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Wyzwania w łańcuchu dostaw

CATERING
Zaangażowany społecznie

Wybierajac odpowiedzialny catering: 

działalność i rozwój 
przedsiębiorstw 
społecznych 

WSPIERASZ DBASZ BUDUJESZ

o środowisko 
naturalne

pozytywny wizerunek 
swojej firmy 

lub organizacji

Zamów catering i wspomóż cel społeczny
W ramach Go Responsible Events & Catering wspieramy w rozwoju podmioty 
ekonomii społecznej działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, 

takie jak spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia czy fundacje.

Wejdź na naszą stronę
i skomponuj swój catering:

 www.odpowiedzialnycatering.pl 

TRADYCYJNY WEGETARIAŃSKI ODPOWIEDZIALNY
SPOŁECZNIE

ulubione dania 
przygotowane 

według 
tradycyjnych 
receptur

przepyszne, 
zdrowe posiłki, 
przygotowane 
z ekologicznych 

produktów

potrawy 
przygotowane 

przez organizacje 
działające przeciw 

wykluczeniu 
społecznemu

Zapraszamy do kontaktu i zamówień:
tel. 603 982 403 
e-mail: catering@goresponsible.pl
www.odpowiedzialnycatering.pl



Publikację wspierają:

CSRFORESIGHT
Ekspercki przegląd CSR

PROSPOŁECZNE I PROEKOLOGICZNE ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCHI

Inspiracją do opracowania niniejszego wydania, poświęconego 
wyzwaniom w łańcuchu dostaw, była dla nas zarówno rosnąca 
świadomość sektora biznesowego, jak również zmiany w ustawie 
Prawo zamówień publicznych. 

Go Responsible 

Przemysław Oczyp przemek@goresponsible.pl 

str. 3

Europejskiej, stwarzają dużą szansę rozwoju 
spółdzielniom socjalnym i innym przedsiębiorstwom 
społecznym. Na kolejnych stronach zachęcamy do 
zapoznania się ze zmianami w przepisach dotyczących 
zamówień publicznych, wytycznymi i narzędziami 
w zakresie zrównoważonego łańcucha dostaw, 
a także z wybranymi przez Go Responsible TOP 5 
trendami w łańcuchach dostaw.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy 

do współtworzenia z nami kolejnych 

edycji Eksperckiego Przeglądu CSR.

PRZEGLĄD TEORII NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAWII str. 5

ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW W PRAKTYCEIII str. 7

TOP 5 TRENDÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW WEDŁUG GO RESPONSIBLEIV str. 9

Znaczenie odpowiedzialności w łańcuchu dostaw 
jest w ostatnich latach coraz silniej akcentowane, 
organizacje typu watchdog pilnie przyglądają się 
globalnym przedsiębiorstwom, instytucje 
międzynarodowe opracowują standardy, wytyczne 
i narzędzia, a same firmy coraz chętniej wprowadzają 
kodeksy postępowania dla dostawców oraz zlecają 
audyty u swoich podwykonawców.

Zmiany w prawie i większa odpowiedzialność firm 
przy wyborze dostawców, w połączeniu z promocją 
ekonomii społecznej oraz dostępnymi środkami z Unii 

Leonardo da Vinci

Naucz się widzieć. 
Zrozum, że wszystko łączy się 
ze wszystkim.

TÜV Rheinland Polska jest jednym z liderów polskiego rynku usług certyfikacyjnych, badawczych i szkoleniowych. 
Stanowi część międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie.

Firma zatrudnia ekspertów zajmujących się badaniem i certyfikacją wyrobów, certyfikacją systemów zarządzania, 
prowadzeniem audytów i inspekcji oraz szkoleniami i egzaminowaniem personelu. Współpracę ze swoimi 
partnerami biznesowymi opiera na wiarygodności, rzetelności i tradycji.

Audyty systemów zarządzania oraz audyty dostawców prowadzone w oparciu o uznane międzynarodowe standardy 
mogą stanowić doskonałe narzędzie monitorowania ryzyk w łańcuchu dostaw. Właściwie przeprowadzony audyt 
u dostawcy jest nie tylko źródłem wiedzy o zagrożeniach dla ciągłości biznesu oraz szansach dla jego rozwoju. 
Pozwala stwierdzić wiarygodność dostawców i ich gotowość do przestrzegania wymagań prawnych i umownych. 
Jednocześnie umożliwia zidentyfikowanie potencjałów do doskonalenia współpracy, które pojawiają się w relacji 
dostawca-odbiorca.

