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1. Wprowadzenie
Powstawanie wyrobu czy us³ugi jest zbiorem dzia³añ wykonywanych w fazie przygotowania produkcji, w fazie produkcyjnej oraz w fazie postêpowania z wyrobem czy
us³ug¹ po jej wyprodukowaniu i po sprzeda¿y. Dzia³ania te
zachodz¹ na ró¿nych poziomach przedsiêbiorstwa i roz³o¿one s¹ w czasie i przestrzeni. Zatem jakoæ powstaj¹cego
wyrobu czy us³ugi zale¿y nie tylko od jakoci bezporednich procesów wytwórczych, ale tak¿e od towarzysz¹cych
im dzia³añ zachodz¹cych zarówno w fazie przedprodukcyjnej, jak i w fazie przechowywania, dystrybucji, serwisie
itd. W rozumieniu terminologii normy ISO 9000:2001
wszystkie realizowane dzia³ania w przedsiêbiorstwie okrelane s¹ jako procesy.
Poprzez proces rozumie siê zbiór dzia³añ wzajemnie powi¹zanych lub wzajemnie oddzia³uj¹cych, które przekszta³caj¹ wejcia w wyjcia. Owe przekszta³canie wejæ
w wyjcia tworzy wartoæ dodan¹ i odbywa siê wg ustalonych regu³ dzia³ania (technologii, systemu zarz¹dzania,
organizacji prac) oraz przy udziale niezbêdnych zasobów,
którymi s¹ personel, rodki finansowe, instalacje, wyposa¿enie, technologie i in.
Norma PN-ISO 9001:2008 wymaga, aby organizacja dokona³a identyfikacji zachodz¹cych w niej procesów, opisa³a
je, okreli³a ich cele oraz wzajemne powi¹zania, prowadzi³a monitoring i pomiary realizowanych w nich dzia³añ oraz
ci¹gle je doskonali³a. Zarz¹dzanie jakoci¹ jest wiêc realizowane poprzez zarz¹dzanie procesami zachodz¹cymi
w przedsiêbiorstwie. Jednym z kluczowych procesów
w przedsiêbiorstwach produkcyjnych jest proces zakupu
surowców do produkcji. Obejmuje on dzia³ania zwi¹zane
z wyborem i ocen¹ dostawcy oraz kontrol¹ dostaw.
W pracy przedstawiono funkcjonowanie systemu doboru
i oceny dostawców oraz sposoby kontroli dostaw stosowane
w przedsiêbiorstwach przetwórstwa rolno-spo¿ywczego, na
przyk³adzie Polskich Zak³adów Zbo¿owych Kraków SA.
2. Rola dostawcy w systemie zarz¹dzania jakoci¹
i metody jego oceny
Jednym z istotnych obszarów, wymagaj¹cych szczególnych uregulowañ w systemie zarz¹dzania jakoci¹ w przedsiêbiorstwach spo¿ywczych, jest proces zakupu surowców,
a w nim opracowanie zasad doboru i oceny dostawców.
Norma ISO 9001 w punkcie 7.4 zaleca, aby organizacja
w celu zwiêkszenia skutecznoci i efektywnoci procesów
zakupu opracowa³a wymagania dotycz¹ce dzia³añ zwi¹zanych z dostaw¹, specyfikacjê wyrobu oraz zasady identyfikacji potencjalnych róde³ niezgodnoci, a tak¿e system oceny zdolnoci dostawców do spe³nienia stawianych wymagañ
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jakociowych. Je¿eli organizacja chce wytwarzaæ produkty
wysokiej jakoci, musi wypracowaæ z dostawcami korzystne
relacje dla obu stron, czyli stworzyæ tzw. stosunki partnerskie sprzyjaj¹ce d³ugotrwa³ej wspó³pracy opartej na wzajemnej lojalnoci oraz ci¹g³ej wymianie informacji [15].
Stworzenie i utrzymanie stosunków partnerskich pozwala
ograniczyæ kontrole dostaw i zbli¿aæ siê do zarz¹dzania ³añcuchem dostaw opartego na koncepcji Just In Time [5].
