz normalizuj c otrzymane warto ci do prze-

dzia  od 0 do 1.
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Rysunek 7. Rozk ad warto ci wska nika w asno ci rodków transportu.
ród o: Badania w asne

Cz sto  wykorzystywania zewn trznych rodków transportu wzrasta a wraz ze zwi k-

szaniem skali dzia ania. Najcz ciej z us ug transportowych korzysta y firmy du e (warto

wska nika 0,49) oraz firmy redniej wielko ci (warto  wska nika 0,41). W ród du ych

przedsi biorstw tylko 19% respondentów zadeklarowa o, e korzysta wy cznie z transportu

asnego i a  29% o wiadczy o, e wykorzystuje tylko transport obcy. Z kolei w mikroprzed-

si biorstwach a  68% firm zadeklarowa o wykorzystywanie tylko transportu w asnego.

Widoczne jest zdecydowane przesuni cia znaczenia od transportu w asnego do transportu

obcego obserwowany pomi dzy przedsi biorstwami mikro (warto  wska nika 0,14), ma ymi

(warto  wska nika 0,23) i du ymi (warto  wska nika 0,41). Najszybszy jest on w bran y

zbo owej oraz owocowo-warzywnej, wolniejszy w bran y mlecznej, a zdecydowanie najwol-

niejszy w bran y mi snej (rys. 7).

Najcz ciej transport obcy wykorzystywano w du ych firmach w bran y przetwórstwa

zbó , dla których warto  wska nika w asno ci transportu wynios a 1,00, co oznacza, e

obs ugiwa  on 100% transportu. Równie  wysoki stopie  wykorzystywania transportu obcego
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stwierdzono w rednich i du ych przedsi biorstwach bran y przetwórstwa owoców i warzyw,

dla których warto  wska nika wynosi a odpowiednio 0,86 i 0,75 oraz w rednich przedsi -

biorstwach bran y przetwórstwa zbó , dla których warto  wska nika wynosi a 0,68. Wyni-

ka o to z du ej sezonowo ci zapotrzebowania na us ugi transportowe w okresie zbiorów zbó ,

czy warzyw. Sta e utrzymywanie taboru by oby w tych firmach nieop acalne, tym bardziej, e

trwa  surowca pozwala na dalekie, ale nieregularne przewozy, gdy  w tych bran ach baza

surowcowa mo e by  rozproszona10. Inaczej jest w skupie mleka, gdzie transport jest jednym

wa niejszych elementów kosztów pozyskania surowca i od jego sprawno ci zale y w du ej

mierze jako  surowca11. Obszar dzia ania zwykle jest tu te  sta y i ograniczony. Inne badania

pokazuj  za , e w bran y mleczarskiej optymalizacja transportu mo e prowadzi  do znacz-

nych oszcz dno ci12, wi c firmy mog  by  zainteresowane utrzymywaniem tylko w pe ni

wykorzystywanej na sta ych trasach w asnej bazy transportowej.

Najcz ciej transport w asny wykorzystywa y przedsi biorstwa bran y mi snej niezale -

nie od wielko ci, dla których stwierdzono warto  wska nika w asno ci transportu 0,20 oraz

przedsi biorstwa mikro i ma e niezale nie od bran y, dla których stwierdzono warto ci

wska nika odpowiednio 0,14 i 0,23. W bran y przetwórstwa zbó  stwierdzono wyra  Dy-

chotomi  na przedsi biorstwa mikro i ma e, które wykorzystuj  g ównie transport w asny

(warto ci wska nika odpowiednio 0,19 i 0,21) oraz rednie i du e pos uguj ce si  przede

wszystkim transportem obcym (warto ci wska nika odpowiednio 0,68 i 1,00). W bran y prze-

twórstwa mleka, rednie i du e przedsi biorstwa deklaruj  wykorzystywanie na podobnym

poziomie transportu w asnego, co obcego (warto ci wska nika odpowiednio 0,50 i 0,54).

Przedsi biorstwa ma e wykorzystuj  znacznie cz ciej transport w asny (warto  wska nika

0,38), a mikroprzedsi biorstwa wykorzystuj  go w stopniu dominuj cym (warto  wska nika

0,13).