Nasze usługi oparte są na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, które zdobywamy razem z naszymi klientami. Dzięki 
wiedzy na temat problemów i rozwiązań różnych branż przemysłu nasze audyty stają się nośnikami dobrych praktyk.

Danuta Kędzierska
Kierownik Standardów Odpowiedzialności Społecznej TÜV Rheinland Polska

Partner wydania:
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I PROSPOŁECZNE I PROEKOLOGICZNE ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

1 Obowiązek zatrudniania 
na umowy o pracę

Zmiana

142 262 
udzielono łącznie 

W roku 2015:

zamówienia publiczne

wymóg zatrudnienia przy realizacji 

zamówienia na umowy o pracę 

305 uwzględniono w 2postępowaniach

128 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Trzy z wprowadzonych zmian są 
szczególnie istotne w kontekście społecznego i ekologicznego wymiaru zamówień publicznych. 

2 Wzmocnienie klauzul 
społecznych

Zmiana

Klauzule społeczne to uregulowania umożliwiające zlecającym uwzględnianie dodatkowych celów społecznych w warunkach realizacji 

zamówień. Nowelizacja objęła:

Klauzulę zastrzeżoną, pozwalającą ograniczać krąg podmiotów, które będą konkurować o dane zamówienie. Do tej pory 
wyróżniała ona firmy i organizacje, w których co najmniej 50% zatrudnionych stanowili niepełnosprawni. Obecnie można zastrzec, 
że o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność obejmuje 
społeczną i zawodową integrację członków grup społecznie marginalizowanych, do których należą m.in.:

niepełnosprawni,
bezrobotni,
więźniowie i byli więźniowie,
cierpiący na zaburzenia psychiczne,
bezdomni,
uchodźcy,
młodzi lub seniorzy poszukujący pracy,
przedstawiciele mniejszości narodowych.

Zamawiający określa minimalny 

wskaźnik zatrudnienia takich osób,

nie niższy niż 

Klauzulę zatrudnieniową, polegającą na tym, że zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia, 
które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem. 
Przed nowelizacją była mowa jedynie o aspekcie zatrudnieniowym, który dodatkowo został teraz uszczegółowiony. 

3Postępowania z wykorzystaniem klauzuli zastrzeżonej i ich udział w ogólnej liczbie zamówień publicznych:

3 Nowe zapisy 
proekologiczne

Zmiana

Dodano artykuł mówiący, że w przypadku robót budowlanych zamawiający wskazuje wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, 

wśród których mogą znaleźć się określone poziomy oddziaływania na środowisko i klimat. Nowością jest też możliwość korzystania 

z podejścia opartego na rachunku kosztów cyklu życia przedmiotu zamówienia, który może obejmować m.in. koszty:

związane z zużyciem 
energii i innych zasobów

wycofania z eksploatacji 
(w szczególności koszty 
zbierania i recyklingu)

przypisywane ekologicznym 
efektom zewnętrznym 

emisji gazów cieplarnianych 
i innych zanieczyszczeń

Przedsiębiorstwa takie jak spółdzielnie socjalne, realizujące nie tylko cele ekonomiczne, ale także związane z integracją 
zawodową i społeczną, rzadko biorą udział w postępowaniach przetargowych organizowanych przez podmioty 
publiczne.

Dzieje się tak m.in. dlatego, że 
. Kolejne nowelizacje prawa 

zwiększają jednak znaczenie kryteriów innych niż cena, co zwiększa szanse podmiotów ekonomii społecznej w rywalizacji 
o zlecenia publiczne.

Największe zagrożenie tkwi w tym, że prospołeczne zapisy ustawy nie będą stosowane w praktyce. Prawo zawsze 
można ominąć, a stosowanie procedury z klauzulami społecznymi to zawsze więcej pracy, a czasem potrzeba 

3powtórzenia całego postępowania (gdy nie uda się wyłonić wykonawcy w oparciu o klauzulę).

zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub wymagające 
szczególnej opieki nie mogą sobie pozwolić na zaoferowanie najniższej ceny

Szanse i zagrożenia dla podmiotów ekonomii społecznej

Zrównoważone zamówienia po szwedzku 

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie działa na rzecz odpowiedzialnej produkcji 
i konsumpcji. Zrealizowała projekt „Zrównoważone zamówienia publiczne. 
Monitoring prawa i standardów”, w ramach którego m.in. zebrała dobre 
praktyki z różnych krajów.

