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S y n o p s i s. Poszukiwanie nisz rynkowych na globalnym rynku jest zadaniem niezwykle trudnym, bowiem cel ten stawia sobie równoczenie wielu producentów ¿ywnoci i
firm agrobiznesu. Nisze rynkowe produktów ekologicznych poddane s¹ wielu uwarunkowaniom zwi¹zanym z szybkim okresem utraty szczególnych walorów jakociowych,
zw³aszcza gdy oferta dotyczy produktów ekologicznych. Rozdrobnienie polskich gospodarstw rolnych i wystêpuj¹ce warunki klimatyczne powoduj¹, ¿e w du¿ej skali mo¿e byæ
realizowana produkcja i dystrybucja jaj klasy 0, które mog¹ stanowiæ ofertê polskiego
produktu ekologicznego determinowanego maksymaln¹ koncentracj¹ kur do 200 niosek/ha. Uznawana dotychczas za s³aboæ systemow¹ du¿a liczba drobnych gospodarstw
pozwala oczekiwaæ, ¿e zorganizowanie sieci koordynowanych przez integratorów baz
logistycznych producentów jaj ekologicznych (80 000-120 000 gospodarstw) mo¿e decydowaæ o wystêpuj¹cej w polskich warunkach przewadze konkurencyjnej.

WPROWADZENIE
Wytwarzanie produktów ekologicznych wymaga stosowania tradycyjnych, pracoch³onnych technologii oraz rozproszenia terytorialnego determinowanego przez wymagania organizacji produkcji. S¹ to najczêciej powody, dla których realna poda¿ produktów ekologicznych warunkuje wysokie ich ceny. Wp³ywa to na chêæ partycypacji w tym rynku równie¿ tych
producentów, którzy nie maj¹ mo¿liwoci sprostania uwarunkowaniom technologicznym
wytwarzania. Dla ochrony przed nieuczciw¹ konkurencj¹ i zgodnie z uwarunkowaniami prawnymi wystêpuj¹cymi w Unii Europejskiej stosuje siê restrykcyjne zasady certyfikacji produktów ekologicznych, które chroniæ maj¹ ekologicznych producentów i konsumentów. Dwa
g³ówne czynniki decyduj¹ o szansach rozwoju rynku produktów ekologicznych w globalnym
wymiarze: (1) zapewnienie odpowiedniej do potrzeb skali produktów ekologicznych oraz (2)
zapewnienie mo¿liwoci wykorzystania przewag konkurencyjnych, pozwalaj¹cych na du¿¹
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skalê i wysok¹ jakoæ produkcji ekologicznej. Osi¹gniêcie tych celów, wymagaj¹cych rozwi¹zywania niemal sprzecznych wzglêdem siebie zadañ, nie jest mo¿liwe bez wykorzystania nowych metod tworzenia i zastosowañ wiedzy dotycz¹cej rynku produktów ¿ywnociowych
oraz rozwi¹zañ e-logistyki powi¹zanych z funkcjami koordynatora i integratora produkcji.
W wielu krajach wa¿nym czynnikiem rozwoju rolnictwa ekologicznego by³o wykreowanie jednego ogólnokrajowego znaku towarowego dla produktów z rolnictwa ekologicznego. Znak ten u³atwia³ identyfikacjê tych produktów przez konsumentów oraz usprawnia³
proces komunikacji na rynku. W Austrii oraz w Finlandii wprowadzono logo pañstwowe dla
produktów ekologicznych. Niektóre elementy austriackiego znaku dodatkowo umo¿liwiaj¹
konsumentom identyfikacjê produktów ekologicznych ze wzglêdu na pochodzenie surowca. W Polsce na razie brakuje pañstwowego znaku ekologicznego. Najbardziej znanym
znakiem na rynku krajowym jest logo stowarzyszenia Ekoland [Koreleska 2006].