Magazynowanie

Potrzeby zarz dzania gospodark  magazynow  mog  wynika  z ro nych przyczyn.

Oprócz poziomu kosztów i efektywno ci realizacji procesów magazynowych mo e to by

ch  jak najlepszego wykorzystania posiadanej powierzchni magazynowej, szczególnie gdy

wyst puj  jej niedobory.

10 B. Grzybowska, Regionalne aspekty lokalizacji przemys u spo ywczego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA tom XI z. 4.
ss. 99–104.
11 A. Komor, Regionalna baza surowcowa jako ród o przewag konkurencyjnych przedsi biorstw mleczarskich. Roczniki
Naukowe SERiA tom X, z. 4, 2008. ss. 171–176.
12 J. Baran, Metody uzupe niania zapasów w spó dzielni mleczarskiej – studium przypadku. Roczniki Naukowe SERiA, tom
XI, z. 1 2009. ss. 18–23.
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Wi kszo  badanych firm, bo a  73% uzna a, ze posiadana powierzchnia magazynowa

jest ca kowicie lub w wi kszo ci potrzeb jako wystarczaj . Zaledwie 6% respondentów

okre li o posiadan  baz  magazynow  jako zdecydowanie niewystarczaj  (rys. 8).
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Rysunek 8. Rozk ad warto ci wska nika wystarczalno ci bazy magazynowej.
ród o: Badania w asne
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Rysunek 9. Rozk ad warto ci wska nika wystarczalno ci bazy magazynowej.
ród o: Badania w asne

Na rysunku 9 przedstawiono dwuwymiarowy rozk ad warto ci gradacyjnego wska nika

wystarczalno ci (adekwatno ci w stosunku do potrzeb) posiadanej bazy magazynowej w za-

le no ci od wielko ci i bran y przedsi biorstwa. Wska nik skonstruowano przypisuj c odpo-

wiedziom wagi odpowiednio od 0 dla odpowiedzi „niewystarczaj ca” do 3 dla odpowiedzi „w
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zupe no ci wystarczaj ca”, sumuj c rednie iloczynów wag przez liczby udzielonych odpo-

wiedzi w kategoriach oraz normalizuj c otrzymane warto ci do przedzia  od 0 do 1.

Niedobory powierzchni magazynowej deklarowano cz ciej wraz ze wzrostem kategorii

wielko ci firmy. W przedsi biorstwach du ych warto  wska nika wystarczalno ci

powierzchni magazynowej by a najni sza i wynosi a 0,52, w przedsi biorstwach rednich

0,61, w przedsi biorstwach ma ych 0,77, a w mikroprzedsi biorstwach 0,85.

W uj ciu bran owym, najwi ksze niedobory deklarowali przedstawiciele firm przetwór-

stwa owocowo-warzywnego, dla których warto  wspó czynnika wynosi a 0,58. W pozosta-

ych bran ach oceny adekwatno ci posiadanej powierzchni magazynowej do potrzeb by a

oceniana na podobnych wysokim poziomie (warto ci wska nika od 0,70 do 0,74). Zdecydo-

wanie najgorzej posiadan  baz  magazynow  oceniali respondenci reprezentuj cy du e firmy

przetwórstwa zbo owego, dla których warto  wska nika wynosi a tylko 0,17. Najsilniej nie-

dobory powierzchni magazynowej odczuwa y wi c firmy zaopatruj ce si  w surowiec sezo-

nowo: skupuj ce owoce i warzywa oraz zbo a. Sezonowo  poda y wymusza na tych firmach

gromadzenie du ych zapasów po zbiorach.

Informatyczne wspomaganie logistyki

Systemy logistyczne we wspó czesnych przedsi biorstwach s  wspomagane lub two-

rzone w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne o ró nym stopniu komplikacji i kom-

pleksowo ci. S  one okre lane najcz ciej mianem systemów komputerowego wspomagania

logistyki CAL (ang. Computer Aided Logistics). Coraz cz ciej tak pojmowan  dzia alno

logistyczn  okre la si  jako e-Logistyk .