Znalazł się wśród nich system kontroli łańcuchów produkcji dostawców, zainicjowany przez szwedzkie miasto 
Malmö. Wybrano grupy produktów, przy których wytwarzaniu istnieje największe ryzyko łamania praw 
pracowniczych. Oferenci podpisują kodeks postępowania etycznego, obejmujący podstawowe standardy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy, BHP i lokalnego prawa. Jego przestrzeganie jest weryfikowane poprzez 
kompleksowy system monitoringu dostawców, od kwestionariuszy po bezpośrednie kontrole. Firma postępująca 
niezgodnie z zapisami kodeksu musi liczyć się z utratą dostępu do kontraktów z ponad 80 miejscowości, 
które przystąpiły do systemu.

Więcej na temat zrównoważonych zamówień publicznych na stronie projektu: 
www.ekonsument.pl/s260_zamowienia_publiczne.html

30%

W opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane musi znajdować się wymóg zatrudnienia na etatach osób, które będą 

wykonywać czynności w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem. W praktyce jest to zobowiązanie 

do przestrzegania prawa pracy.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 0,34% 0,19% 0,14% 0,23% 0,13% 0,15%

547  325  240 400 183 169
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PRZEGLĄD TEORII NA TEMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAWII

1 Responsible Source Chain Management (RSCM)
Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Rozwój teorii poświęconych łańcuchowi dostaw jest kompatybilny z rozwojem idei zrównoważonego rozwoju. 

Do najważniejszych należą RSCM, C2C oraz gospodarka okrężna. 

Można go zdefiniować jako zarządzanie ekonomicznym, społecznym i środowiskowym wpływem procesu dostaw. 
Celem RSCM jest tworzenie, ochrona i długofalowy rozwój wartości ekonomicznej, społecznej i środowiskowej 

5dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces dostaw. Strategia RSCM bierze pod uwagę m.in. warunki 
kontraktów, regulację należności, transparentność, przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom, przestrzeganie prawa 
pracy i praw człowieka, niwelowanie negatywnego wpływu na środowisko, ślad węglowy, efektywność energetyczną 

6i rozwiązania prośrodowiskowe.

Kluczowe kwestie, na których należy skupić się analizując łańcuch dostaw - na przykładzie 
7branży odzieżowej:

zwiększająca się ilość 
odzieży, jaką kupujemy, 
a następnie
się pozbywamy

moda 
i konsumpcjonizm 

natężenie 
produkcji
bawełny wymagające 
dużych nakładów energii, 
wody oraz użycia 
pestycydów

warunki
pracy
w całym łańcuchu dostaw,
od produkcji bawełny do fabryk

wpływ 
energii
zużywanej podczas prania 
odzieży na zmiany klimatu

substancje
chemiczne
występujące w środowisku 
pracy. Mogą być one 
toksyczne oraz niekorzystnie 
wpływać na zdrowie 
pracowników i środowisko 
lokalne

sztuczne
włókna 
mogą o wiele dłużej 
rozkładać się na 
wysypiskach śmieci

transport
materiałów
i odzieży na całym świecie,
który przyczynia się do 
zwiększenia emisji dwutlenku 
węgla 

dobro
zwierząt
zapewnienie, że 
przestrzegane są 
odpowiednie standardy 
podczas produkcji skór 
i wełny oraz unikanie 
naturalnych futer

2 Cradle to Cradle (C2C)
Od kolebki do kolebki

Opiera się ona na zasadzie 3R (reduce, reuse, recycle). Ideą C2C jest stworzenie w pełni zamkniętego cyklu, w którym za 
pomocą odpowiednich konstrukcji, technologii produkcji i materiałów można uzyskać produkty, które mogą być w pełni 
ponownie wykorzystane (dotyczy to naturalnie produkowanych materiałów oraz tworzyw sztucznych, które nie występują 

8w naturze).

9Opracowano na podstawie materiałów Environmental Protection Encouragement Agency.

