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Forum ds. Poprawy Funkcjonowania
Łańcucha Dostaw Żywności
Znaczenie przemysłu spożywczego w UE, a także nowe zagrożenia i wyzwania ważne dla tego sektora zostało podkreślone podjęciem 28 kwietnia 2008 r. przez Komisję Europejską (KE) decyzji
2008/359/WE, na mocy której powołano Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego (GWS).
Grupa ta w marcu 2009 r. przedstawiła 30 zaleceń, a następnie
„Mapę drogową” najważniejszych inicjatyw (Roadmap), mających
na celu wspieranie konkurencyjności europejskiego przemysłu spożywczego. GWS decyzją Komisji 2010/C210/03 z 30 lipca 2010 r.
została zastąpiona strukturą o nazwie Forum Wysokiego Szczebla
ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności.
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Strategia wobec zasad działania łańcucha żywnościowego kreowana przez Unię związana jest przede wszystkim
z utworzeniem zintegrowanego systemu zarządzania poszczególnymi ogniwami tego łańcucha. Powinno to zapewnić
krajom członkowskim przewagę konkurencyjną wobec najefektywniej rozwijających się gospodarek świata. System ten
obejmuje nie tylko pobudzanie podaży nowych rozwiązań
(aparaty, procesy, technologie) przez ﬁnansowanie preferencyjnych kierunków badawczych, poprawę stanu prawnego
procesów wdrażania innowacji, ale także wspiera infrastrukturę pozwalającą zarówno na szybki transfer wyników badań
do praktyki, jak i efektywny rozwój poszczególnych ogniw
łańcucha dostaw żywności.
Podstawą polityki Unii jest utworzenie aktywnie działającego obszaru badań europejskich (European Research
Area) zdolnego do wykorzystania posiadanych zasobów
oraz wymuszenie współpracy pomiędzy krajami, zespołami
naukowymi, nauką a gospodarką. Dla sektora rolno-spożywczego w polityce Unii Europejskiej w ramach 7 Programu
Ramowego (PR) szczególnie ważny jest dokument programu
„Współpraca”. Dokument ten zawiera m.in. stanowisko KE
dotyczące problematyki badań w dziedzinach: żywność, rolnictwo i biotechnologie. Zawarto w nim również zagadnienia
dotyczące transferu wiedzy, upowszechniania wyników badań w celu budowy łańcucha żywnościowego optymalnego
pod względem ekonomicznym i bezpieczeństwa żywności.
Większa część budżetu przekazanego na program „Współpraca” w ramach 7 PR jest przeznaczona na wykorzystanie
wyników badań w praktyce w ramach następujących strategicznych obszarów tematycznych:
Filar 1 – Zrównoważona produkcja i gospodarka zasobami
biologicznymi pochodzącymi z ziemi, lasu i środowiska wodnego;
Filar 2 –„Od stołu do gospodarstwa” - żywność, zdrowie i zadowolenie konsumenta;
Filar 3 – Nauki przyrodnicze i biotechnologia na rzecz zrównoważonych produktów i procesów nieżywnościowych.
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We wszystkich trzech ﬁlarach są obszary działania pozwalające na naukowe wsparcie inicjatyw i zadań określonych przez GWS. Efekt wykorzystania tych możliwości uzależniony jest od integracji i spójności polityki gospodarczej

STRESZCZENIE:
Utworzenie zintegrowanego systemu
zarządzania poszczególnymi ogniwami
łańcucha dostaw żywności jest dla
Europy bardzo ważnym zadaniem.
W tym celu powołano Grupę Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności
Przemysłu Rolno-Spożywczego, a
następnie Forum Wysokiego Szczebla

ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha
Dostaw Żywności. Artykuł przedstawia
kluczowe zadania, jakie powinny być
zrealizowane, by przemysł rolno-spożywczy Wspólnoty Europejskiej
spełniał kryteria konkurencyjności
wobec najlepiej rozwijających się
gospodarek na świecie.

SUMMARY:
To create an integrated system for the
management of particular downstream
chain the supply of food is a very important task for Europe. To for the purpose
of references to the life a Group of High
Level of Competitiveness of the AgroFood industries , and then a High Level

Forum of Improving The Functioning of
The Food Supply Chain. Article presents
the key tasks that should be realized
that the agro-industry of the European
Community met the criteria for the
competitiveness of the economies of
most developing in the world.

oraz społecznej z polityką naukową, naukowo-techniczną
i innowacyjną. Ten model integracji i spójności powinien
być zastosowany również w Polsce. Zapewniłoby to poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw żywności, dostarczanie
konsumentowi żywności o najwyższej jakości i umożliwiało efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczonych
w Polsce na naukę i badania.

