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Charakterystyczną cechą współczesnego rynku jest duża zmienność i  nieprzewidy-

walność oraz silna konkurencja. W tych warunkach istnieje duża presja na podnosze-

nie konkurencyjności funkcjonujących na nim podmiotów gospodarczych, głównie 

za sprawą rozwiązań innowacyjnych. Turbulentny rynek wymaga od przedsiębiorstw 

dążących do sukcesu ciągłej aktywności wyrażającej się zdolnością do wdrażania 

nowych metod i  technik w  obszarze zarządzania, ukierunkowanych na spełnianie 

oczekiwań i  wymagań klientów oraz wzrost efektywności realizowanych procesów. 

Jednym z najszybciej się rozwijających i newralgicznych obszarów działania przedsię-

biorstwa jest logistyka. 

System logistyczny przedsiębiorstwa wymaga skutecznego zarządzania. Punktem 

krytycznym zarządzania logistycznego jest osiągnięcie konsensusu pomiędzy wyso-

kim poziomem obsługi klienta a utrzymaniem kosztów na akceptowalnym poziomie 

umożliwiającym zachowanie konkurencyjnych cen. Oczekuje się ciągłego zwiększa-

nia efektywności procesów logistycznych poprzez stosowanie coraz bardziej nowo-

czesnych koncepcji, rozwiązań, metod, technik i narzędzi.

W oferowanym Państwu zeszycie naukowym wydawanym w ramach serii „Przed-

siębiorczość i Zarządzanie” pragniemy zwrócić uwagę na nowe kierunki w zarządza-

niu logistycznym. Artykuły składające się  na niniejszy zeszyt są  wynikiem prac na-

ukowo-badawczych, które stanowią szerokie spektrum zagadnień z zakresu logistyki 

zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym pracowników licznych ośrodków 

naukowych. 

Wiele uwagi poświęcono współczesnym wyzwaniom stawianym logistyce. Auto-

rzy prac podkreślają potrzebę prowadzenia badań naukowych oraz implementacji 

innowacyjnych rozwiązań w różnych aspektach szeroko rozumianej logistyki. Przed-

siębiorstwa muszą wprowadzać rewolucyjne zmiany, aby zdobyć przewagę konku-

rencyjną na wymagającym rynku konsumenta. Choć innowacyjne rozwiązania często 

łączą się z  wysokimi kosztami, przedsiębiorcy coraz częściej przekonują się, że na-

prawdę są opłacalne, a czasem nawet niezbędne. Z tego powodu konieczne staje się 

poszukiwanie nowych podejść i koncepcji, które przyczynią się do wzrostu efektyw-
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ności systemów logistycznych. Autorzy proponują innowacyjne rozwiązania w e-logi-

styce, logistyce produkcji, łańcuchach logistycznych oraz logistyce miejskiej.

Interesującym obszarem badawczym wskazywanym przez autorów opracowań 

jest rozwój e-logistyki i systemów e-commerce we współczesnym gospodarowaniu, 

tworzeniu nowych przedsiębiorstw (start-upów), kreowaniu nowoczesnych usług 

logistycznych oraz budowaniu relacji w  nowoczesnych łańcuchach dostaw. Bardzo 

szybko i  dynamicznie rozwijające się technologie informatyczne oraz popularność 

internetu doprowadziły do powszechnej automatyzacji i usprawniania procesów lo-

gistycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań ICT. 

W artykułach podkreślono znaczenie rozwoju nowych koncepcji w logistyce pro-

dukcji, nawiązując do coraz częstszego stosowania koncepcji lean, implementacji na-

rzędzi automatyzacji procesów logistycznych czy nowoczesnych narzędzi modelowa-

nia i symulacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Uwagę 

autorów zwróciły również kapitał społeczny i czynnik ludzki oraz jego wpływ na roz-

wój współczesnej logistyki. 

Obszarami rozwoju współczesnej logistyki – interesującymi autorów – są również 

logistyka miejska i ekologistyka. Na uwagę zasługuje problem obsługi parkingowej 

pojazdów czy uwzględnianie aspektów środowiskowych w  logistyce miejskiej. Nie 

bez znaczenia pozostały także aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w logi-

styce oraz problemy rozwoju zielonych łańcuchów dostaw. 

Mamy nadzieję, że zawartość merytoryczna zeszytu spotka się z Państwa zainte-

resowaniem i będzie stanowić dodatkową motywację do dalszych badań naukowych 

ukierunkowanych na intensyfikację rozwoju wskazanych w opracowaniu nowych kie-

runków rozwoju logistyki. 

Sebastian Saniuk

Krzysztof Witkowski

Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski
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E-logistyka ery now economy

E-logistics in Now Economy

Abstract: E-logistics is based on organization-wide ICT-systems of interconnected 
solutions primarily related to operations. By integrating these and other potentially critical 
business functions, e-logistics is a powerful tool for integrating and managing information 
to ultimately drive greater business performance and efficiency. But like so many other 
aspects of information technology, e-logistics is always evolving and successful ICT 
professionals are highly conscious of the need for credible information on the trends 
and innovations that are reshaping, and can and will reshape the landscape of e-logistics 
use and implementation. This article is aimed at showing the nature and the growing 
importance of the third ICT-platform in the digital transformation of e-logistics.
Key-words: ERP, e-logistics, Internet of Things, SMAC

Wprowadzenie

Na kolejnym etapie rewolucji przemysłowej wyjątkowa rola przypada dobrze za-

projektowanym i  funkcjonującym systemom logistycznym nowoczesnych organi-

zacji. Kluczową rolę w  budowaniu przewagi konkurencyjnej tych organizacji od-

grywają zaawansowane rozwiązania w  zakresie infrastruktury teleinformatycznej, 

bazującej na ICT (Information and Communication Technology) w zakresie wspoma-

gania procesów logistycznych poprzez stosowanie rozwiązań organizacyjno-infor-

matycznych określanych jako e-logistyka [Graham 2013, s.  44; Wieczerzycki 2012, 

s. 36]. Oznacza to szerokie zastosowania najnowszych technologii informatycznych 

* adamczewski@wsb.poznan.pl
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do wspomagania zarządzania logistycznego np. w  zakresie produkcji, gospodarki 

magazynowej czy obsługi zamówień oraz do wspomagania zarządzania jej oto-

czeniem biznesowym (zwłaszcza łańcuchami dostaw zaopatrzenia i  dystrybucji). 

W  praktycznym wymiarze technologie informatyczne stanowią konglomerat roz-

wiązań sprzętowo-programowo-organizacyjnych, takich jak np. [Adamczewski 

2015, s. 56; Graham 2013, s. 39]:

•	 metody automatycznej identyfikacji (kody kreskowe, RFID),

•	 komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAM),

•	 zarządzanie łańcuchami dostaw (SCM),

•	 systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP),

•	 systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM),

•	 systemy zarządzania relacjami z dostawcami (SRM),

•	 systemy zaawansowanego planowania (APS),

•	 systemy zarządzania cyklem życia produktu (PLM),

•	 systemy zarządzania produkcją (MES),

•	 systemy zarządzania magazynem (WMS),

•	 technologie komunikowania (przewodowe, bezprzewodowe, hybrydowe),

•	 technologie baz i hurtowni danych, 

•	 systemy lokalizacji satelitarnej (GPS, Galileo, Glonass),

•	 zaawansowane systemy analityczno-raportujące (BI),

•	 model przetwarzania danych (autonomiczny, chmurowy – cloud computing),

•	 technologia wydruku 3D,

•	 Internet rzeczy (IoT – Internet of Things).

Obserwowane trendy w zakresie dynamicznego upowszechniania się tzw. III plat-

formy informatycznej, czyli SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud) – mediów społecz-

nościowych, rozwiązań mobilnych, analitycznych i  chmurowych – wspierają rozwój 

nowoczesnych organizacji wpisujących się w model now economy (ekonomii chwili), 

a realizowanej na gruncie organizacji typu RTE (Real-Time Enterprise). Celem artykułu 

jest ukazanie istoty oraz znaczenia systemów SMAC w ramach cyfrowej transformacji 

e-logistyki i  ich wpływu na warunki gospodarowania ery now economy. Omawiane 

trendy rozwojowe zilustrowane są wynikami badań własnych autora oraz statystyka-

mi branżowymi.

Piotr Adamczewski
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Ewolucja e-logistyki

W ciągu ostatnich lat ICT już dwukrotnie radykalnie odmieniała charakter walki kon-

kurencyjnej i zmieniała strategie rozwojowe organizacji gospodarczych. Zanim poja-

wiły się nowoczesne rozwiązania ICT, zasadniczo produkty składały się z elementów 

mechanicznych, a działania w obrębie łańcucha wartości były realizowane z zastoso-

waniem procesów manualnych utrwalanych na nośniku papierowym oraz komuni-

kacji werbalnej. Pierwsza fala rozwoju ICT z  lat 60. ubiegłego stulecia doprowadziła 

do automatyzacji działań w łańcuchu wartości: od przetwarzania zamówień i regulo-

wania faktur po wspomagane komputerowo projektowanie produktów i planowanie 

zasobów produkcyjnych. Przez to wydajność działań radykalnie wzrosła m.in. dlate-

go, że przy każdej czynności można było zapisywać i analizować duże ilości nowych 

danych. Doprowadziło to do ogólnej standaryzacji procesów i  postawiło przed or-

ganizacjami nowy problem: jak wykorzystać operacyjne korzyści ze stosowania ICT, 

a jednocześnie utrzymać realizowaną strategię rozwojową. 

Rozwój internetu w  latach 90., poprzez zapewnienie powszechnej i  niedrogiej 

łączności, uwolnił drugą falę transformacji napędzanej przez ICT. To właśnie inter-

net umożliwił koordynowanie i  integrowanie niezależnych działań zewnętrznych 

dostawców, dystrybutorów i klientów, a także operacji wykonywanych w różnych lo-

kalizacjach. Dwie pierwsze fale przemian przyniosły ogromny wzrost wydajności go-

spodarowania i przyśpieszyły rozwój całej gospodarki, jednak pomimo transformacji 

łańcucha wartości same produkty pozostały w przeważającej części niezmienione. 

Obecnie dokonuje się trzecia fala przemian, w  których wyniku ICT staje się in-

tegralną częścią wytwarzanych produktów. Sensory, procesory, oprogramowanie 

i funkcje łączności wbudowane są w produkty, co w połączeniu z chmurą (Cloud com-

puting), w której są przechowywane i analizowane dane dotyczące tych produktów, 

umożliwiają w radykalny sposób poprawę ich funkcjonowania i końcową wydajność 

takich rozwiązań. Nowe i  lepsze produkty dają szansę na kolejny skokowy wzrost 

efektywności procesów gospodarowania. Doprowadzi to w  efekcie do kolejnego 

wzrostu efektywności łańcucha wartości. Napędzana przez ICT trzecia fala transfor-

macji może wyzwolić jeszcze więcej rozwiązań innowacyjnych, a  przez to wywoła 

gwałtowny wzrost wydajności i szybszy rozwój gospodarki niż dwie poprzednie fale 

przemian.

Upowszechnianie się tzw. III platformy ICT tworzy swoisty ekosystem rozwiązań 

teleinformatycznych, pozwalający organizacjom rozwijać swoją działalność przy 

E-logistyka ery now economy
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mniejszych nakładach finansowych i maksymalnym zasięgu oddziaływania. Stale ro-

snące ilości danych, które są dostarczane przez urządzenia mobilne, platformy spo-

łecznościowe, przeglądarki internetowe i programy lojalnościowe, tworzą nowy mo-

del biznesu oparty na informacjach generowanych przez środowisko gospodarcze. 

Odpowiednie przetworzenie tych informacji jest warunkiem koniecznym do osią-

gnięcia sukcesu biznesowego.

Nowoczesna organizacja gospodarcza jako układ ekonomiczny wykorzystujący 

w swojej wewnętrznej organizacji i komunikacji – także zewnętrznej – zaawansowa-

ną infrastrukturę teleinformatyczną stanowi obecnie istotę funkcjonowania społe-

czeństwa informacyjnego w obszarach biznesowych. Oznacza to w praktyce wsparcie 

technologią informatyczną podstawowych struktur organizacji i  realizacji koncepcji 

now economy (ekonomii chwili) w trybie online [Adamczewski 2016, s. 420; Kozielski 

2012, s. 44]:

•	 poziom infrastruktury technicznej (sprzętowej),

•	 poziom infrastruktury systemowo-komunikacyjnej,

•	 poziom oprogramowania aplikacyjnego,

•	 poziom integracji procesów biznesowych z kontrahentami zewnętrznymi.

Standard technologii SMAC

Nowy standard technologiczny, jakim są systemy SMAC, umożliwiający realizowa-

nie nowych modeli biznesowych, opiera się na czterech filarach [Perera 2015, s. 98]:

1. Social – sieci społecznościowe przełamują bariery przepływu informa-

cji między ludźmi i  stają się platformami, dzięki którym szybka wymiana 

wiedzy jest coraz bardziej efektywna. Komunikacja w  ramach platform 

społecznościowych bardzo mocno wypiera komunikację telefoniczną czy 

e-mailową. Zjawisko to obserwuje się również w  obszarze biznesowym, 

gdzie szybka wymiana informacji jest niezwykle ważna. Wykorzystanie sie-

ci społecznościowych pozwala na uzyskanie lepszej interakcji z klientami, 

dzięki czemu możliwe staje się szybsze reagowanie na problemy i budo-

wanie bazy wiedzy na podstawie preferencji i  zachowań użytkowników. 