3 Circular economy
Gospodarka okrężna (cyrkularna)

Koncepcja zakładająca minimalizację wpływu tworzonych produktów na środowisko, dzięki odpowiedniemu wyborowi 
10składników oraz projektowaniu umożliwiającemu powtórne ich wykorzystanie. Inaczej mówiąc jest to wizja 

mądrzejszego, nastawionego na regenerację i wzmocnienie sposobu tworzenia, korzystania i dysponowania produktami, 
które projektuje się z odpadów z cyklu ich życia. Alternatywa wobec dominującego modelu „weź, zrób i pozbądź się” 

11(take, make and dispose), stale zyskująca zwolenników wśród wpływowych osób i korporacji. Na liście strategicznych 
partnerów Ellen MacArthur Foundation, działającej na rzecz rozwoju gospodarki okrężnej, znajdują się m.in. Cisco, 
Google, H&M, Nike, Philips, Renault i Unilever.

13Opracowanie na podstawie materiałów Innovate UK. 

Przejście na system gospodarki okrężnej

do  przyczyni się do powstania

w Polsce  dodatkowych
12miejsc pracy .

2030 r.
860 tys.

Gospodarka okrężna 
– przykłady
W fabrykach Procter & Gamble obowiązuje 
filozofia „zero odpadów”
Producenci samochodów propagują 
carsharing (np. program Daimlera car2go 
czy Forda FORD2GO)
Interface wprowadza leasing dywanów
Duńska firma Mud dzierżawi jeansy

NOWE 
ZASTOSOWANIA

POWTÓRNE 
WYKORZYSTANIE

UPCYKLING

RECYKLING

OGRANICZANIE 
KONSUMPCJI

EFEKTYWNOŚĆ
poprawa jakości 
i opłacalności

WYDAJNOŚĆ
minimalizacja
negatywnych
oddziaływań

CZASPO
ST

ĘP
SUROWCE
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ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW W PRAKTYCEIII

Zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw jest możliwe dzięki szeregowi inicjatyw, aplikacji i innych narzędzi, 

które wspierają przedsiębiorstwa w wyborze oraz ocenie obecnych i przyszłych dostawców.

Wybrane narzędzia do monitorowania łańcucha dostaw, w tym ułatwiające wybór społecznie 
14odpowiedzialnych dostawców: 

Baza danych, w ramach której dostawcy udostępniają informacje na temat standardów pracy, 
wpływu na środowisko, etyki itd.

www.sedexglobal.com

SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange)

Narzędzie zbierające z różnych źródeł (m.in. Międzynarodowa Organizacja Pracy, WHO, 
Bank Światowy) informacje na temat ryzyka społecznego współpracy z danym dostawcą.

www.socialhotspot.org

SHD B (Social Hotspots Database)

Narzędzie umożliwiające firmom m.in. komunikowanie informacji na temat emitowanego 
dwutlenku węgla, zużywanej energii i wody oraz produkcji odpadów.

www.ecodesk.com

Ecodesk

Platforma, na której można sprawdzić wskaźniki dotyczące społecznej odpowiedzialności 
dostawców, m.in. z branży IT, farmaceutycznej i motoryzacyjnej.

www.ecovadis.com

EcoVadis

Program umożliwiający ocenę i porównywanie dostawców pod względem 
różnorodnych wskaźników z zakresu zrównoważonego rozwoju, m.in. związanych 
z emisją gazów cieplarnianych.

www.csrware.com/myportfolio/sustainable-supply-chain

CSRware Sustainability Supply Chain

System, który za pośrednictwem modułu IFS Eco-footprint Management™  umożliwia 
firmom badanie ich wpływu na środowisko.

www.ifsworld.com/pl/solutions

System IFS Applications™

Narzędzie ewaluacyjno-edukacyjne umożliwiające firmom lepsze zrozumienie 
i doskonalenie swoich polityk w zakresie praw pracowniczych.

www.sa-intl.org

Social Fingerprint® Supply Chain Management

Wybrane narzędzia wewnętrzne będące uzupełnieniem narzędzi zewnętrznych, 
wykorzystywane przez firmy do efektywnego zarządzania relacjami z dostawcami:

16Standardy i normy zrównoważonych łańcuchów dostaw: 

Krajowe i międzynarodowe przepisy prawne są obowiązkowe dla wszystkich organizacji i określają minimalne 
wymagania względem nich, np. w zakresie praw pracowniczych.