W tradycyjnym systemie zarz¹dzania zakupami g³ównym
kryterium wyboru dostawcy jest cena dostawy, a procedury
oparte s¹ o zapytania cenowe lub ró¿nego rodzaju przetargi, za ocena dostawcy dokonywana jest ju¿ po dostarczeniu dostawy. Ocena po dostawie jest zdecydowanie spóniona, gdy¿ w przypadku, gdy jest ona negatywna dezorganizuje proces produkcji.
W nowoczesnym zarz¹dzaniu ³añcuchem dostaw, proces
zakupów w ka¿dej organizacji bez wzglêdu na jej wielkoæ,
bran¿ê i profil dzia³alnoci sk³ada siê z 4 etapów: zbierania
informacji o potencjalnych dostawcach, wyboru dostawcy
i ustalenie warunków wspó³pracy, oceny dostawcy oraz zakoñczenia wspó³pracy [2]. Dwa pierwsze etapy, charakteryzuj¹ce nowoczesne zarz¹dzanie zakupami, zwi¹zane s¹
z opracowaniem kryteriów, wg których dostawca zostanie
zakwalifikowany do grupy potencjalnych dostawców, a po
spe³nieniu wymagañ stanie siê kontrahentem. Istotnymi
czynnikami wyboru bêdzie m.in.: wielkoæ i terminowoæ
dostaw, zdolnoæ do spe³nienia wymagañ jakociowych,
lokalizacja dostawcy, pozycja dostawcy na rynku itp.
Wa¿n¹ informacj¹ bêdzie równie¿ fakt posiadania przez
dostawcê certyfikatu jakoci. Decyduj¹cym czynnikiem
przy opracowaniu warunków wyboru dostawcy jest znaczenie dostawy w strategii firmy i jej wp³yw na jakoæ wyrobu
finalnego [11]. Norma ISO 9004 pn. Wytyczne doskonalenia
funkcjonowania w punkcie 7.4.2 zaleca, aby organizacja
ustanowi³a skuteczne i efektywne procesy nadzorowania
dostawcy oraz ocenê jego zdolnoci do dostarczania wymaganych surowców. Danymi wejciowymi do tych procesów
bêdzie m.in. ocena dowiadczenia dostawcy, porównanie
parametrów z konkurencj¹, kondycja finansowa, referencje, znajomoæ i spe³nienie przez dostawcê przepisów
prawnych, pozycja dostawcy i jego rola w otoczeniu itp.
Trzeci etap, czyli ocena dostawcy, odbywa siê poprzez analizê zapisów spe³nienia wymagañ, prowadzonych podczas
kontroli dostaw, poprzez ankietowanie dostawcy, a tak¿e
poprzez przeprowadzenie audytu u dostawcy. W literaturze
przedmiotu spotyka siê kilka metod oceny dostawców,
m.in.: metodê punktow¹, metodê graficzn¹ oraz metodê
wskanikow¹ [4].
Metoda punktowa polega na opracowaniu i wyspecyfikowaniu mierzalnych kryteriów wyboru dostawców, ustaleniu zasad punktacji za ka¿de kryterium, wprowadzeniu wag
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dla poszczególnych kryteriów, wyliczeniu sumy uzyskanych punktów lub ich redniej wa¿onej, a nastêpnie dokonaniu wyboru dostawcy [11, 12]. Jest ona najczêciej stosowan¹ metod¹ w doborze dostawców.
Metoda graficzna polega na naniesieniu poszczególnych
kryteriów i parametrów wraz z przypisanymi im punktami
na p³aszczyznê w kszta³cie tarczy. Przydzielone punkty
(w skali 1-5) poszczególnym dostawcom tworz¹ zaciemnione pole decyduj¹ce o wysokiej ocenie danego dostawcy [4].
Metoda wskanikowa polega na wykorzystaniu okrelonych wskaników odzwierciedlaj¹cych jakoæ dostaw.