Pracownicy zrzeszeni w społeczność mogą dużo łatwiej i szybciej wymie-

niać doświadczenia, interesujące treści i przyśpieszać rozwiązywanie pro-

blemów;

Piotr Adamczewski
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2. Mobile – urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety, na stałe zagości-

ły już w naszym życiu. Zwiększyły również możliwość dotarcia firm do klien-

tów, którzy korzystając z urządzeń mobilnych, przyzwyczaili się do robienia 

zakupów i  używania różnego rodzaju serwisów i  aplikacji w  każdym czasie 

i w każdym miejscu. Wzrost popularności zakupów mobilnych jednocześnie 

wymógł na przedsiębiorcach konieczność rozwijania swoich kanałów mar-

ketingu internetowego oraz udostępniania klientom kanałów mobilnych. 

W  tych warunkach prezentowanie oferty na urządzeniach mobilnych jest 

podstawą do zdobycia lub utrzymania wysokiej pozycji rynkowej;

3. Analytics – zrozumienie zachowań i preferencji klientów jest jedną z najwięk-

szych zalet korzystania z narządzi analitycznych. Z zebranych danych analizo-

wanych przez zaawansowane algorytmy, przedsiębiorcy są w stanie wywnio-

skować, jak zadbać o lojalność klientów, ulepszyć kampanie marketingowe, 

usprawnić procesy rozwoju produktów i  świadczyć usługi, które pasują do 

preferencji i  wymagań klientów. Dzięki poznaniu upodobań użytkowników 

przedsiębiorcy są w stanie m.in. prezentować treści zgodne z  ich oczekiwa-

niami. Nadrzędnym celem wykorzystania narzędzi analitycznych w  prowa-

dzeniu biznesu jest zatem podejmowanie prawidłowych decyzji na podsta-

wie aktualnych i zagregowanych informacji;

4. Cloud – technologia chmury obliczeniowej oferuje narzędzia umożliwiają-

ce sprawne gromadzenie informacji i  skuteczne zarządzanie przedsiębior-

stwem. Korzystanie z narzędzi dostępnych w chmurze pozwala organizacjom 

na obniżenie kosztów ICT, przełamanie barier geograficznych i daje dostęp 

do danych w dowolnym czasie i miejscu. Chmura jest czynnikiem, który spaja 

pozostałe elementy składające się na SMAC.

Na przestrzeni lat nie brakuje licznych przykładów, które świadczą o  rozmijaniu 

się oczekiwań i faktycznych korzyści w zakresie wykorzystywania rozwiązań ICT. Przy-

czyną takiego efektu może być brak odpowiedniego stopnia integracji pomiędzy 

wdrażanymi systemami. Kluczem do odniesienia sukcesu przy zastosowaniu techno-

logii SMAC jest połączenie czterech wspomnianych technologii, które komunikując 

się między sobą, pozwalają na uzyskanie efektu synergii w ramach e-logistyki. Żadna 

z  tych czterech technologii nie daje pełnego efektu samodzielnie. Jedynie synergia 

wytworzona przez wszystkie elementy SMAC pracujące wspólnie pozwala na stwo-

rzenie przewagi konkurencyjnej. Organizacje inwestowały do tej pory w mobilność, 

chmurę, analitykę biznesową oraz wykorzystanie w biznesie mediów społecznościo-
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wych, tworząc samodzielne, najczęściej niewspółpracujące rozwiązania. Połączenie 

ich w ramach trzeciej platformy ICT umożliwia tworzenie nowych usług generujących 

przychody, pogłębiających relację z klientami, a  także poprawiających efektywność 

funkcjonowania organizacji.

Dzięki rozwojowi systemów SMAC udało się przejść od zamkniętych systemów 

komunikacji do platform społecznościowych [Barry 2013, s. 45]. Głęboko i  trwale 

zmieniło to system pracy i komunikację biznesową. Kanały społecznościowe umoż-

liwiły szybkie tworzenie i udostępnianie treści, szerszą dystrybucję informacji, a tak-

że lepszą współpracę i  interakcję z  klientami. Technologie mobilne pozwoliły na 

uzyskanie łatwego dostępu do informacji poprzez nieustanne połączenie z Interne-

tem. Analizy danych są wykorzystywane w celu optymalizacji zarządzania relacjami 

z klientami oraz zwiększania efektywności kanałów sprzedaży. Chmura jest natomiast 

w wielu przedsiębiorstwach podstawą systemów ICT, zwiększającą ich elastyczność, 

skalowalność i wpływającą na redukcję kosztów przetwarzania danych. Organizacje 

chcące utrzymać swoją pozycję na konkurencyjnym rynku muszą być gotowe na do-

starczenie klientom usług w pełni dostosowanych do ich potrzeb. Dzięki rozwojowi 

SMAC technologie informatyczne nie są już tylko wsparciem w  rozwijaniu biznesu, 

ale punktem zwrotnym, który daje przewagę organizacjom i pozwalają im wyróżnić 

się na tle konkurencji. SMAC dostarcza odpowiednich informacji w  odpowiednim 

czasie, co umożliwia podejmowanie właściwych decyzji i efektywną współpracę za-

równo wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, czyli w całych łańcuchach kooperacji.

Ekosystem e-logistyki

Swoisty ekosystem informatyczny e-logistyki w  organizacji gospodarczej opiera się 

zazwyczaj na zaawansowanych rozwiązaniach klasy ERP (Enterprise Resource Plan-

ning). Tradycyjnie rozumiane systemy ERP jako rozwiązania integrującego infrastruk-

turę informacyjną organizacji już nie wystarczają. Ich podstawowa funkcjonalność 

została wzbogacona o systemy zarządzania kontaktami z klientami (CRM – Customer 

Relationship Management), systemy zarządzania kontaktami z  dostawcami (SRM – 

Supplier Relationship Management), systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM 

– Supply Chain Management) i  systemami zarządzania cyklem życia produktu (PLM 

– Produkt Lifecycle Management). Systemy SMAC poprzez swoje właściwości pozwa-

lają na podniesienie efektywności obsługi informacyjnej procesów biznesowych, 
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a  w  rezultacie – na wyższą konkurencyjność rynkową. Można nawet zaryzykować 

stwierdzenie, że rozwiązania te przestały już być dla organizacji sposobem na zdo-

bycie przewagi konkurencyjnej, a stały się aktualnie wręcz czynnikiem decydującym 

o utrzymaniu się na rynku globalnym. 

Internet rzeczy (IoT – Internet of Things) to koncepcja wciąż pozostawiająca duże 

pole do interpretacji1, ale i  dająca duże możliwości rozwojowe e-logistyki. Mianem 

tym określić można każdą właściwie jednoznacznie identyfikowalną rzecz zdolną – 

pośrednio lub bezpośrednio – gromadzić i przetwarzać dane. Liczba takich urządzeń 

rośnie lawinowo, podobnie jak liczba możliwych zastosowań. Z Internetem rzeczy bli-

sko związany jest obszar Big Data – to właśnie skuteczne zbieranie i  przetwarzanie 

dużej ilości informacji należy do największych korzyści, jakie ze sobą niesie [Antczak 

2013, s. 55; Marz 2015, s. 233].

Istota Internet of Things, który już teraz opisuje się jako „internet przyszłości”, tkwi 

nie tyle w samych urządzeniach, ile w drzemiącym w nich potencjale, jakimi są gro-

madzone i wysyłane przez nie dane. Problem zatem sprowadza się do racjonalnego 

wykorzystania tak powstałych danych w zakresie usprawnienia procesów logistycz-

nych. Zasadnicza rola przypada tu systemom klasy Big Data w zakresie opanowania 

i  przetworzenie danych generowanych przez smart-urządzenia. Oznacza to, że IoT 

może się stać jednym z głównych rozwiązań rozwojowych XXI w. [Höller 2014, s. 167].

Trzy cechy wyróżniające Internet rzeczy to kontekst, wszechobecność i optyma-

lizacja. Ta pierwsza odnosi się do możliwości zaawansowanej interakcji przedmiotu 

z  zastanym otoczeniem i  natychmiastowego reagowania przez niego na zmiany. 

W  ramach tej cechy przedmioty dostarczają informacje, np. w  zakresie lokalizacji, 

stanu fizycznego czy warunków atmosferycznych. Wszechobecność obrazuje fakt, że 

już dziś takich rzeczy (przedmiotów, obiektów) jest więcej niż podłączonych do sieci 

użytkowników. W  niedalekiej przyszłości będą się ze sobą komunikowały na szero-

ką skalę. Optymalizacja to ekspresja funkcjonalności, jaką niesie ze sobą każda rzecz 

(przedmiot, obiekt).

Upowszechnianie się Internetu rzeczy sprawia, że rozwiązania z tego zakresu stają 

się normą jako integralna część każdego produktu. Sensory, procesory i ich oprogra-

mowanie specjalistyczne wkomponowywane są w  ich funkcjonalność (a  właściwie 

stają się ich warunkiem sine qua non) i  łączone z  zaawansowaną analityką danych. 

Prowadzi to w prostej linii do powstawania nowych oraz udoskonalonych produktów 

1  Określenie IoT może być nieco mylące, bowiem jego istotą są związki danych dotyczących rzeczy – por. 
[Macaulay 2015, s. 38].
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(usług), co pozwala na zauważalny skok efektywności ekonomicznej. Według niektó-

rych prognoz trzecia fala transformacji gospodarczej, napędzana w głównej mierze 

rozwojem ICT, będzie najprawdopodobniej największa w historii [Höller 2014, p. 199]. 

Przyniesie to jeszcze intensywniejszy rozwój innowacji i  skok produktywności oraz 

przyśpieszenie wzrostu gospodarczego. 

Z badań nad e-logistyką

Z badań przeprowadzonych przez Forrester Consulting na zlecenie firmy Zebra Tech-

nologies wynika, że [www2.erp-view.pl, 2016]: 

•	 blisko 90% firmy z branży logistyczno-transportowej już wdraża lub wdroży 

w najbliższym roku rozwiązania z zakresu IoT,

•	 ponad połowa respondentów oczekuje, że Internet rzeczy korzystnie wpły-

nie na łańcuchy dostaw,

•	 40% ankietowanych oczekuje, że IoT pomoże ich firmom zwiększyć stopień 

bezpieczeństwa oraz efektywność kosztową,

•	 jako kluczowe technologie we wdrażaniu Internetu rzeczy przyjmuje się łącz-

ność Wi-Fi, czujniki bezpieczeństwa, komunikacje NFC (Near Field Communi-

cations),

•	 blisko 40% respondentów wyraziło jednak obawy o  prywatność i  bezpie-

czeństwo informacji jako największej przeszkody w implementacji rozwią-

zań IoT,

•	 38% wskazuje na wysoki stopień złożoności przedmiotowych rozwiązań, a co 

za tym idzie – duże ryzyko wdrożeniowe.

Przytoczone wyniki badań wskazują, jak Internet rzeczy jest ważny dla e-logisty-

ki. Rozwiązania z tego zakresu dostarczają danych operacyjnych o lokalizacji i stanie 

monitorowania rzeczy (obiektów). Dzięki tym informacjom można poprawić jakość 

obsługi klientów poprzez skrócenie przebiegów procesów logistycznych i  ich opty-

malizację kosztową.

Według badań autora przeprowadzonych w latach 2014–2016 na wybranej pró-

bie 100 przedsiębiorstw sektora MSP w  województwach mazowieckim i  wielkopol-

skim stopień upowszechnienia się informatycznego wspomagania procesów zarzą-

dzania w poszczególnych obszarach MSP można ująć następująco (procent badanych 

przedsiębiorstw) [Adamczewski, 2016, s. 433]:
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•	 obszar finansowo-księgowy – 82%,

•	 zasoby ludzkie – 71%,

•	 gospodarka magazynowa – 58%

•	 zarządzanie produkcją – 19%,

•	 zarządzanie relacjami z klientami – 49%,

•	 wspomaganie prac biurowych – 93% (tym 98% obsługi poczty elektronicznej),

•	 obsługa procesów zakupowych lub sprzedażowych – 54%,

•	 dla 25% badanych najważniejszym trendem w informatyzacji jest dynamicz-

ny rozwój systemów informatycznych wspierających ich rozwój,

•	 23% badanych przedsiębiorstw największe znaczenie przypisuje rozwojowi 

internetowych narzędzi handlowych (np. sklepom internetowym czy zama-

wianiu usług przez internet).

W  zakresie wykorzystywania rozwiązań SMAC statystyki krajowe oddają ogólne 

tendencje światowe w tym zakresie, tj. [Report IDC 2016, s. 39]:

•	 chmura – wykorzystywana jest w 18% przedsiębiorstw (plan jej uruchomie-

nia ma 38% badanej populacji),

•	 mobilność – wykorzystywana jest w  29% przedsiębiorstw (plan jej urucho-

mienia ma 15% badanej populacji),

•	 analityka – wykorzystywana jest w 9% przedsiębiorstw (plan jej uruchomie-

nia ma 16% badanej populacji),

•	 media społecznościowe – wykorzystywane są już w 45% polskich przedsię-

biorstw, a najbliższe plany zakładają, że wkrótce liczba ta wzrośnie do 55%.

Dopełnieniem trendów rozwojowych polskiego sektora MSP w transformacji cy-

frowej są deklarowane inicjatywy innowacyjne w zakresie doskonalenia metod zarzą-

dzania organizacjami – por. [Report IDC, 2016, p. 77]:

•	 cyfryzacja biura – 70%,

•	 modernizacja infrastruktury teleinformatycznej – 64%,

•	 konsolidacja w zakresie informacji i zaawansowanej analityki – 49%,

•	 nowe aplikacje mobilne dla personelu – 49%,

•	 praca grupowa – 49%,

•	 mobilne aplikacje samoobsługowe dla klientów – 30%.

Przytoczone statystyki jednoznacznie wskazują na upowszechnianie się rozwią-

zań e-logistyki, przekładające się na wzrost poziomu konkurencyjności wykorzystują-

cych je organizacji gospodarczych.