W tabeli 5 przedstawiono informacje dotycz ce cz sto ci wyst powania systemów infor-

matycznych wspieraj cych procesy logistyczne, a wi c s cych do zarz dzania zapasami,

transportem, magazynem, czy te  zamówieniami. Najcz ciej systemy wspieraj ce logistyk

funkcjonowa y w firmach du ych, natomiast nie by o znacz cych ró nic mi dzy mikro-,

ma ymi i rednimi przedsi biorstwami. Systemy informatyczne wspomagaj ce procesy logi-

styczne wyst powa y najcz ciej w firmach bran y przetwórstwa mleka. Wynika to z

konieczno ci obs ugi cz sto nawet kilku tysi cy dostawców i ewidencjonowania wielko ci

codziennych dostaw od ka dego z nich. W 80-100% du ych firm tej bran y praktycznie

wszystkie obszary, takie jak transport, gospodarka magazynowa, zarz dzanie zapasami,

zarz dzanie zamówieniami by y wspierane przez odpowiedni  aplikacj  informatyczn .

Najrzadziej procesy logistyczne by y wspomagane przez dedykowany system informatyczny

w bran y przetwórstwa owoców i warzyw.
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Tabela 5. Cz sto  wyst powania systemu informatycznego wspieraj cego procesy logistyczne w przedsi biorstwach
przetwórstwa rolno-spo ywczego

Wielko  firmy
Bran a

mi so Mleko owoce i warzywa zbo a Razem
Udzia  firm w procentach

Mikro 37,50 50,0 0,00 15,38 24,00
Ma e 21,05 25,00 11,76 14,29 18,75

rednie 21,62 25,00 22,22 42,86 24,59
Du e 18,18 66,67 0,00 100,00 38,10
Razem 22,12 37,50 13,33 25,00 23,15
ród o: Badania w asne

 Oprócz systemów informatycznych integruj cych ca okszta t dzia  logistycznych,

cz  firm wykorzystywa a oprogramowanie dedykowane do wspomagania dzia alno ci w

jednym lub w kilku wybranych obszarach (rys. 10). Prawie po owa badanych przedsi biorstw

wykorzystywa a systemy informatyczne do zarz dzania takimi obszarami, jak zapasy, gospo-

darka magazynowa i zarz dzanie zamówieniami.
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Rysunek 10. Obszary logistyki, w których wykorzystywane s  rozwi zania informatyczne w przedsi biorstwach przetwórstwa
rolno-spo ywczego

ród o: Badania w asne

System informatyczny zwi zany z procesami logistycznymi najcz ciej wspomaga

obszary zarz dzania zapasami i magazynowania. Zakres ten naj atwiej poddaje si  informaty-

zacji, ze wzgl du na to, e ka dy program s cy do ewidencji magazynowej ma wbudowane

przynajmniej podstawowe modu y pozwalaj ce na zarz dzanie zapasami. W praktyce tylko

przedsi biorstwa, w których nie jest prowadzona komputerowa ewidencja zapasów nie maj

mo liwo ci wykorzystania programów komputerowych do wspierania dzia  logistycznych

w tym zakresie. Inn  barier  mo e by  brak umiej tno ci personelu, szczególnie przy opro-
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gramowaniu oferuj cym du e mo liwo ci przetwarzania danych, ale wymagaj cych u ywania

zaawansowanych funkcji.

Podobnie cz sto obserwowano wsparcie informatyczne w obszarze zarz dzania zamó-

wieniami (39%) nieco rzadziej dotyczy o to transportu (29%). Zdecydowanie najrzadziej

wspieranym informatycznie obszarem dzia  logistycznych by o zarz dzanie opakowaniami

i logistyka zwrotna (21%).

