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 To jest diagram pokazujący różne części krowy, które 
współpracują jako jeden organizm.

 Części krowy współpracują ze sobą nie zastanawiając się 
nad tym że są jedynie częściami. Nie mają problemów 
aby dzielić się informacjami. Pracują płynnie jako jeden 
organizm, jako krowa.

 Czy sektor wołowiny może też tak funkcjonować?

Dr  Verne L. Pierce



Skoordynowany łańcuch dostaw

Dr  Verne L. Pierce
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Implementacja nowoczesnych innowacyjnych technologii,
w tym BlockChain, RFID, DNA

w celu wzmocnienia marketingu uznanych systemów jakości
Jerzy Wierzbicki (PZPBM), Mirek Sopek (MakoLab S.A.)

Grupa Operacyjna na rzecz Innowacji EPI BlockChain





Dlaczego to robimy?

• Nasi interesariusze są przekonani, że należy implementować innowacyjne 
rozwiązania dla poprawy przepływu informacji w łańcuchu dostaw;

• Widzimy rosnący trend na zapewnianie autentyczności innowacyjnymi 
metodami;

• Uważamy, że w najbliższych latach dostęp do wartościowych rynków będzie 
wymagał zapewniania autentyczności produktu w wyższym stopniu niż 
obecnie;

• Chcemy zabezpieczyć się przed wprowadzeniem produktów 
zafałszowanych pod naszymi markami;

Część rozwiązań, nad którymi pracujemy na rzecz systemów jakości, 
może być zaimplementowana w większej skali  dla zapewniania 

autentyczności polskiej żywności



Schemat organizacji sektora 
wołowiny - wizja
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Punkty krytyczne kontroli w procesie kształtowania jakości wołowiny
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KONSUMENT UCZESTNIK

Potrzeby w łańcuchu dostaw żywności

 Otrzymanie informacji 
o pochodzeniu, 
autentyczności i jakości 
żywności

 Pewność autentyczności 
produktu

 Zarządzanie wycofaniem 
produktu

 Śledzenie produktu
 Autentyczność surowcow

Interesariusz

Oczekiwania

Wartość dodana 
dla uczestników 
łańcucha

Większe zaangażowanie 
klienta końcowego, 
zwiększenie lojalności 
w stosunku do marki

Zwiększenie efektywności 
operacyjnej (gospodarka 
magazynowa, spory) oraz 
zgodności ze standardami
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AUDYTOR
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Autentyczność mięsa w uznanych systemach jakości

• Systemy jakości kreują wartość 
dodaną

• Mięso produkowane w systemach 
jakości jest narażone w większym 
stopniu na zafałszowannie niż 
mięso generyczne 

• To kreuje potrzebę zapewnienia 
identyfikowalności w większym 
stopniu niż w przypadku towarów 
generycznych

• Zapewnienie autentyczności 
polskiego mięsa 
w obrocie jest potrzebą także w 
większej skali
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Presenter – uwagi
Notatki do prezentacji
Te informacje mogą wymagać użycia więcej niż jednego slajdu
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Analiza przypadku: Krowy-„leżaki” w Polsce (2019)

…przez
1 dostawcę, 

1 partię, 
1 dnia

? lat 
aby powrócić do podobnego 

poziomu popytu…

REAKCJA WPŁYW NA BRANŻĘSKALA PROBLEMU

Trudności
w zlokalizowaniu towaru, 

czas płynął



Efekt skali

DOBROWOLNY
SYSTEM JAKOŚCI
• Mała skala
• Wysokie koszty 

jednostkowe
• Oddziaływanie ograniczone
• Siła napędowa, korzyści 

ekonomiczne z wyższej 
ceny

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA 
ŻYWNOŚCI
• Duża skala
• Niski koszt jednostkowy
• Oddziaływanie na 

wszystkich uczestników 
łańcucha dostaw

• Siła napędowa z decyzji 
administracyjnych



Wyzwania w zakresie identyfikowalności bydła

• Czy aktualny system identyfikowalności pozwala 
na weryfikację zgodności informacji na etykiecie 
ze stanem faktycznym? 

• Czy możemy wykluczyć zamianę żywca lub mięsa 
w łańcuchu dostaw?

• Czy możemy zmienić istniejący system IRZ tak aby 
to było możliwe?