E-logistyka ery now economy
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Perspektywy rozwoju – w stronę Fabryki 4.0

Systemy SMAC oraz IoT stały się osnową innowacyjnych rozwiązań e-logistyki nowo-

czesnych organizacji. Rośnie też rola tych technologii w  podnoszeniu efektywności 

urządzeń przemysłowych nowej generacji, działających w przeważającej części w try-

bie online, a więc now economy. Ma to szczególne znaczenie w wypadku uniwersal-

nych urządzeń mikroprocesorowych przeznaczonych do sterowania pracą maszyny 

lub urządzeń technologicznych, jakimi są programowalne sterowniki logiczne (PLC 

– Programmable Logic Controller). Implementacja urządzeń nowej generacji pozwala 

w pełni wykorzystywać potencjał tkwiący w technologii IoT. Pozwala to na realizacje 

wizji Fabryka 4.0, będącej przyszłości branży produkcyjnej [Mukhopadhyay 2014, s. 

156]. Tworzą ją inteligentne maszyny, urządzenia i budynki z wbudowaną „inteligen-

cją”. Połączone systemy ICT i urządzenia produkcyjne w komunikacji danych bazują 

na otwartych standardach takich jak internet, Ethernet czy technologie SMAC, co za-

pewnia bezpieczny dostęp do parametrów urządzeń i  informacji kontrolujących ich 

funkcjonowanie. Takie podejście umożliwia przetwarzanie dużych ilości danych za 

pomocą zaawansowanych narzędzi analitycznych i  lepsze wykorzystanie urządzeń 

mobilnych w obsłudze klientów i serwisie. To z kolei przekłada się na zwiększenie wy-

dajności, rentowności, poziomu cyberbezpieczeństwa i innowacyjności. 

Inteligentna fabryka przyszłości ma być przede wszystkim wyposażona w nowo-

czesne systemy wytwarzania: elastyczne i  umożliwiające różnorodną, spersonalizo-

waną produkcję dla klienta. Ułatwią to m.in. rozwiązania z zakresu zdalnej wizualizacji 

i monitoringu przebiegu produkcji (MES). Taka fabryka z pewnością wykorzystywać 

musi możliwości chmury danych, a więc struktur obliczeniowych i dysków sieciowych 

pozwalających na zarządzanie danymi w  każdym miejscu i  o  każdej porze. To one 

umożliwiają składowanie i przetwarzanie danych w ramach bezpiecznych serwerów 

w  chmurze, wirtualizację, a  także funkcjonowanie systemów analitycznych i  kalku-

lacyjnych. Jedną z podstawowych operacji podejmowanych przez taką inteligentną 

fabrykę jest odpowiednia analiza danych z produkcji. Przebiegać ona powinna w cza-

sie rzeczywistym, opierać się na zaawansowanych algorytmach decyzyjnych i umoż-

liwiać efektywną prezentację informacji. Linie przemysłowe inteligentnej fabryki 

wyposażone mają być w zaawansowaną technologię, m.in. inteligentne czujniki two-

rzące wielkie, bezprzewodowe sieci, zintegrowane z maszynami i transferujące dane, 

a  także systemy cyberfizyczne, wspierające utrzymanie ruchu, i  mobilne interfejsy. 

Efektownym, ale przede wszystkim funkcjonalnym elementem takiego zakładu prze-
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mysłowego są również autonomiczne pojazdy, czyli mobilne roboty kołowe stosowa-

ne m.in. do celów transportu obiektów w obrębie zakładu. Roboty pojawiają się także 

w smart fabryce jako elastyczne, zrobotyzowane gniazda produkcyjne: nowoczesne 

systemy wytwarzania kooperujące z ludźmi i wykazujące się rozszerzoną inteligencją. 

Efektem działania inteligentnej fabryki są inteligentne produkty, a więc wyposa-

żone w  układy do monitorowania własnego stanu oraz interakcji z  otoczeniem. Te 

wytwory mogą przechowywać informacje i przekazywać dane dotyczące swoich pa-

rametrów i bieżącego stanu. Większość związanych z nimi procesów produkcyjnych 

odbywa się za pomocą nowoczesnych materiałów: nanomateriałów, materiałów in-

teligentnych, które wspomaga zintegrowana, obliczeniowa inżynieria materiałowa. 

Produkcję uzupełnia wytwarzanie addytywne, bazujące na technologiach drukowa-

nia 3D i szybkiego prototypowania, pozwalające również m.in. na szybkie generowa-

nie części zamiennych. 

Z badań przeprowadzonych przez firmę Berg Insight wynika, że liczba urządzeń 

bezprzewodowych połączonych poprzez IoT i  wykorzystywanych w  automatyce 

przemysłowej, wynosiła na świecie w  roku 2015 około 14,3  mln, a  oczekuje się, że 

w  roku 2021 przekroczy ona 60  mln [Report Berg 2016, s.  125]. W  nadchodzących 

latach oczekuje się więc dużego wzrostu w tym sektorze. Przy oszacowaniu tej licz-

by bierze się pod uwagę zarówno rosnącą popularność sieci Ethernet w automaty-

ce przemysłowej, jak i pojawiające się sieci rozległe niskiej mocy LPWAN (Low Power 

Wide Area Networking), co jest obiecującą alternatywą dla aplikacji w zakresie zdalne-

go monitorowania procesów. 

Uważa się, że zwiększenie poziomu automatyzacji, dostarczane przez rozwiązania 

IoT, pozwoli na skrócenie okresów projektowania i wdrażania, obniży liczbę urządzeń 

na stanie i ostatecznie zwiększy przepustowość linii technologicznych. Bardziej inte-

ligentne i bardziej zintegrowane urządzenia w fabryce poprawią także elastyczność 

i  szybkość działania firm, co będzie odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania 

klientów. Komunikacja bezprzewodowa i IoT mogą zapewnić integrację zarówno róż-

nych systemów automatyki, jak i systemów organizacji i zarządzania przedsiębiorstw, 

co umożliwi odchudzenie łańcuchów dostaw, nawet w wypadku złożonej produkcji. 

Połączone rozwiązania automatyki otwierają także możliwości dla całkowicie nowych 

modeli biznesu i usług, co może dać firmom dużą potrzebną przewagę konkurencyj-

ną we współczesnym krajobrazie branży produkcyjnej. 

Trzeba jednak pamiętać, że zbieranie, przechowywanie oraz przesyłanie danych 

to tylko szczyt „cyfrowej” góry lodowej. Zwiększenie poziomu integracji, nawet w naj-
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drobniejszych szczegółach, pozwoli organizacjom na uzyskiwanie koniecznej wiedzy 

operacyjnej, co przekłada się na optymalizacje procesów biznesowych i  technolo-

gicznych. Koncepcje takie jak prewencyjna konserwacja i serwis, zmniejszenie liczby 

przestojów czy optymalizacja rozwiązań z zakresu sterowania, pozwalają skrócić cykl 

produkcyjny oraz zmniejszyć szczytowe zapotrzebowanie na energię. Daje to niespo-

tykaną wcześniej szansę na poprawę wydajności i zmniejszenie kosztów produkcji.

Analiza danych generowanych przez urządzenia funkcjonujące w technologii IoT 

stanowi wielkie wyzwanie, któremu będą musieli stawić czoła zarówno projektanci 

Big Data, jak i sam biznes. Dane generowane przez urządzenia typu smart są bowiem 

przykładem Big Data innego typu niż te, które wytwarzane są obecnie w tradycyjnym 

internecie. Ze względu na swoje gabaryty oraz rozległość gromadzonych danych 

wymagają odmiennych narzędzi i  przyjęcia innej strategii przez przedsiębiorstwa. 

Wymusi to zwrot biznesu w kierunku zintegrowanych platform Big Data działających 

w  chmurze obliczeniowej, które będą w  stanie te dane przetwarzać i  udostępniać. 

Według IDC już teraz 70% dużych firm posiłkuje się danymi o użytkownikach groma-

dzonymi i przetwarzanymi przez zewnętrzne platformy Big Data, a do 2019 r. będzie 

to już standard wszystkich dużych nowoczesnych organizacji [Vongsingthong 2014, 

s. 277].

Zakończenie

Zapotrzebowanie na zaawansowane technologie teleinformatyczne wspomagające 

procesy logistyczne w ramach e-logistyki będzie w dalszym ciągu rosło, bowiem no-

woczesne organizacje gospodarcze są zainteresowane optymalnym wykorzystywa-

nia swoich zasobów dla osiągnięcia maksymalnych korzyści z zainwestowanego ka-

pitału. Coraz bogatsza oferta na polskim rynku rozwiązań ICT oraz upowszechniające 

się rozwiązania SMAC i IoT pozwalają organizacjom dokonywać wyborów w zależno-

ści od potrzeb biznesowych i zasobności finansowej, a informatyczne wspomaganie 

całych łańcuchów dostaw staje się już nie tylko wyzwaniem konkurującego rynku, ale 

wręcz koniecznością sprostania coraz wyższym wymaganiom klientów w efektywnej 

ich obsłudze. Przy porównywalnych technologiach produkcyjnych i  informacyjnych 

źródeł przewagi konkurencyjnej należy szukać w sprawnie zaprojektowanych i efek-

tywnych łańcuchach e-logistyki nowoczesnych organizacji, co nabiera szczególnego 

znaczenia przy rosnących wymaganiach mechanizmów rynkowych gospodarki glo-
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balnej. Coraz większą rolę w tych rozwiązaniach będą odgrywały rozwiązania SMAC 

i IoT w ramach now economy. Taka sieć komunikujących się ze sobą przedmiotów typu 

smart, czujników i sensorów przy bardziej wnikliwym spojrzeniu okazuje się przede 

wszystkim środowiskiem generowania nowych danych i  ich powiązań. Powstający 

w ten sposób gigantyczny system Big Data może być potwierdzeniem kolejnego eta-

pu rozwoju e-logistyki. Systemy SMAC i Internet rzeczy, jako kolejne etapy rewolucji 

informacyjnej w  transformacji cyfrowej znacząco modyfikujące modele biznesowe, 

znalazły już swoje poczesne miejsce w globalnym gospodarowaniu. Innowacyjna e-

-logistyka oferuje niekonwencjonalne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, 

wykorzystując przy tym nowe narzędzia ICT, które przyczyniają się do podniesienia 

konkurencyjności organizacji gospodarczych ery now economy.

E-logistyka ery now economy



20

Bibliografia

Adamczewski P. (2016), Organizacje inteligentne wobec wyzwań e-gospodarki,  „Eko-

nomiczne problemy usług”, nr 123, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, Szczecin.

Adamczewski P. (2015), E-logistyka w  rozwoju organizacji inteligentnych, Zeszyty Na-

ukowe Politechniki Śląskiej w Zabrzu, „Seria Organizacja i Zarządzanie”, z. 79, Zabrze.

Antczak R., Łaszkiewicz M., Lachowicz Ł. (2013), A Wave of Digital Change: Trends in 

Dogital, E-innovation 2013, Raport Deloitte Poland, Warszawa.

Barry D.K. (2013), Web Services. Service-Oriented Architectures and Cloud Computing, 

Morgan Kaufmann Publishers, New York.

Graham D., Manikas I., Folinas D. (2013), E-logistics and E-Supply Chain Manage-

ment, Applications for Evolving Business, IGI Global, Hershey.

Höller J., Tsiatsis V. (2014), From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Intro-

duction to a New Age of Intelligence, Elsevier.

Kozielski R. (2012), Biznes nowych możliwości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.

Macaulay J., Buckalew L., Chung G. (2015), Internet of Things in Logistics. A Collabo-

rative Report by DHL and Cisco on Implications and Use Cases for the Logistics Industry, 

Publ. DHL Customer Solutions & Innovation, Troisdorf.

Marz N., Warren J. (2015), Big Data, Manningan Publications Co.

Mukhopadhyay S.C. (2014), Internet of Things. Challenges and Opportunities, Sprin-

ger International Publishing Switzerland.

Perera Ch., Ranjan R., Wang L., Khan S., Zomaya A. (2015), Privacy of Big Data in the 

Internet of Things Era, IEEE IT Professional Magazine, PrePrint (Internet of Anything). 

Retrieved 1 February.

Report Berg Insight, www.berginsight.com – dostęp 15.08.2016.

Report IDC FutureScape Worldwide IT Industry (2016), Leading Digital Transforma-

tion to Scale, New York.

Vongsingthong S., Smanchat S. (2014), Internet of Things: A review of Applications  

& Technologies, „Suranaree Journal of Science and Technology”, No 2.

Piotr Adamczewski



Wieczerzycki W. (red.), (2012), E-logistyka, PWE, Warszawa.

www2.erp-view.pl/it_solutions/internet_rzeczy_ma_kluczowe – dostęp 31.03.2016.

E-logistyka ery now economy





23

Krzysztof Bartczak*
Szkoła Główna Handlowa 

Zielony łańcuch dostaw – przykłady zastosowania

Green Supply Chain – Examples of Applications

Abstract: Nowadays intensive development of logistics is observed in many areas. It 
becomes possible to minimize the size of the costs incurred in connection with the 
functioning of various institutions and enterprises, improving the implementation of 
many processes, including those related to the provision, manufacture, and distribution, 
as well as increasing the quality of products and services. The development of logistics 
means it uses more and more innovative methods and tools that affect the activities of 
various organizations. Ecologistics is among the important areas of the discipline, the 
green supply chain within it. The paper concerns the examples of green supply chain. It 
shows the areas where it can be used and presents benefits connected with them. It is 
worth mentioning that green supply chain significantly contributes to the improvement 
of the environment.
Key-words: logistics, ecologistics, supply chain, supply chain management, green supply 
chain.

Wstęp

Zielona logistyka (Green Logistics) jest obecnie jedną z najważniejszych części logisty-

ki. Jak zaznaczono w pracy Dytczaka i Gindy [2014, s. 1534], proekologiczna logistyka 

„wynika z dążenia do ograniczenia niekorzystnego wpływu systemów logistycznych 

na otoczenie. Stanowi ona koncepcję związaną z realizacją międzynarodowych kon-
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wencji i wynikających stąd obowiązków nałożonych na państwa i korporacje. Proeko-

logiczne inicjatywy dotyczą różnych aspektów logistyki”.