Międzynarodowe wytyczne (np. Global Compact, Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, wytyczne OECD) 
określają, co jest dopuszczalne w ramach zasad stworzonych dla swoich członków przez międzynarodowe organizacje.

Wśród standardów niepodlegających certyfikacji należy wyróżnić międzynarodową normę ISO 26000, 
określającą ramy społecznej odpowiedzialności biznesu. W niedalekiej przyszłości zostanie ponadto opublikowany 
standard dla odpowiedzialnych zakupów – przewodnik ISO/DIS 20400.2 Sustainable procurement – Guidance.

Standardy do certyfikowania (m.in. ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 50001, OHSAS 18001/PN-N-18001, SA8000, 
IQNet SR10) określają, jak powinien wyglądać system zarządzania, by firma mogła otrzymać stosowny certyfikat.  
W 2017 r. zostanie wprowadzona nowa norma w zakresie BHP – ISO 45001.

Wytyczne dotyczące raportowania, z których najważniejsze opracowała Global Reporting Initiative, obejmują 
także wskaźniki związane z odpowiedzialnością w ramach łańcuchów dostaw.

Kodeksy postępowania etycznego stanowią próbę ujednolicenia wymagań etycznych stawianych wszystkim 
uczestnikom łańcucha dostaw. Przykłady: ETI Base Code (wypracowany przy udziale związków zawodowych, ma na 
celu poprawę warunków pracy), BSCI (opracowany przez Foreign Trade Association), BEPI (również stworzony przez 
FTA, dedykowany środowisku), ICS (stworzony przez firmy francuskie dla ich dostawców, bazujący na wytycznych 
Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz standardzie SA8000), WCA (opracowany przez firmę audytorską Intertek). 
Warto wspomnieć, że ICS i BSCI, jak również BSCI i SEDEX do tej pory konkurowały ze sobą, jednak w ostatnim czasie 
podpisano porozumienia zakładające współpracę tych organizacji i zjednoczenie wysiłków na rzecz sprawiedliwych 
warunków zatrudnienia.

Do powyższej listy należy dodać kodeksy branżowe (np. stworzony przez organizację Fair Wear Foundation dla 
branży odzieżowej), a także firmowe kodeksy postępowania, jak choćby globalne rozwiązania wprowadzone 
w IKEA czy McDonald’s oraz lokalne regulacje PKN Orlen czy Grupy Lotos. Ostatnia kategoria narzędzi wzbudza 
kontrowersje, przede wszystkim dlatego, że nie podlegają one niezależnej zewnętrznej weryfikacji. Dlatego może się 
zdarzyć, że dany kodeks nie będzie miał realnego przełożenia na łańcuch dostaw, a jedynie będzie stanowić element 
strategii wizerunkowej.

opracowanie i komunikowanie 
kryteriów współpracy 
z dostawcami (ustalenie 
adekwatnych wymogów 
ekonomicznych, społecznych, 
środowiskowych) w formie 
dokumentów takich jak kodeksy dla 
dostawców, kryteria przetargowe, 
specyfikacje zamówień, umowy

wprowadzanie systemów 
monitorowania aspektów 
ekonomicznych, społecznych 
i środowiskowych w łańcuchu 
dostaw (np. obliczanie 
śladu węglowego)

wprowadzanie 
standardów i norm 
(np. normy jakości, 
normy środowiskowe, 
normy bezpieczeństwa)

tworzenie kanałów 
komunikacji z dostawcami 
(umożliwienie zgłaszania 
inicjatyw oraz przekazywania 
informacji zwrotnych na temat 
wyzwań związanych ze 
stawianymi wymaganiami)

partnerska 
współpraca na 
rzecz innowacyjnych 

15rozwiązaniach

prowadzenie audytów 
u dostawców, a w razie 
wykrycia nieprawidłowości 
przygotowywanie planów 
naprawczych

edukowanie 
dostawców 
w kwestiach związanych 
ze zrównoważonym 
rozwojem

CSRware
Powering Efficiency
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15rozwiązaniach

prowadzenie audytów 
u dostawców, a w razie 
wykrycia nieprawidłowości 
przygotowywanie planów 
naprawczych

edukowanie 
dostawców 
w kwestiach związanych 
ze zrównoważonym 
rozwojem

CSRware
Powering Efficiency
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TOP 5 TRENDÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW WEDŁUG GO RESPONSIBLEIV

W reakcji na gwałtowne zmiany otoczenia przedsiębiorstwa wciąż szukają nowych rozwiązań. Jedną z odpowiedzi

jest współpraca sektorowa, która obecnie odgrywa ważną rolę także w odniesieniu do łańcuchów dostaw. 