Podstawê do oceny mog¹ stanowiæ takie wskaniki jak:
udzia³ zrealizowanych i niezrealizowanych przez dostawcê
dostaw w ogólnej liczbie z³o¿onych zamówieñ, udzia³ spónionych dostaw w ogólnej liczbie dostaw, czêstotliwoæ wystêpowania reklamacji i nietrafnych dostaw itp. [8].
3. Szczególne uwarunkowania oceny dostaw surowców
w systemie bezpieczeñstwa i jakoci ¿ywnoci

Produkcja ¿ywnoci z uwagi na powszechnoæ stosowania
i bezporedni jej wp³yw na ¿ycie i zdrowie cz³owieka uregulowana jest ustaw¹ O warunkach zdrowotnych ¿ywnoci
i ¿ywienia z dnia 11 maja 2001 roku [13]. Zgodnie z t¹
ustaw¹ wszystkie przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê produkcj¹ i dystrybucj¹ ¿ywnoci musz¹ stosowaæ zasady systemu HAACP (ang. Hazard Analysis and Critical Control
Point). Dotycz¹ one g³ównie ochrony konsumenta przed
niebezpieczeñstwem utraty zdrowia lub ¿ycia po spo¿yciu
wyrobu. System HACCP s³u¿y do eliminowania ryzyka zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego i fizycznego
wytwarzanej ¿ywnoci. Reguluje wiêc parametry o istotnym znaczeniu dla zdrowia konsumenta i wymaga, aby
by³y one nadzorowane, monitorowane i dokumentowane.
Nie jest wiêc kompleksowym systemem zapewniaj¹cym
wysok¹ jakoæ ¿ywnoci w rozumieniu definicji jakoci
zgodnie z norm¹ ISO 9000, lecz prostym i skutecznym systemem zapewniaj¹cym bezpieczeñstwo zdrowotne produktów ¿ywnociowych [9].
Przedsiêbiorstwa spo¿ywcze dla podkrelenia szczególnej
troski o jakoæ swoich wyrobów wdra¿aj¹ uniwersalne systemy zarz¹dzania jakoci¹ zgodne z norm¹ ISO 9001 oraz ISO
2200, które s¹ zorientowane na jakoæ procesów, jakoæ surowców oraz wymagaj¹ od organizacji, aby d¹¿y³a do ci¹g³ego doskonalenia systemu zarz¹dzania. Podejcie procesowe
gwarantuje sprawne zarz¹dzanie, wysok¹ efektywnoæ procesów i zadowolenie konsumenta, za stosowanie zasad
HACCP wymusza dyscyplinê technologiczn¹ i bezpieczeñstwo produktów. Jakoæ surowców szczególnie pochodz¹cych z ¿ywych organizmów jest  w wietle pojawiaj¹cych
siê w ostatnich latach gronych chorób, np. BSE, wirusów
H5N1 czy A/H1N1  jednym z najistotniejszych determinantów bezpieczeñstwa zdrowotnego produktów ¿ywnociowych. Koniecznym jest wiêc w systemie zarz¹dzania jakoci¹ tworzenie listy kwalifikowanych dostawców w oparciu
o opracowane kryteria ich doboru, uwzglêdniaj¹ce zasady
Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Rolniczej
oraz wymagania norm i przepisów prawnych.
Obecnie coraz czêciej obserwuje siê stosowanie przez
dystrybutorów ¿ywnoci prywatnych standardów jakoci
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takich jak IFS (ang. International Food Standard), QS
(ang. Qualitaet und Sicherheit) czy BRC (ang. British Retail Consortium). Powsta³y one na bazie wymagañ Rozporz¹dzeñ Unii Europejskiej (WE 2073/2005, WE 1881/2006,
WE 178/2002), które nak³adaj¹ na przedsiêbiorców odpowiedzialnoæ za zapewnienie bezpieczeñstwa produktów
sprzedawanych pod w³asn¹ mark¹ [3]. System BRC zosta³
opracowany przez British Retail Consortium i jest zbiorem
wymagañ w zakresie jakoci oraz bezpieczeñstwa ¿ywnoci sprzedawanej do sieci handlowych. Najnowsza wersja
pn. Global Standard for Food Safety zosta³a opublikowana
w grudniu 2007 roku i jest stosowana ju¿ w ponad 20 krajach, w tym tak¿e w Polsce [1].