W badanych przedsi biorstwach najcz ciej wykorzystywano funkcjonalno ci progra-

mów finansowo-ksi gowych (FK), co zadeklarowa o 73% firm. Zdecydowanie rzadziej by y

wykorzystywane systemy klasy MRP (23%) lub ERP (8%). Z mo liwo ci wymiany informa-

cji z wykorzystaniem komunikatów EDI korzysta o tylko 16% przedsi biorstw, przy czym

by y to przedsi biorstwa rednie lub du e. Podobnie 75% firm wykorzystuj cych system ERP

oraz 70% u ywaj cych systemu klasy MRP zaliczane by o do firm rednich lub du ych.

Oznacza to, e wy szej klasy rozwi zania informatyczne nie znajduj  zastosowania w ma ych

firmach. Zazwyczaj g ównymi przyczynami s  brak u wiadomionych potrzeb integrowania

informatycznego ró nych obszarów dzia ania, wysokie koszty wdro enia i utrzymania syste-

mów zintegrowanych, a cz sto równie  zbyt rozbudowane funkcjonalno ci powoduj ce pro-

blemy z wdro eniem i przeszkoleniem personelu. 90% procent ankietowanych przedsi -

biorstw nale y zaliczy  do kategorii MSP (ma e i rednie przedsi biorstwa). Zintegrowane

systemy informatyczne dla tej kategorii przedsi biorstw do niedawna stanowi y ma o

znacz cy margines us ug informatycznych. Równie  sektor MSP nie by  w dostatecznym

stopniu przygotowany do wdra ania zaawansowanych technologii13.

Nale y przypuszcza , e wraz ze wzrostem zakresu integracji pionowej i koordynacji

przep ywów towarowych b dzie nast powa  wzrost cz sto ci stosowania systemów informa-

tycznych pozwalaj cych na automatyczne ledzenia przep ywu. Tylko przy wzro cie zakresu

integracji w cuchu dostaw mo liwa jest pe na realizacja koncepcji traceability 14,15.

Wiedza o procesach logistycznych

W ramach bada  analizowano tak e odczuwane potrzeby uzupe niania wiedzy w zakre-

sie logistyki. 61% firm stwierdzi o, e wiedza w zakresie logistyki w ich przedsi biorstwach

jest wystarczaj ca przy ich obszarze i skali dzia alno ci (rys. 11). Tylko w 13% przedsi -

biorstw respondenci stwierdzili, ze wiedza w zakresie logistyki jest w ich firmach zbyt ma a

13 P. Ja owiecki, A. Or owski, Technologie informatyczne w logistyce. Wie  Jutra, nr 1, 2010, ss. 36 – 37.
14 G. Soko owski, „Traceability” spe nienie wymaga  przy u yciu uniwersalnego j zyka biznesu. Logistyka, nr 1, 2005, s. 60.
15 I. Blazkova, Contractual relationships within the commodity verticals. RN SERiA t. X, z. 5. 2008, ss. 13-16
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w stosunku do potrzeb, a kolejne 26% respondentów zauwa o, e w niektórych okresach i

obszarach dzia ania posiadana przez nich wiedza w zakresie logistyki jest niewystarczaj ca.
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Rysunek 11. Potrzeby w zakresie wiedzy dotycz cej logistyki
ród o: Badania w asne

Na rysunku 12 przedstawiono dwuwymiarowy rozk ad warto ci gradacyjnego wska nika

oceny wiedzy o dzia aniach logistycznych w zale no ci od wielko ci i bran y przedsi bior-

stwa. Wska nik skonstruowano przypisuj c odpowiedziom wagi odpowiednio od 0 dla odpo-

wiedzi „niewystarczaj ca” do 3 dla odpowiedzi „w zupe no ci wystarczaj ca”, sumuj c red-

nie iloczynów wag przez liczby udzielonych odpowiedzi w kategoriach oraz normalizuj c

otrzymane warto ci do przedzia  od 0 do 1.