Zagadnienie współpracy przedsiębiorstw jest bardzo szerokie, ale najogólniej mówiąc polega na współdziałaniu 
przynajmniej dwóch podmiotów, umożliwiającym im lepszą realizację celów, np. dzięki spadkowi kosztów 
magazynowania.

Według międzynarodowego badania, przeprowadzonego przez Ethical Corporation i zaprezentowanego w listopadzie 
2015 r. podczas 10. Europejskiego Szczytu Zrównoważonych Łańcuchów Dostaw, współpraca sektorowa jest aktualnie 
najbardziej ekscytującą szansą w odniesieniu do łańcuchów dostaw. Wskazało na nią aż 24% respondentów, zdobyła 

17najwięcej wskazań zarówno w Ameryce Północnej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku.

1 Współpraca sektorowa 
(industry collaboration)

18Wybrane rozwiązania w zakresie współpracy sektorowej w ramach łańcucha dostaw:

Rozwiązanie Wpływ na kluczowe wskaźniki efektywności

Wymiana informacji

Współdzielenie 
magazynów, 
floty transportowej 
oraz infrastruktury

Współdzielenie miejskich 
i pozamiejskich sieci 
dystrybucji (collaborative 
city distribution, collaborative 
non-urban distribution)

Optymalizacja dostępności produktów 
na półkach (on-shelf availability)

Wykorzystanie całkowitej mocy 
magazynowej

Optymalizacja transportu poprzez 
wspólne dostawy

Redukcja emisji CO i oszczędność 2

energii dzięki wykorzystaniu 
najnowszych technologii (takich jak 
energooszczędne budynki 
magazynowe czy samochody 
o niewielkim zużyciu paliwa)

Uproszczenie i optymalizacja 
infrastruktury dystrybucyjnej

Redukcja emisji CO2

Zmniejszenie korków

obszarach wspólnych interesów, bez naruszania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Współpraca powinna skupiać się na 

19Amar B. Sathe, Vaibhav S. Kale

205 kluczowych obszarów dla rozwiązań kooperacyjnych wg Global Commerce Initiative:

Logistyka in-store (in-store logistics): obejmuje zapewnianie widoczności i stałej dostępności 
produktów (in-store visibility), np. z wykorzystaniem systemów identyfikacji radiowej (RFID), 
produkty w opakowaniach gotowych na półkę (shelf-ready products), ułatwienia dla klientów 
(shopper interaction) – płatności mobilne, infokioski itd.

Współpraca w zakresie dystrybucji fizycznej (collaborative physical logistics): współdzielony 
transport, współdzielenie powierzchni magazynowych, współdzielenie infrastruktury.

Logistyka odzysku (reverse logistics): recykling produktów, recykling opakowań, 
palety i kosze transportowe (returnable assets).

Zarządzanie wahaniami popytu (demand fluctuation management): wielostronne 
planowanie, realizacja i monitoring.

Identyfikacja i znakowanie.

2 Gospodarka okrężna  
(circular economy)

Gospodarka okrężna jest uznawana za przyszłość łańcucha dostaw, jednak na razie zaledwie co trzecia firma 

wykorzystuje jej zasady, najczęściej podczas tworzenia produktu lub na etapie produkcji.

Korzyści ekonomiczne 
z wprowadzania zasad 
gospodarki okrężnej: 

Różnica pomiędzy tradycyjnym, liniowym modelem łańcucha dostaw a podejściem bazującym 
22na idei gospodarki cyrkularnej (zwanym closed-loop supply chain).

pozyskiwanie 
surowców

dostarczanie 
części

produkcja

dystrybucja

spalarnia/
wysypisko

użytkownik

recykling

odzysk części

odnawianie

naprawa

Trend

Trend

1.

2.

3.

4.