Pojawienie siê produktów ekologicznych w sieciach handlowych spowodowane by³o
tworzeniem przez te sieci programów, które mia³y na celu poprawienie ich dotychczasowego wizerunku punktów sprzeda¿y produktów o niskiej jakoci i cenie [Knieæ 2004]. W
praktyce wspó³praca z sieciami mo¿liwa jest jedynie dla silnych organizacji producenckich,
które mog¹ sprostaæ wymaganiom sieci i wynegocjowaæ korzystne warunki wspó³pracy dla
zrzeszonych w nich rolników. Drugim co do znaczenia kana³em dystrybucji dla ¿ywnoci
ekologicznej w Austrii jest sprzeda¿ bezporednia, która stanowi tam 15%. Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ sprzeda¿ w gospodarstwie niektórych produktów pozostaje nadal wa¿nym kana³em
ich dystrybucji. Gospodarstwo jest g³ównym miejscem zaopatrzenia w ekologiczne miêso,
wêdliny, owoce i warzywa dla 38-40% austriackich gospodarstw domowych deklaruj¹cych
spo¿ywanie ¿ywnoci ekologicznej [Biologische Landwirtschaft... 2005]. Konsumenci korzystaj¹cy z tej formy sprzeda¿y doceniaj¹ mo¿liwoæ bezporedniego kontaktu z rolnikiem,
identyfikacji miejsca pochodzenia surowca oraz dobr¹ jakoæ kupowanych produktów. Sprzeda¿ regionalna poprzez sklepy specjalistyczne, piekarnie, rzenie, jadalnie stanowi w Austrii
10% sprzeda¿y produktów ekologicznych. Natomiast we wschodniej Austrii drugim co do
wa¿noci kana³em sprzeda¿y produktów z rolnictwa ekologicznego sta³a siê sprzeda¿ w punktach zbiorowego ¿ywienia. Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e taka forma sprzeda¿y produktów ekologicznych ma wiele zalet, m.in. zapewnia rolnikom systematyczny zbyt oraz
zadowalaj¹ce ceny, wymaga jednak wspó³pracy pomiêdzy rolnikami wytwarzaj¹cymi produkty ekologiczne [Schermer 2002]. Podobn¹ tendencjê zaobserwowano w Finlandii, gdzie
w 2004 roku stwierdzono wzrost sprzeda¿y produktów ekologicznych o 29% poprzez sklepy specjalistyczne oraz sprzeda¿ bezporedni¹, w tym jad³odajnie, a jednoczenie odnotowano spadek obrotów tymi produktami w supermarketach. W Polsce produkty ekologiczne
sprzedawane s¹ bezporednio, w sklepach specjalistycznych oraz kana³ami konwencjonalnymi. Sprzeda¿ produktów ekologicznych w sieciach handlowych prowadzona by³a dotychczas przy du¿ym zró¿nicowaniu w zakresie poziomu jakoci oraz ceny [Knieæ 2004].
UWARUNKOWANIA LOGISTYCZNE I FUNKCJE INTEGRACYJNE NIEZBÊDNE
DLA UZYSKANIA SKALI PRODUKCJI ODPOWIEDNIEJ DO POTRZEB
Uwarunkowania rozwoju rynku produktów ekologicznych musz¹ prowadziæ do poszukiwania rozwi¹zañ przez wielostronne zastosowanie wiedzy do pokonania istniej¹cych ograniczeñ. Jedn¹ z przes³anek rozwoju rynku ekologicznych produktów rolno-spo¿ywczych
jest wdro¿enie certyfikacji i kontroli jakoci, powi¹zanych z zapewnieniem odpowiedniej do
potrzeb skali produkcji i systemu dystrybucji.