ZADANIA I CEL
Grupa Wysokiego Szczebla ds. Konkurencyjności Przemysłu Rolno-Spożywczego (GWS), w komunikacie Komisji „Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności
w Europie” (KOM 2009/591), przedstawiła 10 inicjatyw
Tabela. Najważniejsze inicjatywy ujęte w „Mapie drogowej” oraz instytucje
administracji państwowej odpowiedzialne za ich realizację
Inicjatywa komunikatu
Eliminować nieuczciwe praktyki
umowne pomiędzy podmiotami
biznesowymi
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narzędzie monitorowania cen żywMinisterstwo Rolnictwa
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i Rozwoju Wsi
cen w łańcuchu żywnościowym
Promować jasność i spójność informacji dla konsumentów

Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Przedyskutować propozycję GWS odnoszącą się do poprawy konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego

Ministerstwo Gospodarki,
Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego,
Ministerstwo Środowiska,
Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi,
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego,
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
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politycznych. Mają one na celu usunięcie nieprawidłowości
stwierdzonych podczas przeglądu jednolitego rynku w sektorze żywnościowym i zobowiązała się do przedłożenia sprawozdania z wdrożenia tych inicjatyw, na podstawie dyskusji
z uczestniczącymi w nich stronami.
Aby zapewnić realizację zaleceń GWS oraz skuteczne
wdrożenie inicjatyw Komisji, uchylono decyzję (2008/359/
/WE) powołującą GWS i ustanowiono nową grupę ekspertów (decyzja 2010/C210/03 z lipca 2010 r.) o poszerzonych
kompetencjach jako Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy
Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności (FWS). Zgodnie z decyzją Komisji 2010/C210/03 prace tego organu realizowane są w ramach: Forum Wysokiego Szczebla, Grupy
Szerpów i Platformy Ekspertów (grupy robocze). Przedstawicielem Polski na Forum Wysokiego Szczebla jest minister
rolnictwa i rozwoju wsi.
Prace Forum koncentrują się na kilku obszarach: relacjach umownych w łańcuchu dostaw żywności, narzędziach
monitorowania cen żywności, konkurencyjności w przemyśle rolno-spożywczym oraz agrologistyce.
Podczas posiedzenia Grupy Szerpów w maju 2011 r.
ustalono kierunki i etapy prac oraz zaktualizowaną wersję
dokumentu „Mapa drogowa inicjatyw”. Kierunki i etapy prac
przedstawiono w tabeli. Zawiera ona wcześniej wspomniane inicjatywy polityczne KE, zawarte w Komunikacie KOM
2009/591, w powiązaniu z rekomendacjami GWS. W celu
poprawy skuteczności działań na poziomie krajowym, każda
realizacja inicjatywy lub zadania powinna być przypisana instytucjom w zakresie odpowiadających im kompetencji.
Zalecenia określone przez GWS wskazują na konieczność koordynacji działań również na forum międzynarodowym z państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
Zalecenia GWS dotyczą:
wspierania skutecznej integracji mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw (MMSP) w łańcuchu żywnościowym,
zapewnienia właściwego i optymalnego funkcjonowania
łańcucha żywnościowego,
promowania jasności i spójności informacji dla konsumentów,
promowania energooszczędności dla europejskiego sektora rolno-żywnościowego,
lepszego pod względem legislacyjnym wsparcia dla
MMSP,
łatwiejszego dostępu do środków ﬁnansowych ,
ułatwiania dostępu MMSP sektora rolno-żywnościowego do globalnych rynków,
zwiększenia atrakcyjności europejskiego sektora rolno-żywnościowego,
zachęcania do korzystania z teleinformatyki w sektorze
rolno-żywnościowym,
lepszego wykorzystywania dostępnych instrumentów
w zakresie polityki badań i innowacji,
wzmocnienia poszanowania praw własności intelektualnej przez kraje trzecie.
Realizacja tych zaleceń może bardzo poprawić funkcjonowanie poszczególnych ogniw w łańcuchu dostawy wysokiej
jakości żywności zgodnie z oczekiwaniami konsumenta. 
Dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek - Przedstawiciel RP
w Stałym Komitecie ds. Badań w Rolnictwie (SCAR) oraz
w Radzie Zarządzającej Inicjatywy w zakresie „Rolnictwa,
bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatycznych”
(FACCE JPI) przy Dyrektoriacie Generalnym ds. Badań
Naukowych Komisji Europejskiej - Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Warszawa
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