IFS pocz¹tkowo zosta³ opracowany przez handlowców niemieckich, ale do opracowania najnowszej wersji z 2007
roku w³¹czy³y siê federacje handlowców francuskich i w³oskich [7].
Standard QS powsta³ w Niemczech w 2001 roku i obecnie
stosuje go ponad 85 tys. hodowców zwierz¹t, producentów
pasz, ubojnie i przetwórnie miêsa, producenci warzyw
i owoców oraz sklepy prowadz¹ce sprzeda¿ ich produktów.
Produkty wytworzone zgodnie z tym standardem mog¹ byæ
oznaczane kolorem niebieskim z napisem QS [6].
Amerykañski standard CARVER+Shock powsta³ jako reakcja na przepisy ustawy O Bezpieczeñstwie Zdrowia Publicznego oraz Zapobiegania i Reagowania na Bioterroryzm [14]. Koncentruje siê on na analizie poszczególnych
ogniw ³añcucha dostawczego pod k¹tem mo¿liwoci przeprowadzenia za pomoc¹ ¿ywnoci ataku bioterrorystycznego, poprzez wykorzystanie wirusów, bakterii, pleni, mikroorganizmów lub produktów przemiany ich materii [10].
Widaæ wiêc, ¿e miêdzynarodowy rynek obrotu ¿ywnoci¹
i surowcami do produkcji ¿ywnoci podlega coraz bardziej
zaostrzonej kontroli w ca³ym ³añcuchu dostaw. St¹d tak
istotne jest systemowe podejcie do jakoci i bezpieczeñstwa zdrowotnego ¿ywnoci w tym tak¿e do oceny dostawców i kontroli dostaw jako istotnego elementu tego ³añcucha. Choæ certyfikacja tych systemów nie jest obowi¹zkowa, to wiele firm z bran¿y spo¿ywczej decyduje siê j¹
przeprowadzaæ, gdy¿ wymagane audyty zewnêtrzne lepiej
obiektywizuj¹ funkcjonowanie systemu.
W Polsce wydano przedsiêbiorstwom ju¿ ponad 12000
certyfikatów jakoci, przy czym w bran¿y spo¿ywczej blisko 1200. Strukturê wydanych certyfikatów w poszczególnych bran¿ach przetwórstwa spo¿ywczego przedstawiono w tabeli 1.
Z tabeli wynika, ¿e popularnoæ certyfikacji systemów jest
najwiêksza w przemyle tytoniowym (31% przedsiêbiorstw w tej bran¿y posiada certyfikat), t³uszczowym
(23%), mleczarskim (15%) i owocowo-warzywnym (12%),
a najni¿sza w przemyle miêsnym, rybnym i zbo¿owym
(po 5-6%).
4. Charakterystyka przedmiotu badañ
Na przestrzeni ostatnich lat bran¿a zbo¿owo-m³ynarska podlega dynamicznym zmianom. Jeszcze nie tak dawno liczbê
firm zajmuj¹cych siê przemia³em zbó¿ szacowano w Polsce
na 1600, a ca³¹ bran¿ê uwa¿ano za jedn¹ z najbardziej rozdrobnionych w przemyle spo¿ywczym. W chwili obecnej
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Tab. 1. Certyfikacja bran¿owa w przetwórstwie spo¿ywczym (na podstawie [3])
zak³adów m³ynarskich jest zdecydowanie mniej. Firm redniej wielkoci jest oko³o 130, natomiast liczba du¿ych
przedsiêbiorstw wzros³a do 39. Podobnie jak i w ca³ym
przemyle spo¿ywczym, tak¿e i wród m³ynów postêpuj¹
procesy konsolidacyjne. Dotychczas prym wiod³y nale¿¹ce
do rodziny Komorowskich Polskie M³yny. Obecnie coraz
wiêksz¹ rolê odgrywaæ zaczynaj¹ firmy z kapita³em niemieckim: Hemelter Mühle Dr. Cordesmeyer oraz VK
Mühlen. Zdolnoci przemia³owe wszystkich polskich m³ynów szacuje siê na 10 mln ton. Z tego wykorzystane jest
niespe³na 6 mln ton (przemia³ pszenicy oraz ¿yta). Koñczy
siê bezpowrotnie epoka ma³ych m³ynów, wiadcz¹cych
us³ugi dla lokalnej ludnoci. Po akcesji do Unii Europejskiej zwiêksza siê rola silnych ekonomicznie, du¿ych firm.