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Szczególne predyspozycje do rozwoju dystrybucji produktów ekologicznych w Polsce
ma ekskluzywna polska sieæ handlowa Piotr i Pawe³, która narzuca jednak wysokie wymagania w zakresie terminowoci i zachowania standardu powtarzalnej jakoci produktu przez
dostawców. Oznacza to wystêpowanie mo¿liwoci sukcesywnego oddzia³ywania na wspó³pracuj¹cych z tym dystrybutorem dostawców na przestrzeganie jakoci i terminowoci
dostaw, co pozwoli uwiadomiæ tradycyjnym wytwórcom ekologicznym, ¿e ich sukces rynkowy zale¿y od stabilnoci dostaw, co sprzyjaæ mo¿e ich w³¹czaniu siê do sieci nowych
producentów.
wiadomoæ zwi¹zku, jaki wystêpuje na globalnym rynku miêdzy skal¹ produkcji a zapewnieniem jakoci i powtarzalnoci produkcji oraz ich rekomendacji dla konsumenta, któr¹
stanowi najczêciej system certyfikacji produktów i producentów, jest w Polsce ograniczona.
Wybór produktu stanowi¹cego wyrób firmowy dla sieciowego, internetowego systemu koordynacji wytwarzania i dystrybucji produktów ekologicznych ma kluczowe znaczenie dla
osi¹gniêcia sukcesu. Proponowany produkt stanowi kierowan¹ do ca³ego wiata ofertê zaopatrzenia w jaja konsumpcyjne o najwy¿szej klasie jakoci i najwy¿szych ekologicznych
parametrach obowi¹zuj¹cych w klasie jakociowej 0. Spe³nienie wymagañ technologicznych tej klasy produktu powoduje koniecznoæ zastosowania odpowiednich ras kur, natomiast ich koncentracja w systemie wolnego wybiegu nie mo¿e przekraczaæ obsady 200 sztuk
na hektar oraz ¿ywienia odpowiadaj¹cego udzia³owi ziarna zbó¿ z naturalnymi witaminami
zawartymi w marchwi oraz odpowiednimi koncentratami bia³kowymi [Koreleska 2006]. Aby
zapewniæ ci¹g³oæ produkcji szczególnie preferuje siê klimat umiarkowany oraz setki tysiêcy
gospodarstw o powierzchni poni¿ej 20 ha, które stworz¹ rynek producentów wysokojakociowej produkcji jaj w Polsce. Zadaniem, które wymaga szczegó³owego rozwi¹zania, jest
organizacja koordynowanej i sieciowo integrowanej produkcji jaj klasy 0, poniewa¿ jaja te
nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od ich zniesienia powinny zostaæ skierowane do dalszych ogniw
dystrybucji przy wspó³dzia³aniu wszystkich zainteresowanych partnerów. Koordynacjê logistyki produkcji z zapotrzebowaniem odbiorców na okrelone iloci wyrobów oraz spedycjê
dostaw do odbiorców zlokalizowanych w dowolnych miejscach na wiecie realizowaæ musi
Krajowy Integrator i Zarz¹dca Centrum Logistycznego Sieci.
SPECYFIKACJA UWARUNKOWAÑ TWORZENIA SIECI KOORDYNACJI
PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH
Specyfikacja uwarunkowañ tworzenia sieci zawiera piêæ etapów, które stanowi¹ elementarne dzia³ania konieczne do tworzenia Centrum Logistycznego Sieci Produktów Ekologicznych (CLSPE) [Drelichowski, Niemier 2010].
I etap tworzenia CLSPE stanowiæ musi faza szkolenia integratorów wspó³pracuj¹cych z
producentami jaj klasy 0, którzy zapewni¹ nadzór nad technologi¹ i higien¹ produkcji.