Rozk ad warto ci wska nika (zakres warto ci od 0,37 do 0,83, rednia warto  0,53)

pokazuje, e poziom oceny wiedzy o dzia aniach logistycznych by  w ankietowanych przed-

si biorstwach wysoki. Zdecydowanie najwy ej poziom wiedzy o dzia aniach logistycznych

by  oceniany w mikroprzedsi biorstwach bran y owocowo-warzywnej, natomiast zdecydo-

wanie najni ej by  on oceniany w mikroprzedsi biorstwach bran y mi snej i w du ych przed-

si biorstwach bran y owocowo-warzywnej. Najwi ksze zró nicowanie ocen odczuwanych

potrzeb wyst powa o w przedsi biorstwach bran y owocowo-warzywnej, natomiast

najmniejsze w przedsi biorstwach bran y mi snej.



17

mikro ma e rednie du e
mi so

mleko

ow oce i w arzyw a

zbo a

wska nik oceny wiedzy o dz.logistycznych

 0,80    - 0,90

 0,70    - 0,80

 0,60    - 0,70

 0,50    - 0,60

 0,40    - 0,50

 0,30    - 0,40

Rysunek 12. Rozk ad warto ci wska nika oceny wiedzy o dzia aniach logistycznych.
ród o: Badania w asne

Przedstawiony na rysunku 13 u redniony odczuwalny poziom wiedzy logistycznej by

bardzo zbli ony we wszystkich czterech kategoriach wielko ci przedsi biorstw oscyluj c w

zakresie warto ci wska nika od 0,51 dla mikroprzedsi biorstw do 0,53 dla przedsi biorstw

ma ej oraz redniej wielko ci. Bardziej zró nicowana by a ocena posiadanej wiedzy logisty-

cznej w kategoriach bran owych. Zdecydowanie najni szy poziom wiedzy ( rednia warto

wska nika 0,48) deklarowali respondenci reprezentuj cy bran  mi sn , natomiast najwy szy

ankietowani z bran  mlecznej i owocowo-warzywnej ( rednia warto  wska nika 0,60).
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Rysunek 13. rednie warto ci wska nika oceny wiedzy o dzia aniach logistycznych w kategoriach przedsi biorstw.
ród o: Badania w asne
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Szczegó owa analiza wyników ankiet potwierdza ogóln  wysok  ocen  posiadanej

wiedzy o dzia aniach logistycznych deklarowan  przez respondentów. rednia warto  wska-

nika dla wszystkich ankietowanych przedsi biorstwach wynosi 0,53. W 61% przypadków

zarówno rozwi zania dotycz ce procesów logistycznych, jak i aktualna organizacja przed-

si biorstwa nie wymaga, w odczuciu respondentów, zmian. Tylko 39% respondentów odczu-

wa o, e brakuje im wiedzy o logistyce.

Oznacza to, e potrzeby edukacji w zakresie logistyki nie s  postrzegane jako pilne w

wi kszo ci przedsi biorstw. Mo e to równie wiadczy  o nie docenianiu potrzeby

posiadania specjalistycznej wiedzy o dzia aniach logistycznych. Zdaj  si  o tym wiadczy

dosy  niskie odsetki przedsi biorstw deklaruj cych posiadanie w swojej strukturze

organizacyjnej wyodr bnionych komórek logistycznych. Posiadanie dzia u logistyki deklaruje

26% respondentów, komórki logistyki transportu 32%, komórki sterowania zapasami 21%,

komórki zarz dzaj cej baz  magazynow  33% oraz komórki zarz dzania opakowaniami 12%

oraz komórki zarz dzania informacj  logistyczn  14%.

Z uwagi na trudno ci interpretacyjne, zasygnalizowany temat wymaga dalszych bada

zmierzaj cych do stwierdzenia na ile przekonanie o wysokim poziomie wiedzy o dzia aniach

logistycznych przek ada si  na efektywno  rzeczywistych dzia  logistycznych, a na ile jest

wynikiem nie doceniania potrzeb posiadania fachowej wiedzy.