Ich udzia³ w obrotach m¹k¹ stanowi obecnie od 70 do 75%
[16]. Roczna sprzeda¿ produktów przemia³u zbó¿, g³ównie
m¹ki i otr¹b, w Polsce siêga 3,6 mld z³. Na cele konsumpcyjne przemiela siê oko³o 4 mln ton pszenicy. Rynek tych
przetworów uznaje siê za nasycony, a ich ogólne spo¿ycie
w najbli¿szych latach nie bêdzie ros³o.
Polskie Zak³ady Zbo¿owe Kraków SA maj¹ ugruntowan¹
pozycjê w bran¿y i systematycznie wzrasta sprzeda¿ ich
produktów. Obecnie udzia³ przedsiêbiorstwa w przemiale
przemys³owym zbo¿a i sprzeda¿y przetworów zbo¿owych
szacowany jest na ponad 2,5% w skali kraju. Na rynku regionalnym Ma³opolski z 30% udzia³em Spó³ka ma miano
lidera. W tabeli 2 przedstawiono wielkoæ i strukturê sprzeda¿y produktów produkowanych w PZZ Kraków SA.
Jak wynika z tabeli, roczne przychody ze sprzeda¿y produktów w roku 2009 wynios³y blisko 88 mln z³, natomiast
zysk netto spó³ki za ten okres wyniós³ 3,43 mln z³. Najwiêkszy udzia³ w wartoci sprzeda¿y ma m¹ka produkcyj-

na (72,8%) oraz m¹ka paczkowana (13,2%), za w ujêciu
ilociowym m¹ka produkcyjna oraz otrêby odpowiednio
65,3% oraz 22,5%.
5. Metody oceny dostawców oraz kontroli dostaw
stosowane w PZZ Kraków SA
W 2004 roku w przedsiêbiorstwie wdro¿ono Zintegrowany System Zarz¹dzania Jakoci¹ zgodny z norm¹ PN-ISO
9001:2000 i zasadami HACCP. Zgodnie z przyjêt¹ w systemie procedur¹, proces zakupów prowadzi siê w trzech
etapach:
1) ocena i wybór dostawców surowca podstawowego
(zbo¿a),
2) monitoring Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP)
oraz Punktów Kontrolnych (CP) prowadzony podczas
przyjêcia dostaw,
3) realizacja zakupu zbo¿a.
Etap pierwszy ma na celu zbudowanie bazy dostawców, którzy wyra¿aj¹ chêæ podjêcia wspó³pracy, nastêpnie przeprowadzenie ich oceny zgodnie z przyjêt¹ metodyk¹ oraz wybór
dostawców spe³niaj¹cych ustalone wymagania i wpisanie
ich na listê dostawców. Ten etap jest przeprowadzany w nastêpuj¹cych kolejno po sobie dzia³aniach:
- konstrukcja bazy danych o dostawcach,
- kwalifikacja dostawców z upraw kontraktowanych,
- akceptacja dostawców,
- weryfikacja dostawców.
Budowanie bazy danych jest dzia³aniem ci¹g³ym i prowadzone jest permanentnie, zgodnie z przyjêt¹ w przedsiêbiorstwie procedur¹ pn. Wybór, ocena i kwalifikowanie dostawców zbo¿a.