Odbiór produktów od dostawców by³by realizowany przez integratorów maj¹cych certyfikat instruktora ekologicznej hodowli drobiu, natomiast sk³adowanie jaj realizowanoby w
ch³odzonych, rozproszonych, niedu¿ych pomieszczeniach. Bardzo wa¿n¹ rolê spe³niaj¹
przedstawiciele kluczowych struktur sieci realizuj¹cy instrukta¿ producentów oraz internetow¹ komunikacjê z CLSPE w procesie realizacji funkcji dystrybucyjnych. Sta³y element
kontaktów stanowi³aby informacja o dysponowanej iloci produktów odpowiadaj¹cych
ostrym rygorom certyfikacji oraz gotowoæ dysponowania pe³n¹ iloci¹ towaru przygotowanego do szybkiego za³adunku na transport samochodowy.
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II etap (etap startowy) sieci CLSPE obejmowa³by równoleg³e dzia³ania szkoleniowe
docelowo w województwach: kujawsko-pomorskim, dolnol¹skim, lubuskim, pomorskim i
wielkopolskim, lub w jednym z nich w powi¹zaniu z uczelniami z regionu oraz Instytutem
Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Szczególna rola przypada³aby województwu kujawsko-pomorskiemu, poniewa¿ jest ono pozbawione rynku hurtowego, ale dysponuje
wysokim potencja³em produkcyjnym w zakresie wytwarzania surowców do przetwórstwa
rolno-spo¿ywczego. Przygotowanie kadr integratorów logistycznych przez certyfikowany
system szkoleñ wymaga opracowania programów, materia³ów szkoleniowych oraz przeprowadzenia szkoleñ i certyfikacji, przy efektywnej wspó³pracy uczelni o profilu rolniczym
docelowo z ca³ego kraju. Ten etap wspó³pracy wymaga³by wspó³dzia³ania producentów
rolnych i kreatorów sieci w systemie szkoleñ, co by³oby dobr¹ okazj¹ do kszta³towania
pozytywnych wzorców wspó³pracy rodowisk nauki z praktyk¹ gospodarcz¹.
III etap to zaprojektowanie i wdro¿enie do produkcji standardów opakowañ i systemów mini kontenerowych, które zapewnia³yby ³atwoæ manewrowania produktem w warunkach niskiego poziomu technicznego wyposa¿enia ch³odzonych pomieszczeñ magazynowych u integratorów. Niski poziom kosztów opakowañ, prostych i odpornych na uszkodzenia w transporcie, oraz system kontenerów bêd¹ warunkiem sukcesu, który jest mo¿liwy
do osi¹gniêcia przy wspó³pracy naukowców z Instytutem Logistyki w Poznaniu i z zakresu
drobiarstwa. Niezwykle istotny bêdzie równie¿ dobór najbardziej efektywnej platformy rozwi¹zañ systemu logistycznego, powi¹zanego z wyborem informacyjnej komunikacji z odbiorcami, interaktywnej spedycji i kompletacji dostaw z zastosowaniem technologii internetowych. Optymalne zasoby wiedzy i dowiadczeñ w rozwi¹zywaniu tego typu problemów
znajduj¹ siê na ró¿nych wydzia³ach uczelni o profilu rolniczo-ekonomicznym oraz Instytucie Logistyki w Poznaniu.
IV etap to profesjonalne wypromowanie w skali globalnej produktu ekologicznego dystrybuowanego dla wiatowych konsumentów po marginalnie niskich kosztach wytwarzania
osi¹galnych w ma³ych gospodarstwach w warunkach zastosowañ tradycyjnej ekologicznej
technologii i organizacji produkcji sprzê¿onej z nowoczesnymi, sieciowymi metodami integracji i logistyki. Tylko po³¹czenie ekologicznych tradycji z najnowoczeniejszymi technologiami
logistyki stwarza szansê na konsumpcjê w skali wiata najwy¿szej jakoci wyrobów ekologicznych dla szerokich rzesz konsumentów. Dlatego promocja i reklama produktu z wykorzystaniem sieci telewizyjnych i internetowych to warunek konieczny powodzenia projektu, ale
jednoczenie przyczyna potencjalnego wysokiego poziomu kosztów jego wdra¿ania.