W ramach ekologistyki duże znaczenie ma funkcjonowanie zielonych łańcuchów 

dostaw. Omówienie wybranych aspektów z nimi związanych będzie przedmiotem ni-

niejszej pracy, przy czym główny jej cel to scharakteryzowanie najważniejszych przy-

kładów zastosowania tych łańcuchów dostaw, a także opisanie konkretnych korzyści, 

które są odnoszone dzięki ich funkcjonowaniu. Dzięki temu możliwe będzie zorien-

towanie się w  tym, czy zielone łańcuchy dostaw są już wykorzystywane w  różnych 

obszarach logistyki na szeroką skalę, a jeśli tak, to jak duża jest liczba tych obszarów.

W celu prezentacji podjętego zagadnienia wykorzystana zostanie metoda analizy 

danych zastanych, która jest również określana jako badania prowadzone „zza biur-

ka”, badania gabinetowe czy desk research. Stosowanie tej metody polega na analizie 

i wykorzystywaniu danych, które zostały już opracowane i opublikowane przez innych 

badaczy [Makowska, Boguszewski 2013, ss. 9–31]. Wybór tej metody został wywołany 

głównie faktem, że w dotychczasowej literaturze przedmiotu kwestie dotyczące zie-

lonych łańcuchów dostaw były podejmowane dość szeroko, przy czym jednak istnie-

je potrzeba zgrupowania i usystematyzowania informacji oraz danych znajdujących 

się w  poszczególnych publikacjach. Dopiero wtedy możliwe będzie kompleksowe 

scharakteryzowanie obszarów stosowania zielonych łańcuchów dostaw.

Na temat zielonej logistyki oraz zielonych łańcuchów dostaw istnieje stosunkowo 

bogata i  szeroka literatura przedmiotu, przy czym dość często podejmowano w  jej 

ramach kwestie odnoszące się do przejawów stosowania tych łańcuchów oraz korzy-

ści, które są dzięki temu odnoszone. W literaturze polskiej można wspomnieć o po-

zycjach takich jak praca zbiorowa pod redakcją Ćwik [2011], a także artykuły Ryszki 

[2014, ss.  2059–2066], Baranieckiej [2015, ss.  235–248] oraz Szpręglewskiej i  Zięby 

[2013, ss. 111–125]. Z kolei wśród pozycji obcojęzycznych duże znaczenie dla kwestii 

podjętych w pracy mają między innymi publikacje autorstwa Faruka, Lamminga, Co-

usinsa i in. [2001, ss. 13–36], Shanga, Lu i Li [2010, ss. 1218–1226] oraz Walker i Preussa 

[2008, ss. 1600–1609].

Ekologistyka

Przed omówieniem kwestii dotyczących zielonych łańcuchów dostaw warto wyjaśnić 

podstawowe pojęcia, które będą używane w pracy. Zaliczyć należy do nich ekologi-
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stykę, która jest również określana jako zielona [Górniak, Krajewski 2013, s.  22] czy 

proekologiczna [Dytczak, Ginda 2014, s. 1534] bądź ekologiczna [Szpręglewska, Zięba 

2013, s. 112] logistyka. Ogólnie wskazuje się na to, że termin ten należy odnosić do 

inżynierii utylizacji i zagospodarowania odpadów, która polega na realizacji działań 

przyczyniających się do ograniczania zużycia energii, zmniejszania emisji zanieczysz-

czeń przedostających się do atmosfery podczas procesów produkcyjnych czy trans-

portowych, a  także obniżania kosztów ponoszonych przez klientów oraz instytucje 

zajmujące się ochroną środowiska [Szpręglewska, Zięba 2013, s. 112].

Według Górniak i Krajewskiego [2013, s. 22] zielona logistyka to jedna z form lo-

gistyki, w  której, poza aspektami ekonomicznymi, duże znaczenie przykłada się do 

kwestii związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska oraz do elementów spo-

łecznych. W  zielonej logistyce uwzględniane są wszelkie podstawowe zasady logi-

styczne, a  więc te odnoszące się na przykład do optymalizowania procesów i  inte-

growania różnych podmiotów, w tym dostawców, producentów oraz dystrybutorów, 

w ramach łańcuchów dostaw, a dodatkowo w istotny sposób brane jest pod uwagę 

oddziaływanie danego przedsiębiorstwa i  procesów odbywających się w  jego ra-

mach na środowisko naturalne.

W  innym ujęciu, reprezentowanym przez Rodrigue’ego, Slacka i  Comtoisa [2008, 

s.  339], zostało zaznaczone, że zielona logistyka zajmuje się aspektami związanymi 

z ochroną środowiska naturalnego w całej sieci logistycznej, przy czym szczególną uwa-

gę zwraca ona na tradycyjne przepływy, które są realizowane od producenta do klienta.

Zielona logistyka kładzie więc nacisk na to, by wszelkie procesy realizowane 

w przedsiębiorstwach miały jak najmniej negatywny wpływ na środowisko i by każda 

czynność sprzyjała na przykład ograniczaniu ilości odpadów czy realizowaniu recy-

klingu.

Zielony łańcuch dostaw

W literaturze przedmiotu kwestie odnoszące się do tego, co jest istotą zielonego łań-

cucha dostaw (Green Supply Chain), były podnoszone dość często. Tak na przykład 

według Tundys [2015, s. 785] łańcuch ten jest koncepcją, w której „aspekty środowi-

skowe odgrywają duże znaczenie na każdym etapie łańcucha. Procesy zarządzania 

obejmują również informacje o  wpływie na środowisko naturalne oraz zasoboosz-

czędną organizację procesów”.

Zielony łańcuch dostaw – przykłady zastosowania
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Zdaniem Baranieckiej [2015, s.  237] ekologistyczny łańcuch dostaw (Eco-logistic 

Supply Chain) to zbiór współpracujących ze sobą podmiotów oraz procesów, do któ-

rych dochodzi podczas przepływu produktów, informacji czy odpadów. Podmiotami 

tego łańcucha są dostawcy odpadów (firmy przetwórcze, produkcyjne, wydobywcze, 

handlowe, a także sami konsumenci), przedsiębiorstwa zajmujące się gromadzeniem, 

magazynowaniem, przetwarzaniem czy przewożeniem odpadów, odbiorcy odpa-

dów oraz podmioty zajmujące się wspieraniem przepływu odpadów i  informacji im 

towarzyszących (operatorzy logistyczni, organizacje prowadzące odzysk odpadów) 

oraz regulowaniem i nadzorowaniem tych przepływów w zielonym łańcuchu dostaw 

(organizacje rządowe i pozarządowe).

Z kolei Srivastava [2007, s. 54] uznał, że zielony łańcuch dostaw polega na integra-

cji myślenia środowiskowego w ramach łańcucha dostaw, która dotyczy zespolenia 

takich działań jak projektowanie produktu, dostawa materiałów i ich selekcja, realizo-

wanie procesów wytwórczych, dostawa produktu końcowego do konsumenta, a tak-

że zarządzanie wyrobami, które zostały wycofane z eksploatacji, a więc których cykl 

życia się już zakończył.

Ważne znaczenie ma także ujęcie zaprezentowane przez Zhu, Sarisa i  Genga 

[2005, s. 450]. Autorzy ci zaznaczyli, że zielony łańcuch dostaw to nowy archetyp 

przeznaczony dla przedsiębiorstw działających w ramach różnych łańcuchów dostaw, 

w którym realizacja celów związanych ze zwiększaniem zysków odbywa się poprzez 

redukowanie negatywnego wpływu procesów odbywających się w poszczególnych 

przedsiębiorstwach na środowisko naturalne, pozwalające jednocześnie na podno-

szenie efektywności ekologicznej podmiotów.

W tym miejscu warto wyjaśnić również termin „zarządzanie zielonym łańcuchem 

dostaw”. Według Walker i  Preussa [2008, s.  1600] zarządzanie to jest integracją róż-

nych procesów, w tym produkcyjnych, zaopatrzeniowych czy dystrybucyjnych, przy 

czym najważniejszą rolę odgrywa myślenie środowiskowe obejmujące zarówno 

aspekty wewnętrzne (czynniki organizacyjne), jak i zewnętrzne (przepisy i regulacje 

prawne, dostawcy, klienci, konkurenci).

Z kolei według Tundys [2015, s. 785] zarządzanie łańcuchem dostaw to „zamknię-

ty cykl, który związany jest z projektowaniem, produkcją, opakowaniem, sprzedażą, 

użytkowaniem i  recyklingiem, włączając w  to procesy magazynowania, transportu 

i wymiany informacji”.

Jak zaznaczyła Leszczyńska [2014, s. 78], koncepcja odnosząca się do zielonego 

łańcucha dostaw stanowi mariaż zrównoważonego rozwoju z  praktykami dotyczą-
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cymi logistyki, marketingu czy zakupów. To właśnie na jej podstawie powstała idea 

zrównoważonych łańcuchów dostaw, w której dochodzi do integracji zarządzania za-

sobami, informacjami oraz procesami w ramach łańcucha dostaw w celu maksymali-

zacji zysków i dobrobytu społecznego oraz minimalizacji wpływów środowiskowych. 

Koncepcji dotyczących zielonego oraz zrównoważonego łańcucha dostaw nie moż-

na jednak ze sobą całkowicie utożsamiać, gdyż ta druga jest znacznie szersza i może 

przybierać zupełnie inną postać niż idea Green Supply Chain.

Koncepcja zielonego łańcucha dostaw wpisuje się w działania realizowane w ra-

mach zielonej logistyki. Celem funkcjonowania tego łańcucha jest bowiem uwzględ-

nianie na szeroką skalę aspektów związanych z  ochroną środowiska naturalnego 

i przyczynianie się do poprawy jego stanu.

Obszary stosowania zielonego łańcucha dostaw

Od razu należy podkreślić, że liczba obszarów, w których możliwe staje się wykorzy-

stywanie zielonego łańcucha dostaw, jest wręcz ogromna. Poniżej zostaną opisane 

tylko niektóre spośród nich, dzięki czemu zostanie pokazane, jak przydatne podczas 

funkcjonowania wielu przedsiębiorstw może być wykorzystywanie narzędzi zielone-

go łańcucha dostaw.

Stosowanie Green Supply Chain może się przyczyniać do optymalizacji zielonej 

logistyki, co może dotyczyć czterech podstawowych obszarów, a  więc transpor-

tu, intralogistyki, planowania i  strategii oraz logistyki nieruchomości. Jeśli chodzi 

o transport, to w ramach zielonego łańcucha dostaw możliwe staje się ograniczanie 

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co odbywa się poprzez działania takie jak 

wzrost wydajności transportu, korzystanie przez firmy z narzędzi pozwalających na 

planowanie i  optymalizowanie tras, wpływające na przykład na redukcję przebie-

gów i  poziomu zużycia paliwa w  pojazdach, zlecanie przewozów tym przewoźni-

kom, którzy wykorzystują ekologiczne środki transportu, a także odpowiednie szko-

lenie kierowców w celu zachowywania przez nich podczas prowadzenia pojazdów 

odpowiedniej ekonomiki jazdy. Intralogistyka dotyczy zarządzania przepływem ma-

teriałów w ramach całego łańcucha dostaw, co obejmuje realizowanie działań takich 

jak na przykład unikanie zużywania paliwa w przypadku braku obciążenia pojazdu, 

możliwe dzięki bardziej efektywnemu wykorzystywaniu technologii przenośników 

czy korzystaniu z funkcjonalności giełd transportowych oferujących możliwość zna-
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lezienia dodatkowego ładunku do przewozu na określonej trasie. W obszarze plano-

wania i strategii Green Supply Chain może się stawać szczególnie przydatny podczas 

realizacji procesów związanych z  zarządzaniem zapasami i  ich magazynowaniem, 

a także zarządzaniem kontenerami. Z kolei w  logistyce nieruchomości łańcuch ten 

pozwala na optymalizowanie różnych procesów poprzez na przykład stosowanie 

energooszczędnego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania oraz czujników ruchu czy 

wykorzystywanie światła dziennego bądź odnawialnych źródeł energii [Górniak, 

Krajewski 2012, s. 22].

Opisane powyżej obszary stosowania Green Supply Chain są niewątpliwie podsta-

wowymi i najważniejszymi. Szpręglewska i Zięba [2013, s. 113], na przykładzie firmy 

logistycznej DB Schenker, pokazali te obszary w odniesieniu do konkretnych rozwią-

zań stosowanych przez to przedsiębiorstwo. W ten sposób wyróżnili:

•	 w ramach transportu zieloną kolej – transport kolejowy jest uważany za bar-

dziej ekologiczny niż transport samochodowy, co wynika z tego, że nie pro-

wadzi on do emisji gazów do atmosfery, a także nie generuje korków i zato-

rów na drogach,

•	 w ramach logistyki nieruchomości – zielone biuro czy terminal, gdzie na sze-

roką skalę stosuje się rozwiązania, których celem jest oszczędzanie papieru, 

prądu czy wody, a także odbywa się segregowanie odpadów oraz prowadze-

nie nieustannej edukacji ekologicznej wśród pracowników,

•	 w ramach planowania i strategii – zieloną sieć logistyczną, która polega na re-

gularnym dokonywaniu oceny podwykonawców, w tym na przykład dostaw-

ców, w zakresie stosowania przez nich rozwiązań proekologicznych.