Tab. 2. Wielkoæ i struktura sprzeda¿y produktów w PZZ Kraków SA w 2009 roku
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Sporz¹dzanie bazy wszystkich dostawców odbywa siê poprzez przegl¹d zapytañ ofertowych, ankiety dostawców,
analizê informacji prasowych i stron internetowych. Zebrane dane podlegaj¹ ocenie punktowej w oparciu o nastêpuj¹ce kryteria sformu³owane w Karcie oceny dostawcy:
1. Wstêpna ocena ankiety dostawcy - od 0 do 6 punktów
2. Jakoæ dostawy
- od 0 do 15 punktów
3. Cena surowca
- od 0 do 15 punktów
4. Termin p³atnoci
- od 0 do 13 punktów
5. Terminy dostaw
- od 0 do 13 punktów
6. Liczba dotychczasowych
- od 0 do 10 punktów
reklamacji
Na podstawie oceny punktowej, dostawców grupuje siê
w trzy kategorie:
1) dostawcy kwalifikowani, którzy uzyskali w Karcie
oceny ponad 35 punktów;
2) dostawcy warunkowi, którzy uzyskali od 26 do 34
punktów;
3) dostawcy potencjalni, którzy uzyskali od 24 do 25
punktów.
Dostawcy, którzy nie uzyskali 24 punktów nie s¹ kwalifikowani do ¿adnej grupy i nie realizuj¹ dostaw. Pozostali
dostawcy s¹ monitorowani, oceniani i weryfikowani na
etapie produkcji i dostawy surowca, za czêstotliwoæ
oceny zale¿y od kategorii, do której zostali zakwalifikowani. I tak dostawcy kwalifikowani, oprócz standardowych kontroli jakoci dostaw, podlegaj¹ co najmniej 1 raz
w roku ponownej ocenie punktowej. Je¿eli w 3 kolejnych
ocenach uzyskaj¹ poni¿ej 35 punktów, to zaliczani s¹ do
kategorii warunkowych dostawców. Dostawcy warunkowi s¹ oceniani przy ka¿dej dostawie i je¿eli uzyskaj¹
przez 5 kolejnych dostaw ocenê poni¿ej 26 punktów to
zostaj¹ wykreleni z listy dostawców i nie mog¹ ju¿ realizowaæ dostaw.
Dostawcy potencjonalni realizuj¹ dostawy jedynie w przypadku niezaspokojenia popytu przedsiêbiorstwa przez
pierwsze dwie grupy kontrahentów oraz po uzyskaniu przy
ka¿dorazowej dostawie oceny powy¿ej 26 punktów.
PZZ Kraków SA zawiera tak¿e z dostawcami umowy kontraktacyjne na dostawê wybranych surowców. Warunkiem
podpisania takiej umowy jest zgoda rolnika na prowadzenie przez odbiorcê kontroli upraw. Pozytywny jej wynik
jest podstaw¹ do zawarcia umowy kontraktacyjnej.
Algorytm obrazuj¹cy procedurê wyboru dostawcy wyselekcjonowanej pszenicy do zawarcia umowy kontraktacyjnej przedstawiono na rysunku 1.
Kontrolê dostaw w PZZ Kraków SA przeprowadza siê
zgodnie z wymaganiami sytemu HACCP. Ma ona na celu
wykrycie zanieczyszczeñ surowca, które w istotny sposób
zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu zdrowotnemu ¿ywnoci. Zgodnie z zasadami HACCP zagro¿enia te mog¹ byæ pochodzenia chemicznego, biologicznego i fizycznego. System
HACCP wymaga, aby te zagro¿enia zosta³y zidentyfikowane, opisane i monitorowane, a w przypadku ich wyst¹pienia
musz¹ byæ zlikwidowane lub ograniczone do akceptowalnego poziomu. Miejsca (proces lub etap procesu), w których mog¹ wyst¹piæ zagro¿enia  definiowane jako Punkty
Kontrolne (CP) oraz Krytyczne Punkty Kontrolne (CCP) oraz sposoby ich monitorowania przedstawiono w tabeli 3.
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Jak wynika z tabeli, na etapie przyjêcia surowca zidentyfikowane zosta³y 3 Punkty Kontrolne CP i 1 Krytyczny
Punkt Kontrolny CCP. W przypadku stwierdzenia zagro¿eñ
nastêpuje odmowa przyjêcia surowca lub przyjêcie warunkowe do czasu przeprowadzenia badañ laboratoryjnych.