V etap realizacji za³o¿eñ CLSPE przyczyni siê do wzrostu zatrudnienia i zmiany modelu
spo³ecznego polskiego rolnictwa. Sprawi on bowiem, ¿e unikalne w warunkach Polski s³aboci (m.in. rozdrobnienie gospodarstw) mog¹ przerodziæ siê w przewagi zwi¹zane z poszerzeniem skali produkcji ekologicznej kierowanej dla wiatowego konsumenta. Zalet¹ tego
projektu jest docelowy ogromny zasiêg jego oddzia³ywania na poprawê warunków egzystencji docelowo oko³o 100 tysiecy gospodarstw rolnych, które nie bêd¹ musia³y przyspieszaæ poszukiwania nowych miejsc pracy dziêki pozyskaniu nowych róde³ dochodów. Pracownicy, którzy otrzymaj¹ miejsce pracy w sieci integracyjno-dystrybucyjnej uzyskaj¹ kwalifikacje w najbardziej atrakcyjnym zawodzie XXI wieku, czyli sieciowo integrowanej logistyce. W proces ten musz¹ zostaæ w³¹czone najdoskonalsze kadry pracowników uniwersytetów i instytutów naukowych z zakresu marketingu, promocji i reklamy produktu oferowanego przez nowo tworzon¹ sieæ powo³an¹ do masowego wytwarzania i dystrybucji oraz
wprowadzania w skali globalnej nowego produktu ekologicznego.
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ANALIZA DOWIADCZEÑ TWORZENIA HURTOWEJ PLATFORMY KOORDYNACJI
PRODUKCJI I DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPO¯YWCZYCH
Wdro¿enie zasad gospodarki rynkowej w Polsce w 1990 roku spowodowa³o powstanie
wielu nowych wyzwañ, do których nale¿a³a równie¿ koniecznoæ organizacji rynków hurtowych dla produktów rolnych i ogrodniczych. Sieæ powi¹zanych ze sob¹ rynków hurtowych
tworzyæ mia³a handlow¹ infrastrukturê dla producentów surowców rolnych i ogrodniczych
pe³ni¹cych równoczenie rolê integratora produkcji. Niezale¿nie od wielu przeszkód i trudnoci, wzajemne interesy spowodowa³y powo³anie w 1992 roku gie³d rolno-ogrodniczych, które
tworzy³y now¹ nieznan¹ wczeniej infrastrukturê, wspomagan¹ czêsto kapita³owo i organizacyjnie przez partnerów zagranicznych. W odniesieniu do Wielkopolskiej Gie³dy Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu (WGRO) rolê tê spe³nili nastêpuj¹cy partnerzy:
 Konfederacja Szwajcarska reprezentowana przez Zarz¹d Wspó³pracy w Rozwoju i Pomocy Humanitarnej (rz¹d szwajcarski),
 miasto Poznañ,
 Wielkopolski Zwi¹zek Ogrodniczy w Poznaniu,
 Fundacja Rozwojowa Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnociowej w Poznaniu,
 Biuro In¿ynieryjne Preisig A.G. w Zurychu.