Szpręglewska i Zięba [2013, s. 113] wspomnieli ponadto o innych obszarach sto-

sowania zielonego łańcucha dostaw, a  więc tych, które dotyczą optymalizowania 

i  zwiększania efektywności procesów dystrybucyjnych (chodzi o  e-fakturę, a  więc 

fakturę przesyłaną drogą elektroniczną, co oznacza, że nie istnieje potrzeba wyko-

rzystywania papieru do jej produkcji), a także sterowania tymi procesami (stosowa-

nie ekokalkulatora, który umożliwia dokonywanie precyzyjnych obliczeń w zakresie 

ilości wytworzonej w  przedsiębiorstwie energii oraz wielkości emisji gazów do at-

mosfery).

Według Tundys [2015, s. 298] wśród podstawowych obszarów wykorzystywania 

koncepcji Green Supply Chain znajdują się najważniejsze procesy logistyczne, a więc 

produkcja i dystrybucja, a ponadto konsumpcja. Charakterystyka elementów wspo-

mnianej koncepcji stosowanych w ramach tych procesów znajduje się w tabeli 1.
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Tabela 1. Produkcja, dystrybucja i konsumpcja jako obszary stosowania zielonego 
łańcucha dostaw

Nazwa 
procesu

Obszary wykorzystywania zielonego łańcucha dostaw w ramach 
danego procesu

Produkcja

określanie standardów wyboru dostawców, oparte na kryteriach proeko-
logicznych
realizowanie symbiozy przemysłowej w celu wytwarzania produktów 
ubocznych

Dystrybucja

przekazywanie konsumentom wyczerpujących danych i informacji na 
temat zasobów i materiałów zawartych w produktach
formułowanie dokładnych wytycznych w zakresie serwisowania wyro-
bów
przekazywanie informacji na temat recyklingu produktów

Konsumpcja

sprzyjanie tworzeniu modeli konsumpcji współdzielonej, która opiera się 
na pożyczaniu, zamienianiu, wymienianiu czy wynajmowaniu różnych 
produktów pomiędzy konsumentami w celu maksymalnego wykorzy-
stywania zasobów

Źródło: [Tundys 2015, s. 298].

Funkcjonowanie zielonych łańcuchów dostaw może więc stawać się elementem 

prowadzenia przez poszczególne przedsiębiorstwa polityki sprzyjającej propago-

waniu recyklingu wśród społeczeństwa, promowaniu dostawców, którzy na szeroką 

skalę stosują rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, a  także współtworzeniu 

modeli konsumpcji współdzielonej.

W  literaturze przedmiotu są prezentowane poglądy, według których wykorzy-

stywanie koncepcji związanej z Green Supply Chain ma znacznie szerszy zasięg niż to 

wcześniej opisano. Tak na przykład Shang, Lu i Li [2010, ss. 1218–1226] zaznaczyli, że 

do obszarów tych zaliczyć należy nie tylko ekoprojektowanie czy gospodarkę zaso-

bami i zapasami, lecz także marketing, zaopatrzenie, partycypowanie w zarządzaniu 

środowiskiem oraz gospodarkę opakowaniami. Podobnie kwestie te zostały ujęte 

przez Hervaniego, Helmsa i Sarkisa [2005, ss. 330–335], którzy do elementów, o któ-

rych wspomnieli Shang, Lu i Li, dodali jeszcze gospodarkę materiałów oraz logistykę 

odwróconą (odwrotną)1.

1  Jest to logistyka, która polega na realizacji procesów planowania, wdrażania oraz kontroli efektywności 
kosztowej przepływów surowych materiałów, wyrobów gotowych czy zapasów będących w produkcji, 
które to przepływy są realizowane od miejsca konsumpcji do punktu sprzedaży czy produkcji w celu 
odzyskania wartości określonego produktu lub prawidłowego wyeliminowania odpadów [Rogers, Tib-
ben-Lambke 1998, s. 262].
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Z kolei Zhu i Sarkis [2004, s. 265] stwierdzili, że do obszarów Green Supply Chain 

zaliczyć należy wewnętrzne zarządzanie środowiskiem (na przykład wprowadzanie 

elektronicznego obiegu dokumentów, szkolenie pracowników w zakresie propago-

wania praktyk proekologicznych), odzysk surowców i  zasobów, ekoprojektowanie 

oraz wdrażanie zewnętrznych praktyk, w tym szczególnie tych, które odnoszą się do 

nawiązywania współpracy z dostawcami i klientami w zakresie upowszechniania pro-

cesów i zachowań proekologicznych.

Te zewnętrzne praktyki mogą być realizowane na przykład jako działania z zakresu 

CSR (Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej 

istotą jest uwzględnianie przez przedsiębiorstwa interesów społecznych i  tych zwią-

zanych z  ochroną środowiska oraz nawiązywanie z  różnymi grupami interesariuszy, 

w  tym z  dostawcami, konsumentami, organizacjami pozarządowymi czy organami 

władzy lokalnej jak najściślejszych relacji. W stosunku do dostawców może to dotyczyć 

na przykład stosowania e-faktur czy udzielania wsparcia merytorycznego w  postaci 

szkoleń i materiałów informacyjnych, umożliwiającego wypełnianie przez nich wymo-

gów jakościowych danego przedsiębiorstwa [Roszkowska-Śliż 2011a, s. 29]. 

Na podstawie poglądów sformułowanych przez wspomnianych autorów możli-

we staje się zebranie ich tez i  dokładne przedstawienie najważniejszych obszarów, 

w których szczególną rolę może odgrywać koncepcja Green Supply Chain. Obszary te 

zostały zobrazowane na rysunku 1.

Na podstawie rysunku 1 można wyróżnić szereg obszarów, w których wykorzysty-

wanie zielonego łańcucha dostaw jest szczególnie korzystne i  jednocześnie bardzo 

często wdrażane. Zalicza się do nich:

•	 projektowanie i  rozwój produktu – opiera się ono na koncepcji cyklu życia 

(Life Cycle Thinking) i polega na ciągłym poszukiwaniu rozwiązań, które będą 

wypełniały wciąż zmieniające się oczekiwania klientów i  jednocześnie mi-

nimalizowały możliwość powstania negatywnych wpływów na środowisko 

(praktycznym wyrazem stosowania tego obszaru w  przedsiębiorstwach są 

systemy zarządzania środowiskowego zorientowane na produkt – product-

-orientated environmental management systems),

•	 proekologiczne realizowanie zaopatrzenia – jego istotą jest nawiązywanie 

i  uściślanie relacji z  dostawcami, którzy uwzględniają w  swojej działalności 

praktyki proekologiczne, jak również dokonywanie zakupów surowców, któ-

re są ekologiczne i których transport nie powoduje ryzyka powstania nega-

tywnego wpływu na środowisko naturalne,
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•	 proekologiczna produkcja, w której ramach dużą rolę przypisuje się ograni-

czaniu zużycia surowców i energii, stosowaniu czystszych technologii i wpro-

wadzaniu modyfikacji do istniejących procesów produkcyjnych, a także mini-

malizowaniu generowania zanieczyszczeń,

•	 marketing ekologiczny, który jest określany także jako ekomarketing, mar-

keting środowiskowy bądź zielony marketing – polega on między innymi na 

prowadzeniu identyfikacji klientów mających proekologiczne preferencje 

i  odpowiednim zaspokajaniu ich potrzeb, przekazywaniu otoczeniu wiary-

godnych informacji na temat środowiskowych aspektów produktów wytwa-

rzanych przez dane przedsiębiorstwo, a także podkreślaniu wśród jego inte-

resariuszy tego, że jego produkty są zdrowe i ekologiczne,

•	 proekologiczna dystrybucja – w jej ramach stosuje się działania takie jak te 

związane z zadbaniem o brak ujemnego wpływu produktów na środowisko 

czy o wdrożenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta,

•	 proekologiczny serwis – obejmuje realizowanie napraw oraz konserwację 

produktów przy uwzględnieniu wymogów związanych z ochroną środowi-

ska,

•	 logistykę odwrotną [Ryszko 2014, ss. 2060–2061]. 

W  tym miejscu należy jeszcze dodać, że zielone łańcuchy dostaw w  sposób 

szczególny są wykorzystywane w ramach transportu. Uwidacznia się to na przykład 

poprzez użytkowanie ekotaksówek, które w  Polsce poruszają się między innymi na 

obszarze Warszawy, Krakowa oraz Łodzi i  które posiadają napęd elektryczny bądź 

gazowy [Górniak, Krajewski 2013, s. 29–31]. Ponadto ważną rolę odgrywają systemy 

wspomagania planowania tras, śledzenia pojazdów, sterowania ruchem czy przeka-

zywania informacji pogodowych [Dytczak, Ginda 2014, s. 1540].

Jak wynika w powyższych analiz, zielony łańcuch dostaw może być wykorzysty-

wany w ramach wielu różnych obszarów, nie tylko transportu, lecz także zaopatrze-

nia, produkcji, dystrybucji, logistyki nieruchomości czy konsumpcji.

Zielony łańcuch dostaw – przykłady zastosowania
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Korzyści z wykorzystywania zielonych łańcuchów dostaw

Obecnie zielone łańcuchy dostaw są wykorzystywane na niezwykle szeroką skalę. 

Dzieje się tak z tego względu, że generują one nie tylko korzyści związane z  lepszą 

ochroną środowiska, lecz także zysk dla samych przedsiębiorstw.

Przykładów można podać bardzo wiele. Jednym z nich jest przedsiębiorstwo Po-

sco, które zajmuje się działalnością w sektorze hutniczym. Wśród jego działań zwią-

zanych z wdrażaniem koncepcji Green Supply Chain można wspomnieć o nawiązaniu 

współpracy z firmą Siemens VAI, czego efektem było opracowanie technologii Finex. 

Dzięki niej możliwe staje się używanie podczas produkcji taniego węgla bitumiczne-

go oraz proszku uzyskiwanego ze zwykłej rudy żelaza, co prowadzi do tego, że nie 

jest konieczne realizowanie procesów koksowania i spiekania, co prowadzi do znacz-

nego zmniejszenia poziomu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Co ważne, 

dzięki technologii Finex koszty budowy nowych stalowni spadły o 6–17%, a koszty 

operacyjne ponoszone przez Posco – o 15% [Lee 2011, s. 7–8].

Innym przykładem jest amerykańska sieć supermarketów Wal-Mart, w  której 

w 2005 r. zaczęto wdrażać koncepcję nazwaną Sustainability 360. W jej ramach pod-

kreślono, że firma musi realizować działania związane z  redukcją własnego nega-

tywnego oddziaływania na środowisko, przy czym uznano, że powinno to dotyczyć 

całego globalnego łańcucha dostaw. Głównym celem koncepcji Wal-Martu było 

zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnej redukcji 

emisji szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych do atmosfery. Dzięki oma-

wianej koncepcji wdrożono szereg działań, dzięki którym doszło nie tylko do zmniej-

szenia negatywnego wpływu firmy na środowisko, lecz także do wygenerowania 

dużych oszczędności. Działania takie jak zwiększenie efektywności floty poprzez 

eliminację pustych przebiegów, zastosowanie w  pojazdach technologii oszczędza-

jących paliwo, ograniczenie, przy współpracy z dostawcami, liczby i rozmiarów opa-

kowań, a także strategiczne lokalizowanie sieci centrów dystrybucyjnych przyniosły 

Wal-Martowi oszczędności na poziomie kilku miliardów dolarów [Roszkowska-Śliż 

2011b, ss. 57–58].

Firma Danone w 2011 r. wprowadziła wymóg dotyczący konieczności podpisywa-

nia przez potencjalnych dostawców zobowiązania względem tego, że będą wypełniać 

określone standardy społeczne i  środowiskowe obowiązujące w  tym przedsiębior-

stwie. Dzięki intensywnej współpracy z dostawcami udało się opracować narzędzie 

Roadnet, które doprowadziło do tego, że poszczególne cysterny rozwożące mleko 
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do fabryk Danone pokonują znacznie mniej kilometrów niż wcześniej. W  ten spo-

sób, o ile jeszcze w 2010 r. koszt transportu jednego litra mleka, wyrażony w CO2/kg,  

wyniósł 81 g, to w 2011 r. osiągnął poziom już tylko 75 g. Ponadto na skutek inten-

sywnych rozmów z dostawcami doszło do znacznego zmniejszenia masy opakowań 

produktów (o 1 g w wypadku butelek Activia oraz o 0,5 g w odniesieniu do produktu 

Gratka), dzięki czemu emisja gazów do atmosfery zmniejszyła się o 1% [Leszczyńska 

2014, s. 83].

Niektóre firmy, realizując działania w ramach zielonego łańcucha dostaw, skupia-

ją się na ograniczaniu skali zwrotów dokonywanych przez klientów czy dystrybuto-

rów. Wśród firm tych znajduje się producent samochodów Hyundai Motor America, 

który z uwagi na to, że rokrocznie otrzymywał wręcz ogromne zwroty różnych czę-

ści zamiennych od dealerów (około 30 tys. sztuk), postanowił nawiązać współpracę 

z  jednym z operatorów logistycznych. Skutkiem tego było usprawnienie przepływu 

zwrotów, a  także wprowadzenie prognozowania w  ich zakresie, dzięki czemu moż-

liwe stało się znaczne zmniejszenie kosztów tych zwrotów, a tym samym wzrost zy-

sków. Podobne działania podjęła firma Best Buy Co., która dzięki usprawnieniu prze-

pływów zwrotów zmniejszyła wielkość kosztów realizacji procesów wewnętrznych 

aż o 50%. Usprawnienie zwrotów wdrożono także w firmie Kodak, która jest jednym 

z wiodących producentów aparatów fotograficznych czy kamer. Stało się to w roku 

2000. Dzięki temu przedsiębiorstwu udało się odzyskać około 70% zużytych przez 

konsumentów kamer i, na skutek realizacji procesów przetwórczych, ponownie wy-

korzystać 85% surowców i materiałów użytych do produkcji tych kamer [Baraniecka 

2015, s. 246].