Podsumowanie

Przeprowadzone w ród przedsi biorstw przetwórstwa rolno-spo ywczego badania

pozwoli y stwierdzi , e w tym sektorze skala wykorzystywania kompleksowych rozwi za

logistycznych jest niewielka, chocia  wymagania w zakresie jako ci ywno ci, ledzenia jej

pochodzenia oraz organizacji zaopatrzenia powinny zach ca  przedsi biorców do wykorzy-

stywania kompleksowych systemów pozwalaj cych na realizacj  tych zada  w ramach zinte-

growanego systemu. Najmniejsze potrzeby w zakresie logistyki ujawnia y si  w mikroprzed-

si biorstwach. Firmy te dzia aj  zazwyczaj na lokalnym rynku, obejmuj cym jeden lub kilka

powiatów, a tak e maj  ma o rozbudowan  baz  dostawców. Umo liwia im to na sterowanie

zaopatrzeniem, czy transportem w powi zaniu ze sterowaniem produkcj  zgodnie z zapotrze-

bowaniem na surowiec. Ze wzgl du na ma  liczb  zatrudnionych nie jest tak e mo liwe

oddzielenie obowi zków zwi zanych z szeroko rozumian  aktywno ci  w obszarze logistyki

od innych czynno ci zwi zanych z zarz dzaniem przedsi biorstwem.

Wyodr bnianie dzia ów zajmuj cych si  logistyk  by o silnie powi zane z wielko ci

przedsi biorstw, co oznacza, e dopiero w rednich i du ych przedsi biorstwach zarówno
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potencja  osobowy, jak i potrzeby wynikaj ce ze skali dzia alno ci umo liwiaj  skuteczne

integrowanie przep ywów fizycznych w ca ym przedsi biorstwie.

ród badanych przedsi biorstw widoczne by o rozproszenie funkcji logistycznych w

ró nych dzia ach. Najcz ciej obserwowane by a funkcjonowanie odr bnych dzia ów maga-

zynowania i transportu. Dotyczy o to przede wszystkim tych bran  w których wyst puje

sezonowo  poda y surowca i wymagane jest sprawne zarz dzanie procesami magazyno-

wymi (przetwórstwo owoców i warzyw) oraz tych, gdzie zakup surowca jest realizowany

codziennie od bardzo du ej liczby odbiorców (mleczarstwo).

Badane przedsi biorstwa wykorzystuj  przede wszystkim w asny transport do przewo e-

nia surowców i produktów gotowych, widoczna jest jednak silna tendencja do zwi kszania

zakresu wykorzystania transportu obcego wraz ze wzrostem skali dzia alno ci oraz w tych

bran ach charakteryzuj cych si  sezonowym zakupem surowce, tj. w przetwórstwie owoców

i warzyw oraz zbó . Najni szy zakres korzystania z transportu obcego ustalony w badaniach

by  widoczny w bran y mi snej. Wynika o to z faktu, e bardzo du a liczba przedsi biorstw z

tej bran y obj ta badaniami zaliczana by a do grupy ma ych przedsi biorstw, a przy takiej

skali dzia alno ci wystarczaj ce jest zwykle posiadanie jednego lub kilku w asnych samocho-

dów ch odni, czy izoterm.

W wi kszo ci badanych przedsi biorstw nie odczuwano niedoborów powierzchni maga-

zynowej. Podobnie jednak, jak w odniesieniu do transportu udzia  firm wskazuj cych na to,

ze brakuje im powierzchni magazynowej wzrasta  w firmach rednich i du ych. Oznacza to,

e zwi kszanie skali dzia alno ci produkcyjnej i zatrudnienia nie zawsze by o powi zane z

odpowiednim zaplanowaniem wielko ci magazynów pozwalaj cych na niezak ócone prowa-

dzenie skupu, produkcji i sprzeda y.

Jako niskie nale y oceni  wykorzystanie systemów informatycznych we wspomaganiu

procesów logistycznych w przedsi biorstwach. W mikro- i ma ych przedsi biorstwach cz sto

nie u ywano adnego programu komputerowego do wspomagania dzia  logistycznych.

Du a cz  tych firm wykorzystywa a funkcjonalno ci zawarte w programach finansowo-

ksi gowych do ewidencji magazynowej, czy ewidencji odbiorców. Programy klasy MRP lub

ERP by y wykorzystywane g ównie w rednich i du ych firmach. Mo e to oznacza , e na

potrzeby mniejszych trzeba rozwija  oprogramowanie oparte na programach ksi gowych.