Uszczelnienie istniejącego systemu jest 
możliwe

Sprawdzenie DNA Sprawdzenie DNA



Paszport „biometryczny”
• Czy system identyfikowalności w łańcuchu dostaw wołowiny opary o DNA 

pozwalałby na kontrolę zgodności informacji na etykiecie ze stanem 
faktycznym? - TAK

• Czy możemy wyeliminować zamianę żywca lub mięsa w łańcuchu dostaw? –
TAK, wdrażając system kontroli i naprawy lub eliminowania słabych 
ogniw w łańcuchu

• Czy to musi być Blockchain ? TAK, to powinien być model mieszany, 
centralny rejestr i Blockchain.

• Czy możemy połączyć wdrożenie systemu poboru prób DNA z usprawnieniem 
rejestracji zdarzeń w systemie IRZ? – TAK, przechodząc na  elektroniczne 
kolczyki RFID z automatycznym poborem próbek DNA



Weryfikacja autentyczności

Profil DNA bydła

Próbka kontrolna

Profil DNA próbki 
kontrolnej

«Sprawdzenie» = «Zgodna» or «Nie Zgodna» 

Próbka DNA

Autentyczność 
potwierdzona

Nieautentyczny



System identyfikowalności oparty o DNA

• Informacje o przemieszczeniach mogą i powinny być transmitowane 
online do bazy/baz danych, w razie konieczności offline, a po zalogowaniu 
się do sieci transmitowane do centralnej bazy

• W rzeźni rejestry lekarza i zakładowy oraz IRZ powinny być zasilane 
automatycznie

• Informacje o partiach ubojowy i rozbiorowych powinny być transmitowane z 
bazy danych zakładu

• Dane wg. kompetencji powinny być dostępne uczestnikom łańcucha 
dostaw i konsumentowi.

• W oparciu o Blockchain można wdrożyć kontrolę przepływu masy i 
monitorowanie cen transakcyjnych postulowane przez COPA COGECA do 
wdrożenia na poziomie Wspólnoty Europejskiej
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Monitorowanie cen 
w łańcuchu dostaw
wołowiny

Postulat COPA COGECA 
aby na wzór USA 
wdrożyć w UE system 
monitorowania cen.
Mamy propozycje 
rozwiązania problemów 
technicznych, 
na poziomie Polski, na 
poziomie UE.

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-49157-8_12
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Czy Polska może być liderem w 
zarządzaniu jakością kulinarną?

Dr Rod Polkinghorne
OAM

Chair, IMR3GF, Scientific Reference Group

Trusted custodian of global eating quality research



Irlandczycy 
pracują nad 
blockchain



Departament Innowacji, KOWR

Pilotażowy projekt 

Paszportyzacja polskiej żywności



Korzyści z wdrożenia Projektu 
paszportyzacji

22

• zwiększenie konkurencyjności podmiotów sektora rolno-spożywczego w Polsce;

• stabilizacja sytuacji dochodowej producentów rolnych;

• zwiększenie eksportu polskich produktów rolno-spożywczych;

• ograniczenie kosztów transakcyjnych ze względu na skrócenie łańcucha dostaw;

• oszczędności wynikające z wyeliminowania przypadków fałszowania żywności;

• ograniczenie marnotrawienia żywności i ochrona zasobów naturalnych.

KORZYŚCI 
EKONOMICZNE:

• wzrost pozycji konkurencyjnej producentów rolnych w łańcuchu dostaw, m.in. poprzez
obniżenie kosztów transakcyjnych związanych ze sprzedażą produktów rolno-
spożywczych oraz skrócenie terminów płatności;

• optymalizacja procesów zarządzania własną produkcją m.in. poprzez możliwość
dokonywania rejestracji zdarzeń w stadzie, analizę rentowności produkcji oraz
prowadzenie ewidencji zabiegów;

• uwiarygodnienie procesu produkcji, potwierdzenie jej jakości i bezpieczeństwa;

• wzrost cen produktów wytworzonych w gospodarstwie poprzez osiągnięcie lepszej
pozycji negocjacyjnej;

• poprawa perspektywy lepszego dostępu do szerszego rynku zbytu, w tym rynku UE
oraz poza unijnego.

KORZYŚCI 
dla POLSKICH 

PRODUCENTÓW 
ROLNYCH



Obiektywna , automatyczna 
klasyfikacja EUROP 



Dziękuję za uwagę
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