Szereg korzyści związanych z wdrażaniem zasad zielonego łańcucha dostaw moż-

na dostrzec w ramach logistyki nieruchomości. Wiele firm stara się bowiem stosować 

rozwiązania, które umożliwiają wprowadzanie oszczędności w zakresie zużycia ener-

gii. Wśród firm tych znajduje się deweloper Goodman, który w Monachium w Niem-

czech, podczas budowy jednego ze swoich magazynów, zastosował energooszczęd-

ne świetlówki T5 ze światłoczułym systemem kontroli. Są one krótsze o  50  mm od 

standardowych świetlówek, co wpływa na oszczędność materiałów i  tym samym, 

w  całym cyklu produkcji oraz życia produktu, umożliwia zmniejszenie ilości surow-

ców używanych do ich wytworzenia oraz pozytywnie wpływa na ochronę środowiska 

[Szpręglewska, Zięba 2013, s. 119].

Wiele przedsiębiorstw stara się na coraz szerszą skalę stosować akumulatory li-

towo-jonowe. Odznaczają się one o  wiele lepszymi parametrami niż akumulatory 
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ołowiowe. Można je na przykład ładować w dowolnej chwili (akumulatory ołowiowe 

tylko przy 80-procentowym rozładowaniu), czas ich ładowania to 20 min (8 h w wy-

padku akumulatorów ołowiowych), a liczba cykli eksploatacji dochodzi do 4,5 tys. ła-

dowań (1,5 tys. jeśli chodzi o akumulatory ołowiowe). Co ważne, z akumulatorów lito-

wo-jonowych można odzyskiwać część materiałów, które następnie służą do budowy 

dróg czy wytwarzania stali nierdzewnej [Szpręglewska, Zięba 2013, s. 122].

Wspomniano już o  funkcjonowaniu ekotaksówek. Wprawdzie cena przeróbki 

tradycyjnego samochodu na elektryczny jest dość duża (wynosi około 70 tys. zł), to 

jednak może ona przynieść zdecydowanie pozytywne następstwa dla środowiska. 

Możliwa jest bowiem znaczna redukcja emisji CO2, uzyskiwana dzięki rodzajowi za-

stosowanego zasilania (energia elektryczna zamiast paliwa konwencjonalnego), 

a  także niskiemu zużyciu paliwa (tradycyjna taksówka, w  przeliczeniu na jednostki 

paliwa, zużywa jedną taką jednostkę, podczas gdy ekotaksówka – tylko ¼ takiej jed-

nostki) [Górniak, Krajewski 2013, s. 28].

W tym miejscu można również wspomnieć o kodeksie IWAY (The IKEA Way on Pur-

chasing Materials, Products & Services), który od 2000 r. funkcjonuje w ramach jednego 

z największych przedsiębiorstw działających w branży meblarskiej na świecie, jakim 

jest IKEA. Jest to kodeks dobrych i sprawdzonych praktyk, który zawiera wytyczne od-

noszące się m.in. do ochrony środowiska i sposobu gospodarowania odpadami i któ-

ry w 2011 r. został zaakceptowany już przez 67% dostawców oferujących swoje usługi 

tej firmie (docelowo ma on objąć wszystkich spośród nich). Dzięki wdrożeniu kodek-

su do roku 2012 w omawianym przedsiębiorstwie udało się wdrożyć ponad 170 tys. 

różnego rodzaju usprawnień, w tym w dużej części tych, które są związane z ochroną 

środowiska naturalnego. Ponadto w  następstwie wdrożenia kodeksu u  dostawców 

IKEI odnotowano znacznie mniejszą liczbę zagrożeń dla środowiska pod postacią po-

żarów czy emisji zanieczyszczeń [Wojtaszczyk 2012, s. 14].

Warte uwagi są również rozwiązania, które zostały zaproponowane przez firmę 

Esquel zajmującą się uprawą bawełny w Chinach. W ramach tych rozwiązań podjęto 

kilka podstawowych działań, dzięki którym miało dojść nie tylko do wzrostu wydajno-

ści upraw, lecz także do zmniejszenia ilości odpadów. Wśród działań tych znalazło się 

wprowadzenie nowych technik zbiorów oraz ekologicznych metod uprawy bawełny 

(wykorzystywanie systemów nawadniania kroplowego, generujące mniejsze zużycie 

wody, stosowanie metod ograniczania pestycydów, wdrażanie programów, których 

celem jest ograniczanie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób poprzez uprawianie od-

mian odpornych na choroby), a  także zwiększenie stopnia partnerstwa w  relacjach 
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z poszczególnymi farmerami (umożliwienie im korzystania z preferencyjnych kredy-

tów w jednym z banków, kontraktowanie dostaw bawełny podczas siewu, zaoferowa-

nie plantatorom atrakcyjnych cen w okresie żniw). Efektem tego był wzrost wydajno-

ści upraw na przestrzeni lat 2005–2007 aż o ponad 100% oraz zwiększenie dochodów 

plantatorów o 30%. Dzięki wzrostowi wydajności możliwe stało się również znaczne 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i odpadów. Produkcja nowych odmian bawełny 

powodowała bowiem, że uzyskiwano z nich mocniejsze włókna, co tym samym elimi-

nowało dużą część odpadów [Lee 2011, ss. 9–10].

Wspomniano wcześniej, że wykorzystywanie koncepcji Green Supply Chain może 

dotyczyć także transportu. Mówiąc o korzyściach w tym zakresie, można wspomnieć 

o znacznej redukcji ilości gazów, które przedostają się do atmosfery w następstwie 

wzmożonego ruchu pojazdów. W sytuacji, gdy wykorzystywane są różnorodne inteli-

gentne systemy transportowe (ITS – Intelligent Transportation Systems), może to mieć 

niezwykle pozytywny wpływ na środowisko. Wystarczy wspomnieć o tym, że wdra-

żanie systemów zarządzania ruchem prowadzi do znacznej redukcji zużycia paliwa 

przez samochody: w mieście o 30%, a na drogach szybkiego ruchu – nawet o 40% 

[Nowicka 2015, s. 111].

Takie przykłady można mnożyć. Pokazują one, jak wiele korzyści mogą uzyskiwać 

poszczególne przedsiębiorstwa na skutek uczestnictwa w zielonych łańcuchach do-

staw, a także jak wiele pozytywnych następstw dla środowiska naturalnego może ze 

sobą nieść ich wykorzystywanie.

Zakończenie

Zielone łańcuchy dostaw są obecnie wykorzystywane przez coraz większą liczbę 

przedsiębiorstw. Dzieje się tak, ponieważ dzięki nim możliwe staje się uzyskiwanie 

przez nie szeregu różnych korzyści. Przykłady firm Wal-Mart, Danone, Esquel czy 

Posco pokazały, że Green Supply Chain może prowadzić do istotnych oszczędności, 

optymalizowania przebiegu poszczególnych procesów czy upowszechniania wśród 

kooperantów i  dostawców dobrych praktyk. Jednocześnie uczestnictwo w  tych 

łańcuchach ma pozytywny wpływ na środowisko, zmniejszając emisję gazów cie-

plarnianych do atmosfery, a także minimalizując czy w ogóle eliminując zanieczysz-

czenia i odpady. Co ważne, zielone łańcuchy dostaw są wykorzystywane na szeroką 

skalę w  wielu obszarach. Właściwie można stwierdzić, że każde przedsiębiorstwo 
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produkcyjne, usługowe, wydobywcze czy przetwórcze, które generuje jakiekolwiek 

odpady, może brać udział w tych łańcuchach. Wśród szczególnie ważnych obszarów 

stosowania Green Supply Chain znajdują się: transport, produkcja, zaopatrzenie, dys-

trybucja, konsumpcja, intralogistyka, planowanie i strategia czy logistyka nierucho-

mości.
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nazywanych również zamiennie: technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, 

teleinformatycznymi lub technikami informacyjnymi), obejmuje „rodzinę technologii 

przetwarzających, gromadzących i  przesyłających informacje w  formie elektronicz-

nej”. Pojęciem węższym są natomiast technologie informatyczne (IT), które zgodnie 

z definicją GUS odnoszą się do „technologii związanych z komputerami i oprogramo-

waniem, niezwiązanych jednak z technologiami komunikacyjnymi i dotyczącymi sie-

ci…”. Należy przy tym zwrócić uwagę, że oba te pojęcia stają się coraz bardziej spójne. 

Coraz częściej wskazuje się również na istotną rolę potencjału technologii informacyj-

nych i komunikacyjnych we wspieraniu wzrostu gospodarczego. Jednym z siedmiu 

filarów Strategii Europa 2020 jest np. Agenda Cyfrowa, której główny cel to: „wspar-

cie wzrostu gospodarczego, wzrostu inteligentnego, zrównoważonego i  sprzyjają-

cego włączeniu społecznemu, poprzez uzyskanie trwałych korzyści ekonomicznych 

i społecznych z  jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o  lepsze wykorzystanie po-

tencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych”. Agenda ta ma m.in. za zada-

nie wskazanie roli i znaczenia wykorzystania ICT w procesie realizacji celów, których 

spełnienie założono na rok 2020. Rozwój i modernizacja infrastruktury sieciowej oraz 

wykorzystanie technologii teleinformatycznych w globalnym świecie to również te-

mat corocznego raportu przygotowywanego przez Światowe Forum Ekonomiczne 

(World Economic Forum) przy współpracy Szkoły Biznesu INSEAD (INSEAD – The Busi-

ness School for the World). 

Natomiast w  Polsce informacje na temat wykorzystania technologii informacyj-

nych i  komunikacyjnych publikowane są przez GUS np. w  opracowaniach „Społe-

czeństwo Informacyjne w Polsce” [GUS 2015]. Wykorzystywane są tu m.in. informacje 

zebrane wśród przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób. Informacje te 

można wykorzystać do analizy przestrzennego zróżnicowania poziomu wykorzysta-

nia technologii ICT w przedsiębiorstwach. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że w przedsiębiorstwach, które zlokalizo-

wane są na terenie województw charakteryzujących się np. wyższym poziomem roz-

woju społeczno-gospodarczego czy też wskazywanych jako bardziej konkurencyjne, 

częściej wykorzystywane są technologie ICT. Hipoteza tego rodzaju weryfikowana 

była np. w następujących pracach, których autorami byli: Becker [2012], Oliner i Sichel 

[2000], Daveri [2000; 2001]. Prace te miały najczęściej charakter opisowy, ewentualnie 

dokonywano w nich oceny przestrzennego zróżnicowania wskaźników opisujących 

wykorzystanie technologii ICT w przedsiębiorstwach w różnych układach przestrzen-

nych. W  niniejszej pracy dokonano natomiast porównania informacji opisujących 
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atrakcyjność inwestycyjną województw Polski z  informacjami, które pozwalają na 

opisanie poziomu wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach. W tym celu 

zestawiono ze sobą informacje publikowane przez GUS na temat wykorzystania 

technologii ICT w  przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie poszczególnych 

województw z informacjami publikowanymi corocznie przez Instytut Badań nad Go-

spodarką Rynkową (IBnGR) na temat atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski 

[Gawlikowska-Hueckel 2015]. Przyjęto, że na terenie województw charakteryzują-

cych się wyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej zlokalizowane powinny być 

przedsiębiorstwa o wyższym poziomie wykorzystania technologii ICT. 

Celem pracy jest w związku z tym: 

1. klasyfikacja województw Polski ze względu na poziom wykorzystania tech-

nologii ICT w przedsiębiorstwach przeprowadzona na podstawie danych pu-

blikowanych przez GUS dotyczących roku 2015,

2. analiza porównawcza klasyfikacji województw Polski na podstawie miary 

syntetycznej publikowanej przez IBnGR opisującej atrakcyjność inwestycyjną 

województw z wynikami klasyfikacji województw Polski ze względu na po-

ziom wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach.

Wyniki grupowania województw mają na celu m.in. wyodrębnienie obszarów 

charakteryzujących się zbliżoną intensywnością wykorzystania technologii ICT 

w  przedsiębiorstwach. Wyniki te wykorzystano również do badania zależności po-

między atrakcyjnością inwestycyjną poszczególnych województw a wynikami w za-

kresie wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach.

Dane statystyczne

Podstawą analiz przedstawionych w pracy były informacje o miernikach rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego prezentowane w raporcie IBnGR w postaci odchyleń od śred-

niej wartości danego miernika w Polsce [Tarkowski 2015] zestawione z informacjami 

dostępnymi w  Banku Danych Lokalnych GUS opisującymi odsetek przedsiębiorstw 

w  poszczególnych województwach wykorzystujących technologie ICT, obejmujące 

następujące cechy:

•	 x1 – przedsiębiorstwa korzystające w swojej działalności z komputerów,

•	 x2 – przedsiębiorstwa posiadające dostęp do internetu,

•	 x3 – przedsiębiorstwa posiadające własną stronę internetową,
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•	 x4 – przedsiębiorstwa, dla których strona internetowa spełniała funkcje pre-

zentacji katalogów, wyrobów lub cenników,

•	 x5 – przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia poprzez sieci komputerowe 

(stronę internetową, systemy typu EDI),

•	 x6 – przedsiębiorstwa składające zamówienia poprzez sieci komputerowe 

(stronę internetową, systemy typu EDI),

•	 x7 – przedsiębiorstwa wykorzystujące internet w kontaktach z administracja 

publiczną ogółem,

•	 x8 – przedsiębiorstwa wykorzystujące internet w  kontaktach z  administracją 

publiczną w celu odsyłania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej.

W obu wypadkach (dane IBnGR oraz GUS) analizowano dane z roku 2015. 