5.

oceniane na nawet 

1,8 bln euro
do końca 2030 r.

wynikają m.in. ze zwiększenia 
produktywności zasobowej (resource productivity) 
– nawet 

21o 3% rocznie
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3 Rosnąca świadomość 
konsumencka

Według The State of Sustainable Business 2015 konsumenci to grupa interesariuszy o największym wpływie na firmy 
24w kwestii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności . 

Świadomość konsumentów coraz częściej obejmuje nie tylko kwestie związane z ich prawami, ale również zainteresowanie 
sposobami produkcji, składem oraz bezpieczeństwem produktów. Poprzez swoje wybory zakupowe konsumenci mają 
możliwość wpływania nie tylko na firmy, ale także na całe łańcuchy dostaw.

90% konsumentów 

84% konsumentów

Prawie 3/4 konsumentów 
66% konsumentów 

deklaruje przerzucenie się na produkty marek społecznie odpowiedzialnych 

(przy założeniu porównywalnej jakości i ceny) 

 kupuje produkty wytwarzane w sposób zrównoważony, 

gdy są one dostępne

uważa, że ich wybory mają realny wpływ na politykę firm

deklaruje, że jest wstanie zapłacić więcej za towary i usługi produkowane 
25w sposób zrównoważony (51% w Europie, 76% w Azji)

2013 – 50% 

26Odsetek konsumentów gotowych zapłacić więcej za zrównoważone produkty i usługi

2014 – 55% 2015 – 66% 

4 Zwinne łańcuchy dostaw 
(Agile Supply Chain management)

Filozofia Agile stanowi alternatywę dla tradycyjnego zarządzania. Koncentruje się na strategiach zwinności, szybkiego 

reagowania, interakcji i adaptacji. Najczęściej wykorzystywana jest w przypadku tzw. produktów innowacyjnych, 

charakteryzujących się krótkim cyklem życia, trudnym do przewidzenia popytem i wielowariantową produkcją

w ograniczonej liczbie sztuk. Typowym przykładem zastosowania Agile Supply Chain Management jest rynek mody.

27Różnice między szczupłymi (lean) a zwinnym modelem podaży

Artykuły różnicujące Model szczupły Model zwinny

Typowe produkty

Popyt rynkowy

Zróżnicowanie produktu

Cykl życia produktu

Priorytety klienta 

Marża zysku

Dominujące koszta

Konsekwencje wyczerpania zapasów

Polityka zakupowa

Wzbogacenie informacji 

Mechanizm prognozowania 

dobra masowe

przewidywalny

małe 

długi

cena

niska

koszty produkcji

umowne i odsunięte w czasie

zakupy materiałów

bardzo pożądane

algorytmy

produkty mody

zmienny

duże

krótki

dostępność

wysoka

koszty marketingu

natychmiastowe i zmienne

przydział mocy produkcyjnych

obowiązkowe

konsultacyjny

Najbardziej ekscytujące szanse w łańcuchach dostaw w podziale 
na kategorie przedsiębiorstw:

B2B
B2B
B2C B2C

współpraca sektorowa

gospodarka okrężna

wzrost efektywności 
wykorzystania zasobów

współpraca sektorowa

gospodarka okrężna

wzrost efektywności 
wykorzystania zasobów

świadomość konsumencka

gospodarka okrężna

wzrost efektywności 
wykorzystania zasobów

29%

16%

9%

19%

17%

12%

23%

20%

14%

Zdaniem co trzeciej firmy to konsumenci są grupą interesariuszy o największym wpływie
na praktyki w zakresie społecznej odpowiedzialności.

Konsumenci Organizacje 

pozarządowe

Inwestorzy Organy 

nadzoru

Pracownicy Społeczności 

lokalne

Rządy Dostawcy Media

23Gospodarka okrężna jest uznawana za jedną z kluczowych szans zarówno w sektorze B2B, jak i B2C.

Trend Trend

32

11 11 12 11
8 7

5
3
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Publikacja została wydrukowana na papierze ekologicznym Cocoon Offset 160 g. Dzięki wykorzystaniu papieru pochodzącego 
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Firmy wykorzystujące zwinny łańcuch dostaw mają średnio:

o 7 pkt proc. wyższy wskaźnik OTIF 

(tzw. wskaźnik perfekcyjnego zamówienia)

o 23 dni krótszy czas 
zalegania towaru
w magazynach

28(DII, days in inventory).