Otwarcie WGRO w Poznaniu, pierwszego tego typu obiektu w Polsce, nast¹pi³o 26 listopada 1992 roku. Rynek hurtowy, bêd¹cy dzie³em polsko-szwajcarskiej wspó³pracy [Drelichowski i inni 2007], rozpocz¹³ dzia³alnoæ w zakresie praktycznego funkcjonowania nowoczesnego rynku. Poniesione wysokie nak³ady na organizacjê kilku gie³d rolno-ogrodniczych
czêsto koñczy³y siê zdecydowanym niepowodzeniem. Równie¿ w dzia³alnoci WGRO nast¹pi³y dzia³ania dostosowawcze, których podjêcie pozwoli³o przystosowaæ siê do zmian wynikaj¹cych z integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ w 2004 roku. Syntetyczn¹ analizê problematyki
konsolidacji i logistyki agrobiznesu w otoczeniu globalnych sieci handlowych opracowa³
Ludos³aw Drelichowski [2001]. Publikacje Johna J. Coyle i wspó³autorów [2002], Instytutu
Logistyki i Magazynowania [2006], Thomasa Vollmanna i wspó³autorów [2005] oraz Wac³awa
Szymanowskiego [2008] stanowi¹ przegl¹d problematyki zarz¹dzania logistycznego z uwzglêdnieniem specyfiki gospodarki ¿ywnociowej. Kilkukrotny wzrost wolumenu obrotów artyku³ami rolno-spo¿ywczymi, z osi¹gniêt¹ w ostatnich dwóch latach nadwy¿k¹ w bilansie handlowym z krajami Unii Europejskiej w granicach 1,8 mld euro, potwierdza te szanse. WGRO
stanowi dowód, ¿e wszelkie nak³ady poniesione na rozwój rynków hurtu artyku³ów rolnospo¿ywczych konsolidowa³y ten sektor, co zwiêksza³o zdolnoci do konkurowania wewn¹trz
UE. Jest to autokorekta stanowiska autora w tym zakresie, formu³owanego m. in. w publikacji
[Drelichowski 2001] wyra¿aj¹cej dezaprobatê dla przypadków finansowania gie³d zakoñczonych niepowodzeniem. Mo¿na bowiem stwierdziæ, ¿e z³o¿onoæ wyzwañ wystêpuj¹cych w
tych dzia³aniach, wobec niewielkich wówczas dowiadczeñ organizacyjnych i mened¿erskich,
usprawiedliwia³a liczne zaistnia³e wówczas niepowodzenia.
Niezale¿nie od omówionego profilu publikacji logistycznych, w pracach Waldemara
Bojara i Tony Kindera [2007], Drelichowskiego [2008], Kindera [2007] rozwa¿ane s¹ ró¿ne
aspekty funkcjonowania sieciowych powi¹zañ agrobiznesu wskazuj¹ce nowe mo¿liwoci
oraz wyzwania kierowane do partnerów wspó³dzia³aj¹cych w sieci. Zatwierdzenie opracowanego przez osiem krajów projektu PR 6 TOWARDS Migrating networks from a producer TOWARDS a market orientation within the agri-food sector (FP6-2004-FOOD-3-C
Contract no.: 518702) stworzy³o szansê dokonania prze³omu w urynkowieniu funkcjonuj¹cych w modelu samozaopatrzenia ma³ych gospodarstw rolnych. W³anie te badania i analizy zakoñczone w 2009 roku uwiadomi³y potrzebê nowego spojrzenia na wystêpowanie
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silnych wiêzi pomiêdzy zdolnoci¹ przedsiêbiorstw do dokonania zmian uwzglêdniaj¹cych
oczekiwania partnerów firm i gospodarstw, które realizowane s¹ przy zastosowaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Publikacje Drelichowskiego [2003] oraz Drelichowskiego i Rutkiewicza [2007a, b] zawieraj¹ analizê mo¿liwoci zastosowania portali internetowych jako szansê wymiany informacji dla bran¿owo ukierunkowanych partnerów. Synteza omówionych i udokumentowanych publikacjami dowiadczeñ pozwoli³a na opracowanie koncepcji produkcyjno-dystrybucyjnych sieci produktów ekologicznych. Istotê tej koncepcji stanowi po³¹czenie tradycyjnych rozproszonych technologii produkcji ekologicznej, nowatorsko integrowanych
sieci rozproszonego magazynowania oraz koordynacji logistyki dziêki wystêpowaniu interaktywnych po³¹czeñ informacyjnych kluczowych wêz³ów sieci. Zaprezentowana koncepcja sformu³owana zosta³a na gruncie rozleg³ych dowiadczeñ zespo³ów w ró¿nych projektach, które inspirowa³y do tworzenia nowych koncepcji dzia³añ. Proponowany jest wariant
funkcjonowania integratorów produkcji, którzy stanowi¹ zarazem wêz³y logistyczne proponowanych sieci oraz centra wiedzy transferowanej w kierunku partnerów realizuj¹cych
produkcjê w ramach wêz³a. Funkcja logistyczna polega na realizacji interaktywnego przekazu kierowanego do wêz³a spedycji w sieci, który zapewnia kompletacjê zamówieñ i wyznacza plan spedycji zwi¹zanej z realizacj¹ dostawy przez CLSPE.