Cechy używane przez GUS do pomiaru poziomu wykorzystania technolo-

gii ICT w przedsiębiorstwach znajdują się w wielu województwach na zbliżonym 

poziomie. Sytuacja taka dotyczy przede wszystkim cech: x1, x2, x7 i  x8 (por. tabe-

la 1). Zwracają uwagę bardzo wysokie wartości średnie cech opisujących: dostęp 

do internetu (x2) i  wykorzystywanie go w  kontaktach z  administracją publiczną 

(x7 oraz x8) oraz korzystanie w  swojej działalności z  komputerów (x1). Natomiast 

zdecydowanie najniższe wartości średnie uzyskano w wypadku cech opisujących: 

przedsiębiorstwa otrzymujące zamówienia poprzez sieci komputerowe (stronę 

internetową, systemy typu EDI) (x5) oraz przedsiębiorstwa składające zamówienia 

poprzez sieci komputerowe (stronę internetową, systemy typu EDI) (x6). Cechy te 

charakteryzują się również znacznym zróżnicowaniem w  układzie województw. 

Najwyższe wartości tych cech uzyskano w wypadku województwa mazowieckie-

go (odpowiednio: 17,5% oraz 42,2% przedsiębiorstw), natomiast najniższe warto-

ści w  przypadku cechy x5 oraz cechy x6 dotyczyły województwa łódzkiego (5,7% 

i 29,9% przedsiębiorstw).

Z informacji publikowanych przez GUS wynika również, że od 2012 r. odsetek du-

żych przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu jest bliski 100%, co świad-

czy o nasyceniu zjawiska w tej grupie podmiotów. Bardzo wysoki jest również odse-

tek przedsiębiorstw posiadających dostęp do internetu (średnio 92,23%, zmienna x2). 

Średni wskaźnik przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową w 2015 r. 

kształtował się na poziomie 63,46% (zmienna x3). Blisko 60% przedsiębiorstw uczest-

niczących w  badaniu w  2015  r. wykorzystywało stronę internetową w  celu prezen-

tacji katalogów wyrobów i  usług (zmienna x4). W  2015  r. średnio tylko co dziesiąte 

z  przedsiębiorstw (zmienna x5) otrzymywało zamówienia za pośrednictwem sieci 
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komputerowych, a  średnio co trzecie składało w  ten sposób zamówienia (zmienna 

x6). Z e-administracji natomiast w roku 2015 korzystało średnio ponad 93% przedsię-

biorstw (zmienne: x7 oraz x8), przy czym tę formę kontaktu z administracją publiczną 

stosowały prawie wszystkie firmy duże i średnie.

Tabela 1. Podstawowe charakterystyki opisowe cech prezentujących poziom wy-
korzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach

Cecha
Charakterystyki opisowe

S Vs
x1 93,67 1,91 2,04 93,57
x2 92,23 2,20 2,39 92,14
x3 63,46 4,59 7,23 63,68
x4 58,78 3,80 6,46 58,98
x5 11,44 2,89 25,28 11,73
x6 34,13 3,04 8,91 33,74
x7 93,56 1,21 1,29 93,40
x8 93,49 1,30 1,39 93,31

Źródło: Opracowanie własne, gdzie:    – średnia arytmetyczna, S – odchylenie standardowe, Vs – 

współczynnik zmienności [%],      – mediana Webera.

Pomiar atrakcyjności inwestycyjnej dokonywany przez IBnGR obejmuje trzy 

kategorie: działalność przemysłową, usługową oraz działalność zaawansowaną 

technologicznie. W  badaniach publikowanych przez IBnGR wyróżnia się siedem 

dziedzin rozwoju społeczno-gospodarczego, którym nadane są odpowiednie wagi: 

1) dostępność transportowa (waga 20%), 2) wielkość i  jakość zasobów pracy oraz 

koszty pracy (waga 25%), 3) chłonność rynku (waga 15%), 4) poziom rozwoju in-

frastruktury gospodarczej (waga 10%), 5) poziom rozwoju infrastruktury społecznej 

(waga 5%), 6) poziom bezpieczeństwa powszechnego (waga 5%), 7) aktywność wo-

jewództw wobec inwestorów (waga 20%). Na podstawie mierników syntetycznych 

dla każdej dziedziny wyznaczany jest również miernik ogólny. Z informacji opubli-

kowanych przez IBnGR wynika, że w 2015 r. najwyższe wartości ogólnego miernika 

mierzącego atrakcyjność inwestycyjną uzyskały województwa: śląskie, mazowiec-

kie oraz dolnośląskie. Najniższe wartości odnotowano w  wypadku województw 

takich jak: świętokrzyskie, lubelskie oraz podlaskie. Kształtowanie się ocen synte-

tycznego miernika ogólnego opisującego atrakcyjność inwestycyjną województw 

przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Kształtowanie się syntetycznego miernika opisującego ogólną atrak-
cyjność inwestycyjną województw w roku 2015  

 

Źródło: Opracowanie własne.

Etapy badań oraz wykorzystane narzędzia analizy

Wyniki badań przedstawione w pracy zrealizowane zostały w ramach dwóch etapów. 

W etapie pierwszym na podstawie danych GUS opisujących wykorzystanie techno-

logii ICT w  przedsiębiorstwach wyznaczono taksonomiczny miernik rozwoju. Nato-

miast etap drugi dotyczył porównania wyników klasyfikacji województw ze względu 

na poziom wykorzystania technologii ICT z wynikami atrakcyjności inwestycyjnej wo-

jewództw publikowanymi corocznie przez IBnGR.

W  etapie pierwszym do klasyfikacji województw Polski ze względu na poziom 

wykorzystania technologii ICT w  przedsiębiorstwach wykorzystano taksonomiczny 

miernik rozwoju oparty na medianowym wektorze Webera. Mediana Webera jest 

wielowymiarowym uogólnieniem klasycznego pojęcia mediany. Jest to wektor, który 

minimalizuje sumę euklidesowych odległości od danych punktów reprezentujących 

rozpatrywane obiekty, a  więc znajduje się niejako „pośrodku” nich, ale jest jedno-

cześnie uodporniony na występowanie obserwacji odstających [Młodak 2006; Bąk, 

Szczecińska 2015]. Medianę Webera wyznacza się na podstawie następującego wzo-

ru [Młodak 2006]:
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gdzie:            to mediana Webera,   to medianowe od-

chylenie bezwzględne, w którym badany jest dystans cech w stosunku do odpowied-

nich współrzędnych wektora Webera: 

Do wyznaczenia miernika agregatowego wykorzystuje się natomiast następujący 

wzór:

     

gdzie:    , przy czym      jest wektorem od-

ległości wyznaczanym na podstawie następującego wzoru: 

– to współrzędne wektora wzorca rozwoju, które przyjmuje się jako maksymalne war-

tości znormalizowanych cech. 

Do porównania wyników klasyfikacji województw ze względu na poziom wyko-

rzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach z wynikami miary syntetycznej opisu-

jącej atrakcyjność inwestycyjną województw publikowanymi przez IBnGR wykorzy-

stano współczynnik korelacji Pearsona wyznaczony na podstawie wzoru:

gdzie:             to wartości średnie odpowiednio cechy x oraz y.

Porównanie wyników klasyfikacji województw ze względu na poziom wykorzy-

stania technologii ICT przez przedsiębiorstwa z wynikami atrakcyjności inwestycyjnej 

pozwoliło na weryfikację hipotezy mówiącej, że na terenie województw charaktery-

zujących się wyższym poziomem atrakcyjności inwestycyjnej zlokalizowane powinny 

być przedsiębiorstwa o wyższym poziomie wykorzystania technologii ICT. 

Uzyskane wyniki badań

W tabeli 1 przedstawiono wyniki klasyfikacji i grupy typologiczne województw Polski 

otrzymane na podstawie wartości taksonomicznego miernika rozwoju obliczonego 
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na podstawie cech opisujących poziom wykorzystania technologii ICT w  przedsię-

biorstwach.

Tabela 1. Uporządkowanie województw ze względu na poziom wykorzystania 

technologii ICT w przedsiębiorstwach w roku 2015 

Województwo Wartość 
miernika (µi)

Pozycja 
w rankingu Nr grupy

mazowieckie 1,1462 1 I
pomorskie 0,9740 2 I

śląskie 0,9064 3 I
dolnośląskie 0,8405 4 I

podlaskie 0,7845 5 II
kujawsko-pomorskie 0,7434 6 II

lubuskie 0,7183 7 II
podkarpackie 0,6962 8 II
wielkopolskie 0,6201 9 III

opolskie 0,6107 10 III
łódzkie 0,5838 11 III

lubelskie 0,5715 12 III
świętokrzyskie 0,5110 13 IV

małopolskie 0,4949 14 IV
warmińsko-mazurskie 0,4675 15 IV
zachodniopomorskie 0,3337 16 IV

Źródło: Opracowanie własne.

Najwyższe wartości taksonomicznego miernika rozwoju opartego na mediano-

wym wektorze Webera uzyskano w  wypadku województwa mazowieckiego, które 

w zakresie wykorzystania technologii ICT przez przedsiębiorstwa znacznie przewyż-

sza większość pozostałych województw. Do grupy pierwszej, poza województwem 

mazowieckim, zaklasyfikowane zostały jeszcze województwa: pomorskie, śląskie oraz 

dolnośląskie. Najniższe wartości taksonomicznego miernika uzyskano w  wypadku 

województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz za-

chodniopomorskiego. Zgodność uporządkowania badanych województw ze wzglę-

du na poziom wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach oceniono na pod-

stawie współczynnika korelacji tau Kendalla. Współczynnik ten przyjmuje wartości 

z przedziału [-1, 1]. Wartość bliska 1, oznacza wysoką zgodność uporządkowania ba-

danych obiektów [Stanisz 2006, ss. 313–314]. Otrzymana wysoka wartość tego współ-

czynnika (0,67) świadczy o dobrej zgodności liniowego porządkowania województw. 
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W  kolejnym kroku wyniki taksonomicznego miernika rozwoju opisującego wy-

korzystanie technologii ICT w przedsiębiorstwach porównano z wynikami miary tak-

sonomicznej publikowanej przez IBnGR opisującej atrakcyjność inwestycyjną woje-

wództw. Przyjęto, że powinna istnieć zależność pomiędzy poziomem atrakcyjności 

danego województwa a wynikami miary taksonomicznej w zakresie wykorzystywa-

nia technologii ICT w przedsiębiorstwach. W tabeli 2 porównano wyniki rankingów: 

a) wykorzystania technologii ICT w przedsiębiorstwach oraz b) atrakcyjności inwesty-

cyjnej województw na podstawie rankingu IBnGR. 

Tabela 2. Rankingi województw według miernika wykorzystania technologii ICT 
w przedsiębiorstwach oraz atrakcyjności inwestycyjnej IBnGR

Województwo

Ranking wg: 
Różnica pomiędzy 

pozycjami 
w rankingu

wykorzystania  
technologii ICT 
w przedsiębior-

stwach

atrakcyjności 
inwestycyjnej IBnGR

mazowieckie 1 2 1
pomorskie 2 7 5

śląskie 3 1 2
dolnośląskie 4 3 1

podlaskie 5 16 11
kujawsko- 

-pomorskie
6 10 4

lubuskie 7 11 4
podkarpackie 8 12 4
wielkopolskie 9 5 4

opolskie 10 9 1
łódzkie 11 8 3

lubelskie 12 15 3
świętokrzyskie 13 14 1

małopolskie 14 4 10
warmińsko- 
-mazurskie

15 13 2

zachodnio- 
pomorskie

16 6 10

Źródło: Opracowanie własne.

Z  informacji prezentowanych w  niniejszej tabeli wynika, że brak jest zależności 

pomiędzy wynikami uzyskanymi w obu rankingach. Oznacza to brak zależności po-

między poziomem atrakcyjności inwestycyjnej mierzonej syntetycznym miernikiem 
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IBnGR dla poszczególnych województw a poziomem wykorzystywania przez przed-

siębiorstwa technologii ICT wyznaczonym na podstawie danych GUS (współczynnik 

korelacji liniowej Pearsona kształtował się na poziomie 0,1). Zwracają uwagę szcze-

gólnie duże różnice pozycji zajmowanych w analizowanych rankingach w przypad-

ku województw takich jak: podlaskie (różnica 11 pozycji), małopolskie (10 pozycji) 

i  zachodniopomorskie (również 10 pozycji). Otrzymane wyniki należy jednak inter-

pretować ostrożnie. Możliwe, że w  wypadku rankingu IBnGR należałoby dokonać 

podobnego porównania, biorąc pod uwagę jedną z kategorii uwzględnianych w tym 

rankingu, tj. działalność zaawansowaną technologicznie (dane publikowane przez 

IBnGR nie pozwalają na przeprowadzenie tego typu analiz dla poszczególnych ka-

tegorii; IBnGR nie udostępnia danych szczegółowych dla poszczególnych kategorii). 

Rozwiązaniem mogłaby być również konstrukcja odrębnego miernika mierzącego 

np. atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych województw (miernik ten bazuje na 

informacjach opisujących w ogólnym zarysie poziom rozwoju społeczno-gospodar-

czego) poszczególnych województw.

Wnioski

Przedstawione w pracy rozważania są próbą zweryfikowania prezentowanych w lite-

raturze przedmiotu poglądów dotyczących występowania zależności pomiędzy roz-

wojem sektora ICT a ogólnym poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Sektor 

wysokich technologii, a w szczególności sektor technologii informacyjnych i komu-

nikacyjnych, coraz częściej wskazywany jest jako główny katalizator przemian struk-

turalnych oraz zmian w  samym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. W  wielu źródłach 

literaturowych wskazuje się, że wraz z wybuchem rewolucji informatycznej w XX w. 

coraz mniejsze znaczenie mają tradycyjne czynniki konkurencyjności takie jak pra-

ca, kapitał czy zasoby surowców naturalnych [Driffield i in. 2013; Bossak i Bieńkowski 

2004; Godlewska-Majkowska 2011; Guzik 2008a; Guzik 2008b]. Z analizy wyników ba-

dań dotyczących sektora ICT wynika, że istnieje silna zależność pomiędzy rozwojem 

tego sektora a np. wzrostem gospodarczym mierzonym jego udziałem w produkcie 

krajowym brutto [Oliner i Sichel 2000; Daveri 2000, 2001]. 