Zanieczyszczenie chemiczne ziarna mitotoksynami, pestycydami czy zwi¹zkami metali szkodliwych skutkuje rezygnacj¹ ze wspó³pracy i wykreleniem dostawcy z listy dostawców. W tabeli 4 przedstawiono wyniki pomiarów
w monitorowanych punktach CP i CCP przeprowadzonych
w 2009 roku. Jak wynika z tabeli sporód 4 500 zbadanych
dostaw 157 nie zosta³o przyjêtych z powodu stwierdzenia
szkodników zbo¿owych (CPP) oraz 171 z powodu z³ych
w³aciwoci fizykochemicznych (CP3). Nie stwierdzono
natomiast przekroczenia granicznych wartoci zawartoci
zanieczyszczeñ chemicznych (CP1) i chorób zbo¿a (CP2).
6. Stwierdzenia i wnioski

 Opracowana i wdro¿ona w PZZ Kraków SA metoda oceny dostaw i dostawców uwzglêdnia wymagania systemu
HACCP w zakresie bezpieczeñstwa zdrowotnego produkowanych wyrobów na etapie kontroli dostaw oraz wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie jakoci i nadzoru nad przebiegiem procesu zakupów.
 Na podstawie przeprowadzonej analizy zagro¿eñ biologicznych, chemicznych i fizycznych na etapie dostaw
surowców zidentyfikowano 1 Krytyczny Punkt Kontrolny CCP oraz 3 Punkty Kontrolne CP. Monitoring poszczególnych parametrów odbywa siê organoleptycznie
przez zak³adowego rzeczoznawcê oraz w specjalistycznym laboratorium.
 Z przeprowadzonych w 2009 roku kontroli 4 500 dostaw, 157 nie zosta³o przyjêtych z powodu stwierdzonej
w nich obecnoci szkodników zbo¿owych oraz 171 z powodu stwierdzonych odchyleñ od wymaganych w³aciwoci fizyko-chemicznych. Nie stwierdzono w badanych dostawach przekroczenia granicznych wartoci zanieczyszczeñ chemicznych i chorób zbo¿a.
 Funkcjonuj¹cy w Spó³ce system umów kontraktacyjnych na zakup niektórych surowców przewiduje kontrolê upraw u producentów rolnych, prowadzon¹ przez ekspertów wg udokumentowanej procedury.
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Rys. 1. Algorytm wyboru dostawcy wyselekcjonowanej pszenicy przy zawieraniu umów kontraktacyjnych

Tab. 3. Monitoring CCP i CP na etapie przyjêcia dostawy do magazynu
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The selection of business partners in the enterprise is based
on the modified point-based method of evaluation of suppliers according to the elaborated criteria where the quality
of delivery, the price of raw materials, the history of cooperation, dates of deliveries and rules of payment are taken into account.
The business partner receives a specified number of points
for the fulfilment of each criterion, and their sum is decisive
for the assignment of the supplier to a specific category,
according to which the raw material purchase process is
carried out.
The inspection of deliveries was carried out in accordance
with requirements of the HACCP system for the purpose of
measuring and detecting pollutants, pest and physical &
chemical parameters endangering the health safety of food.
The results of tests performed in 2009 show that, out of
4,500 inspected deliveries, 157 were not accepted due to
the presence of cereal pest and 171 were not accepted due to
inadequate physical & chemical properties of cereals.
No exceeding of chemical pollution and pest disease limit
values was found in the inspected deliveries.

FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF EVALUATION OF DELIVERIES AND SUPPLIERS IN THE
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Abstract:
The evaluation and selection of suppliers and the inspection
of quality of deliveries in agricultural product & food processing enterprises is of key importance for ensuring the
health safety of produced food within the meaning of the
Law on health conditions of food and catering of 11 May
2001 and for compliance with quality requirements.
This work deals with the functioning of the system of inspection and evaluation of deliveries and suppliers in Polskie Zak³ady Zbo¿owe Kraków SA, in which the Quality
Management System compliant with ISO 9001 and the
HACCP system have been implemented since 2001.
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