5 Wprowadzanie rozwiązań mobilnych 
(Supply Chain Mobility)

Rozwiązania mobilne zostały uznane za jedną z 8 technologii, które zrewolucjonizują zarządzanie łańcuchem dostaw. 
29Przewidywany wzrost ich wykorzystania w ciągu następnych 3-5 lat to 20-25% CAGR. 

Wprowadzenie rozwiązań mobilnych do zarządzania łańcuchem dostaw, choćby takich jak Machine-To-Machine 
Connectivity, Internet rzeczy czy M2M Sensors, ma realny wpływ na poprawę efektywności procesów, obsługi 

30konsumentów, real-time inventory managment, a nawet logistyki odzysku.

31Przykładowe korzyści z wykorzystania rozwiązań Supply Chain Mobility:

Poprawa wydajności 
procesów łańcucha 

dostaw 

Zmniejszenie liczby 
manualnych błędów 

pracowników 

Poprawa jakości 
realizacji zamówień 

Zwiększenie 
wydajności 
produkcji 

Poprawa realizacji 
dostaw na czas

Skrócony czas 
dostawy 

Wzrost zadowolenia 
klientów 

Wzrost jakości 
produktów 

Redukcja 
przestojów 

Jak dotąd najczęściej wykorzystywane rozwiązania Supply Chain Mobility koncentrują się wyraźne na działalności 
produkcyjnej i magazynowej, m.in. zbieraniu i przetwarzaniu zamówień, kontrolowaniu stanu zapasów, 
monitorowaniu jakości produktów. Na znaczeniu zyskują jednak również m.in. rozwiązania związane 

32z pozyskiwaniem danych sprzedażowych.

Trend
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Firmy wykorzystujące zwinny łańcuch dostaw mają średnio:

o 7 pkt proc. wyższy wskaźnik OTIF 

(tzw. wskaźnik perfekcyjnego zamówienia)

o 23 dni krótszy czas 
zalegania towaru
w magazynach

28(DII, days in inventory).

5 Wprowadzanie rozwiązań mobilnych 
(Supply Chain Mobility)

Rozwiązania mobilne zostały uznane za jedną z 8 technologii, które zrewolucjonizują zarządzanie łańcuchem dostaw. 
29Przewidywany wzrost ich wykorzystania w ciągu następnych 3-5 lat to 20-25% CAGR. 

Wprowadzenie rozwiązań mobilnych do zarządzania łańcuchem dostaw, choćby takich jak Machine-To-Machine 
Connectivity, Internet rzeczy czy M2M Sensors, ma realny wpływ na poprawę efektywności procesów, obsługi 

30konsumentów, real-time inventory managment, a nawet logistyki odzysku.

31Przykładowe korzyści z wykorzystania rozwiązań Supply Chain Mobility:
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Jak dotąd najczęściej wykorzystywane rozwiązania Supply Chain Mobility koncentrują się wyraźne na działalności 
produkcyjnej i magazynowej, m.in. zbieraniu i przetwarzaniu zamówień, kontrolowaniu stanu zapasów, 
monitorowaniu jakości produktów. Na znaczeniu zyskują jednak również m.in. rozwiązania związane 
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Wyzwania w łańcuchu dostaw

CATERING
Zaangażowany społecznie

Wybierajac odpowiedzialny catering: 

działalność i rozwój 
przedsiębiorstw 
społecznych 

WSPIERASZ DBASZ BUDUJESZ

o środowisko 
naturalne

pozytywny wizerunek 
swojej firmy 

lub organizacji

Zamów catering i wspomóż cel społeczny
W ramach Go Responsible Events & Catering wspieramy w rozwoju podmioty 
ekonomii społecznej działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, 

takie jak spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia czy fundacje.

Wejdź na naszą stronę
i skomponuj swój catering:

 www.odpowiedzialnycatering.pl 

TRADYCYJNY WEGETARIAŃSKI ODPOWIEDZIALNY
SPOŁECZNIE

ulubione dania 
przygotowane 

według 
tradycyjnych 
receptur

przepyszne, 
zdrowe posiłki, 
przygotowane 
z ekologicznych 

produktów

potrawy 
przygotowane 

przez organizacje 
działające przeciw 

wykluczeniu 
społecznemu

Zapraszamy do kontaktu i zamówień:
tel. 603 982 403 
e-mail: catering@goresponsible.pl
www.odpowiedzialnycatering.pl
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