PODSUMOWANIE
Rosn¹cy udzia³ transakcji w sieciach ekologicznych powoduje, ¿e coraz wa¿niejsze s¹
standard realizowanej rotacji produkcji i zarz¹dzanie jakoci¹ w ³añcuchach dostaw. Konieczne jest wskazanie nowych rynków zbytu oraz efektywnych rozwi¹zañ logistycznych dla form
dystrybucji wyrobów ekologicznych. Dwa g³ówne czynniki decyduj¹ce o szansach rozwoju
rynku produktów ekologicznych w globalnym wymiarze to zapewnienie odpowiedniej do
potrzeb skali produktów ekologicznych oraz zapewnienie mo¿liwoci wykorzystania przewag
konkurencyjnych pozwalaj¹cych na uzyskanie produkcji ekologicznej w du¿ej skali o wysokiej jakoci. Osi¹gniêcie tego wymaga wykorzystania nowych metod tworzenia i zastosowañ
wiedzy oraz rozwi¹zañ e-logistyki w powi¹zaniu z funkcjami koordynatora i integratora produkcji. Proponowana koncepcja stanowi kierowan¹ do ca³ego wiata ofertê zapewnienia zaopatrzenia w jaja konsumpcyjne najwy¿szej jakoci i z zachowaniem ekologicznych parametrów. Spe³niaj¹ca tego rodzaju warunki produkcja powinna byæ realizowana w rozproszeniu i
przy zaanga¿owaniu od 80 tys. do 120 tys. ma³ych gospodarstw.
Pozytywne dowiadczenia uzyskane w organizacji rynków hurtowych w Polsce dla produktów rolno-ogrodniczych uzasadniaj¹ podejmowanie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do organizacji centrów sieciowej integracji produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych. Dowiadczenia uzyskane w ramach miêdzynarodowej wspó³pracy w realizacji projektu TOWARDS w
programie ramowym PR6 w ramach sieciowych rozwi¹zañ koordynacji wspó³pracy w skali miêdzynarodowej potwierdzaj¹ uzasadnienie proponowanych w tej pracy rozwi¹zañ.
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Ludos³aw Drelichowski
LOGISTIC, ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL CIRCUMSTANCES FOR BUILDING
DISTRIBUTION AND PRODUCTION NETWORKS OF ECOLOGICAL PRODUCTS

Summary
Searching market niches in offer for global market is a very difficult task, because this goal include
simultaneously several producers of food and agribusiness firms. Market niches of ecological products are
determined by circumstances connected to very quick decreasing of quality advantages especially when
the offer concerns ecological products. Frittering Polish farms and occurring climatic conditions are
reason that it can be realized in a big scale manufacturing and distribution of eggs of 0 class. It can be
an offer of Polish ecological products which limits maximum concentration of hens to 200 ones per
hectare. Big number of small farms seeing up to now as systemic disadvantage let wait for organizing
networks coordinated by integrators of logistic bases of ecological eggs producers in number between
80 000 and 120 000 farms what can decide competitive advantages under Polish circumstances.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Ludos³aw Drelichowski
Katedra Informatyki w Zarz¹dzaniu
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
ul. prof. S. Kaliskiego 7, 85-225 Bydgoszcz
tel. (52) 340 81 80, e-mail: lu.drel@utp.edu.pl