Wdro enie jednego w ca ym przedsi biorstwie systemu informatycznego klasy ERP

pozwala oby na realizacj  wymogu traceability wi cego si  z obowi zkowym stosowaniem

systemu HACCP w przetwórstwie ywno ci. Ewidencja przep ywu surowca bazuj ca na sys-

temach kartotekowych bez zastosowania automatycznego zapisu i odczytu jest mo liwa tylko
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w mikro- i ma ych przedsi biorstwach dostarczaj cych swoje produkty bezpo rednio do

ostatecznego odbiorcy.

Zbyt ma e zasoby wiedzy o logistyce zauwa o tylko 12% respondentów. Widoczna

by a polaryzacja odpowiedzi w grupie mikroprzedsi biorstw, gdzie po ponad 25% respon-

dentów stwierdzi o, e maj  w zupe no ci wystarczaj  i niewystarczaj  wiedz  o logi-

styce. Inaczej by o w wi kszych przedsi biorstwach, w których respondenci uznali, e ich

wiedza w zakresie logistyki jest na dobrym lub rednim poziomie.

Uzyskane w trakcie bada  wyniki dotycz ce rozwi za  logistycznych w przedsi bior-

stwach sektora przetwórstwa rolno- ywno ciowego pozwalaj  stwierdzi , e zarówno zakres i

poziom stosowanych rozwi za  logistycznych jest w nich bardzo zró nicowany. Najcz ciej

rozwi zania organizacyjne prowadz ce do integracji zarz dzania przep ywami materia owymi

i innymi obszarami zarz dzania logistycznego s  podejmowane w du ych i rednich przedsi -

biorstwach. Funkcjonuj  tam odr bne dzia y logistyki. Tam te  wykorzystuje si  najcz ciej

dedykowane rozwi zania informatyczne. Spo ród badanych bran  zarz dzanie w sferze logi-

styki by o najbardziej rozwini te w bran y przetwórstwa mleka oraz owoców i warzyw.

Przeprowadzone badania pozwalaj  stwierdzi , e nale y d  do upowszechniania

po danych rozwi za  w zakresie logistyki w przetwórstwie rolno-spo ywczym. Wymaga  to

dzie szczególnie zwrócenia uwagi na organizacj  transportu i magazynowania ale przede

wszystkim na zastosowanie odpowiednich do skali prowadzonej dzia alno ci, rozwi za

informatycznych.
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LEVEL DIVERSIFICATION OF SELECTED LOGISTIC ACTIVITIES IN AGRIBUSINESS
COMPANIES IN POLAND

Summary
The objective of presented studies was presentation and evaluation of diversification of selected
logistic activities in meat, milk, cereal and also fruits and vegetables agribusiness branches in Poland.
Researched companies were divided into four groups depending on number of employees: micro (0 to
9 workers), small (10 to 49 workers), middle (50 to 249 workers) and large (more than 250 workers)
enterprises. The data used in studies derived from questionnaire surveys in 2958 companies. Answers
from 6,86% of firms were received back. In this number we count only completely fulfilled question-
naires. In received set of surveys, 56% were derived from meat branch, 18% from cereals processing
branch, 15% from fruits and vegetables branch and 12% from milk branch. In valuation of diversifica-
tion of activities in different logistics areas, grade indicators were used. Integration of all logistics
processes within one section or department were found primarily in middle and large companies. The
shift from own to external transport was found depend on company size. The most often own
transportation was used in meat companies. High level of sufficiency of own storage base were found
practically in all categories of companies. The exception were large companies of cereal branch, which
declare, that their own storage capacity is not big enough and they also use external storage. Among
IT  systems  the  most  often  financial  and  accounting  systems  were  used  (73% of  companies).  Rarely
ERP (23%) and MRP systems were applied in logistic management. Integrated information systems
were used only in 23% investigated companies, which were primarily large scale companies.

Keywords: logistics in agribusiness, agribusiness, stock management, warehouse management in
agribusiness, IT support of logistics, transport in agribusiness
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