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Co jest celem
naszej prezentacji?
Co to jest „Transparentność łańcucha dostaw”, dlaczego
transparentność jest ważna oraz z jakimi wyzwaniami jest 
związana.
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There are two elements to supply chain transparency:
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Source:  Definition by Alexis Bateman, research scientist and director of MIT Sustainable Supply Chains at the MIT Center for Transportation and Logistics link

◉ Visibility: Accurately identifying and collecting 
data from all links in your supply chain.

◉ Disclosure: Communicating that information, 
both internally and externally, at the level of 

detail required or desired.
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https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/supply-chain-transparency-explained
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Sięganie poza „Granicę Widoczności”
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Widoczność, odporność i zwinność jako
kluczowe czynniki sukcesu w czasach
zakłóceń

Source: Original Visual developed by Gartner in 2021



Z jakimi zakłóceniami mierzą się łańcuchy dostaw? 

Natural events

$210b Tohoku earthquake in Japan 
halted production for Toyota, GM 

and Nissan.

Trade barriers

$63b US tariffs on EU autos and 
auto parts place strain on decades-

old global supply chain.

Civil unrest

March at Escondida copper mine in 
Chile reduced global copper 

capacity by 5%.

Cyber attacks

WannaCry ransomware attack 
losses could reach $4b.

50% increase in attacks from 2018 
makes supply chain more 

vulnerable.

Epidemics

Covid-19 outbreak expected to 
cause a ~$400b dent in the global 

economy in two years — estimated 
8 times bigger impact than SARS.

Distressed suppliers

Crop disease, dry weather and 
government policy changes cause 

cocoa shortage for food 
manufacturer.

Terrorism

Border restrictions after Paris attack 
led to $3.5m increase to Belgium 

shippers in 1st month.

COVID - 19

The COVID-19 outbreak has more 
cases, than Ebola, MERS and SARS 

combined.
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Priorytet #1 

zwiększona widoczność 
łańcucha dostaw

Przeprowadzone przez EY badanie wśród 200 
starszych specjalistów ds. łańcucha dostaw 

wykazało, że Priorytetem nr 1 dla kadry 
kierowniczej na najbliższe 12-36 miesięcy była 

zwiększona widoczność, nawet ponad 
przekwalifikowaniem siły roboczej i 

zmniejszeniem wpływu na środowisko.
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Existing supply chains were highly optimized for meeting 
service levels at the lowest cost. The pandemic has resulted in 
extreme volatility in demand and supply, and companies must 
shift to build more resilience and agility across the value chain.
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Resilience requires:

◉ enhancing end to end visibility 
(your customers’ customers, and 
your suppliers’ suppliers)

◉ building buffers in inventory, and 
production and logistics capacity

◉ higher collaboration with 
customers and suppliers

◉ seamless integration of processes 
and information

◉ increased speed to market with 
new offerings

Agility requires:



Jakie wyzwania związane z 
transparentnością stoją przed firmami? 

Strategia i cele
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Przejrzystość sieci
dostawców/klientów

Dane: dostęp, 
zarządzanie i

jakość

Bezpieczeństwo
i poufność

Ocena i wskaźniki
efektywności



Wyzwania związane ze strategią i celami

Powiązanie celów ze
strategią

Kryteria (obszary) 
najważniejsze dla

firmy

Benchmark i
porównanie z 

wiodącymi
praktykami
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Wyzwania związane z przejrzystością
sieci kontaktów

Identyfikacja jak 
najszerszego zakresu

sieci
dostawców/klientów

Realna ocena
efektywności

dostawców/klientów 
oraz ryzyka
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Wyzwania związane z dostępnością, 
zarządzaniem i jakością danych
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Dostęp do danych
na temat kolejnych

poziomów
dostawców /klientów

Wykorzystanie
danych dla: biznesu, 

inwestorów, 
konsumentów

Aktualność danych
w kontekście

reagowania na
ryzyko

Ilość
i jakość danych



Wyzwania związane z bezpieczeństwem i
poufnością

Zarządzanie danymi
między firmą

a kontrahentami

Kompromis
dotyczący

szczegółowości
przekazywanych

danych
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Wyzwania związane z oceną i wskaźnikami
efektywności

Brak konfliktów
z funkcjonującymi

wskaźnikami

Szkolenia personelu
i rozwój kompetencji
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Wdrożenie platformy internetowej dla lepszej komunikacji z dostawcami, mapowania łańcuchów dostaw i gromadzenia odpowiednich informacji w 
celu poprawy przejrzystości i funkcjonowania łańcucha dostaw. 

Klient EY chciał lepiej zrozumieć złożony, 
nieprzejrzysty i wielopodmiotowy łańcuch
dostaw. Zwiększenie transparentności
wymagało sprawnego i niezawodnego
rozwiązania do identyfikowania i zarządzania
kwestiami społecznymi i środowiskowymi oraz
możliwościami ich poprawy w całym łańcuchu
dostaw. 

▪ Usprawnienie komunikacji z 
dostawcami oraz wewnątrz firmy.

▪ Zidentyfikowane i rozwiązane
problemy przed wdrożeniem na dużą
skalę.

▪ Stworzenie podejścia i platformy 
mających zastosowanie także na
poziomie sektora. 

Cele postawione przez firmę

Dostarczona wartość

Platforma wspierająca
monitorowanie operacji działu

zakupów.

Wizualizacja powiązań w łańcuchu
dostaw

Przykład działania EY – zwiększenie transparentności
łańcucha dostaw dla wiodącego producenta kosmetyków
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Dziękujemy za uwagę
i zachęcamy do 
zadawania pytań
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Więcej o nas“