W  pracy podobnej analizy dokonano w  wypadku poziomu wykorzystania tech-

nologii ICT w  przedsiębiorstwach oraz poziomu atrakcyjności inwestycyjnej wo-

jewództw wyznaczonego na podstawie wskaźnika IBnGR. Otrzymane wyniki nie 
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potwierdziły zależności pomiędzy wyznaczonymi syntetycznymi miernikami dla po-

szczególnych województw. Nie oznacza to jednak braku zależności w ogóle. Otrzy-

mane wyniki należy interpretować ostrożnie, tym bardziej że przy ocenie atrakcyj-

ności inwestycyjnej poszczególnych województw skorzystano z gotowego miernika 

publikowanego przez IBnGR. 
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Ryzyko i niepewność w systemach 
wieloszczeblowych na przykładzie paliw płynnych

Risk and Uncertainty in Multi-echelon Systems on the Example 
of Liquid Fuels

Abstract: The paper presents the holistic approach to the risk and the uncertainty in the 
supply chain from the perspective of the Multi- Echelon Inventory-Management concept. 
Although, in the literature there are available separate classifications of risk and 
uncertainty considering different areas of the supply chain, there is lack of the holistic 
perspective of the supply chain in that area. 
Taking into account the identified research gap, in the presented paper a  model 
classification of the risk and uncertainty, from the perspective of the entire supply chain 
was determined. Article was prepared in accordance to the research literature and 
observations of the multi-echelon supply chain of liquid fuels.
Key-words: supply chain, risk, uncertainty, multi - echelon inventory management, liquid 
fuels

Wprowadzenie

Wobec zmian dokonujących się świecie, spowodowanych m.in. globalizacją gospo-

darki, wahaniami popytu, skróceniem cyklu życia produktu oraz wzrostem oczekiwań 

i  wymagań klientów, rosną również wymagania odnośnie do łańcuchów dostaw. 

Obecnie uznaje się [Wilding 1998], że sukces poszczególnych organizacji jest zależny 

od wydajności i niezawodności jej dostawców, a także klientów. Zwraca na to uwagę 
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także Christopher [1992], podkreślając że, konkurencja w przyszłości nie będzie do-

tyczyć poszczególnych organizacji, ale właśnie łańcuchów dostaw. Witkowski [2003, 

s.  95] określa łańcuch dostaw jako ,,grupę przedsiębiorstw realizujących wspólne 

działania niezbędne do zaspokojenia zapotrzebowania na określone produkty w ca-

łym łańcuchu (sieci) przepływu dóbr – od momentu pozyskania surowców, do ich 

dostarczenia ostatecznemu odbiorcy”. Wg innej definicji [Choi, Li, Yan 2008, s.  356] 

pojęcie to obejmuje zarządzanie produktem, informacją i  przepływem zasobów 

pomiędzy różnymi etapami łańcucha dostaw. Dlatego na optymalizację łańcuchów 

dostaw warto spojrzeć całościowo. Taką możliwość daje koncepcja sieci wieloszcze-

blowych (multi-echelon), które są synonimem sieci lub łańcuchów dostaw. Podobnie 

wygląda kwestia niepewności, która – jak podkreśla Davis [1993] – stanowi kluczową 

kwestią mającą wpływ na efektywność łańcucha dostaw. Poziom niepewności może 

wzrastać wraz z  postępującą globalizacją, zmianami technologicznymi oraz wzro-

stem wymagań klientów, co ma także wpływ na zarządzanie zapasami w systemach 

wieloszczeblowych. Z  tego powodu na niepewność i  ryzyko także należałoby spoj-

rzeć całościowo. Celem niniejszego artykułu jest stworzenie modelowej klasyfikacji 

ryzyka i niepewności występującej w łańcuchu dostaw paliw płynnych, dokonanej na 

podstawie przeglądu literatury oraz identyfikacji charakterystycznych cech branży 

paliwowej. Zaprezentowana klasyfikacja w dalszej części prac autora ma posłużyć do 

opracowania wieloszczeblowego modelu sterowania zapasami paliw płynnych.

Wieloszczeblowe zarządzanie zapasami – Multi-Echelon 
Inventory Management

Koncepcja wieloszczeblowego zarządzania zapasami (Multi-Echelon Inventory Mana-

gement) [Gumus, Guneri 2009, s. 5565] w ciągu ostatniej dekady zyskała na znaczeniu 

za sprawą rosnącej złożoności łańcuchów dostaw oraz dynamicznego rozwoju tech-

nologii informatycznych, które umożliwiają zintegrowaną kontrolę łańcucha dostaw 

składającego się z kilku etapów przetwarzania i dystrybucji. Według Ganeshan [1999, 

s. 341] sieć produkcji/dystrybucji, w której element przechodzi przez więcej niż jeden 

etap przed dotarciem do klienta końcowego, definiowana jest jako multi-echelon lub 

multi-stage, czyli wieloszczeblowe/wielopoziomowe.

Głównym celem podejścia multi-echelon jest zminimalizowanie całkowitych zapa-

sów we wszystkich sferach łańcucha dostaw przy jednoczesnym spełnieniu poziomu 

Liliana Czwajda



57

obsługi klienta końcowego. Koncepcja ta uwzględnia wpływ kosztów operacji trans-

portowych i magazynowych, ponieważ ich składniki są częścią optymalizacji. To po-

dejście wymaga jednak podjęcia wielu działań [Lee 2003, s. 8] związanych m.in. z za-

pewnieniem mierzenia zniekształcenia popytu oraz monitorowaniem i zarządzaniem 

efektem bullwhip. Ważnym elementem jest także identyfikacja przyczyn zniekształce-

nia popytu (w celu stworzenia działań korygujących) oraz unikanie aktualizacji wielo-

krotnych niezależnych prognoz w każdym rzucie. Koleinym aspektem jest zapewnie-

nie widoczności poziomu zapasów na dolnych i górych szczeblach łańcucha dostaw 

oraz zastosowanie synchronizacji strategii zamówień.

Ryzyko i niepewność w systemach wieloszczeblowych/
łańcuchach dostaw

Według Khan i Burnesa [2007, ss. 197–216] niepewność nieodłącznie wiąże się z ry-

zykiem gospodarowania, które w  przeciwieństwie do niepewności jest mierzalne, 

gdyż szacunki jego parametrów mogą być wykonane z  określonym prawdopodo-

bieństwem wyników. W  literaturze przyjmowana jest zależność [Arrow 1979, s.  27], 

według której ryzyko jest funkcją niepewności mającej charakter liniowy, czyli wraz 

ze wzrostem niepewności rośnie ryzyko, a  redukcja niepewności zmniejsza ryzyko. 

Christopher [1992] wyjaśnia, że jednym z  głównych powodów prowadzenia przez 

spółkę zapasu bezpieczeństwa jest niepewność. Może to być spowodowane np. 

niepewnością przyszłego popytu lub nieumiejętnością wypełnienia przez dostawcę 

obietnicy dostarczania towaru albo materiałów o odpowiedniej jakości. Niepewność 

w  łańcuchu dostaw może dotyczyć także sytuacji, gdy decyzja jest podejmowana 

w warunkach braku informacji o zmianach w otoczeniu lub samym łańcuchu dostaw 

lub też braku umiejętności wykorzystania tych danych. Może to wynikać m.in. [Plu-

ta-Zaremba, 2008, s. 2] z niedostatku zdolności do przetwarzania informacji, a także 

z wyboru jednej opcji z wielu przy podejmowaniu decyzji bez wiedzy o wpływie pod-

jęcia innych decyzji na efektywność w łańcuchu dostaw.

Jak wspomniano wcześniej, ryzyko jest funkcją niepewności mającą charakter li-

niowy, a źródeł powstawania niepewności w łańcuchu dostaw jest wiele. W związku 

z  tym celowe staje się przyporządkowanie źródeł niepewności do rodzajów ryzyka 

oraz identyfikacja różnych jego rodzajów w odniesieniu do całego łańcucha dostaw. 

Niestety w literaturze nie występuje podział ryzyka i niepewności w ujęciu holistycz-
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nym. W związku z tym w artykule podjęto próbę ich klasyfikacji na podstawie prze-

glądu literatury i przeprowadzonych obserwacji łańcucha dostaw paliw płynnych.

Podział ryzyka i niepewności w systemach 
wieloszczeblowych. Podział ryzyka i niepewności 
w literaturze

Można się spotkać z odrębnymi klasyfikacjami ryzyka i niepewności. Do tych podzia-

łów należą:

1. Ryzyko wewnętrzne i  zewnętrzne. Ryzyko wewnętrzne identyfikowane jest 

jako różnego rodzaju ograniczenia i  występowanie niekorzystnych zdarzeń 

w działalności operacyjnej firmy. Z kolei ryzyko zewnętrzne identyfikowane 

jest z otoczeniem łańcucha dostaw i obejmuje ono: naturę, system politycz-

ny, konkurencję i rynek.

2. Ryzyko makro i mikro [Sodhi, Son, Tang 2012, ss. 1–13] określone często jako 

katastrofalne i operacyjne. Makrozagrożenia odnoszą się do niekorzystnych 

i stosunkowo rzadkich zdarzeń zewnętrznych lub sytuacji, które negatywnie 

wpływają na firmę i  dotyczą środowiska naturalnego (np. trzęsienia ziemi 

i  katastrofy pogodowe). Mogą także wynikać z  działalności człowieka (np. 

działania wojenne i akty terroryzmu oraz niestabilność polityczna). Przy czym 

ten negatywny wpływ jest znacznie większy w odniesieniu do ryzyka mikro 

[Ho, Zheng, Yildiz i in. 2015, ss. 5031–5069], na które mają wpływ stosunkowo 

często powtarzające się zdarzenia pochodzące bezpośrednio z  działań we-

wnętrznych firm i/lub ich relacji pomiędzy sobą w całym łańcuchu dostaw. 

3. Oprócz podziału na ryzyko wewnętrzne (mikro) i zewnętrzne (makro) wystę-

puje podział na ryzyko związane z siecią lub łańcuchem dostaw (np. ryzyko 

popytu i podaży). 

4. Podział ryzyka ze względu na przyjętą perspektywę: marketingową, produk-

cji [Małyszek 2015]. Główny podział ryzyka w  perspektywie marketingowej 

obejmuje: wizerunek firmy, odpowiedzialność, ochronę zdrowia i  bezpie-

czeństwa pracowników, redukcję kosztów, zgodność z przepisami, stosunki 

społeczne, relację z klientami oraz rozwój produktów. W wypadku perspek-

tywy produkcji podział ryzyka dotyczy: opóźnienia, zapasów, awarii procesu 

wytwórczego, zasobów, systemu informatycznego i  transportowego [Tum-

mala, Schoenherr 2011, ss. 474–483]. 
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5. Podział ze względu na fazy przepływów logistycznych, dzielone na ryzyko: 

podaży, operacyjne i  popytu. Ryzyko podaży ma związek z  niepożądanymi 

zdarzeniami w fazie zaopatrzenia, co negatywnie może wpływać na zdolność 

przedsiębiorstwa do spełniania oczekiwań klientów. Ryzyko operacyjne do-

tyczy niepożądanych zdarzeń w fazie produkcji/świadczenia usług, a popytu 

– fazy dystrybucji (np. przy składaniu zamówień przez klientów i/lub wahania 

wielkości tych zamówień). Te trzy kategorie ryzyka wzajemnie na siebie od-

działują i mogą się wzajemnie wzmacniać. 

6. Ryzyko sprzężeń pomiędzy przedsiębiorstwami – dotyczy głównie ryzyka 

związanego z integracją, współpracą i koordynacją. 

7. Podział ze względu na horyzont czasowy zarządzania – ryzyko strategiczne, 

taktyczne i  operacyjne. Ryzyko operacyjne należy do najlepiej zbadanych. 

Można także znaleźć podział ryzyka ze względu na łańcuchy wartości: do-

stawców, firmy, kanały dystrybucji, nabywców [Nowacki 2014 ss. 2–9]. 

W tabeli 1 zaprezentowano zestawienie różnych podziałów ryzyka w odniesieniu 

do źródeł jego występowania.

Jak przedstawia tabela 1, prezentowane podziały ryzyka obejmują wyrywkowe 

obszary działalności, często ze względu na różne punkty odniesienia.

W literaturze, oprócz wielu podziałów ryzyka, można spotkać oddzielne podziały 

niepewności w  łańcuchu dostaw, które w  dużej mierze pokrywają się z  identyfiko-

wanymi źródłami ryzyka. Do podziału najlepiej obrazującego cały łańcuch dostaw 

można zaliczyć podział źródła niepewności na trzy grupy [Simangunsongy, Hendry, 

Stevenson, 2012, s. 4498]:

1. wewnętrznej niepewności organizacji (cechy produktu, proces produkcji, 

kontrola/chaos, zawiłość decyzji, organizacja/problemy behawioralne oraz 

systemów IT i ich złożoności); 

2. wewnętrznej łańcucha dostaw – powstającej w  sferze regulacji ogniskowej 

spółki lub partnerów łańcucha dostaw (popyt końcowego klienta, wzmoc-

nienie popytu, dostawcy, interakcja równoległa, horyzont prognozy zamó-

wienia, konfiguracja łańcucha dostaw, infrastruktura i wyposażenie;

3. powiązanej z zewnętrznymi czynnikami występującymi poza bezpośrednimi 

obszarami kontroli spółki (środowisko, regulacje prawne, zachowanie konku-

renta i makroekonomiczne kwestie i klęski żywiołowe: trzęsienie ziemi, hura-

gan i wysokie fale morskie).
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Do pozostałych źródeł niepewności zaliczane są: niepewność dostaw, kontrola 

procesów, informatyka, procesy i polityka w firmie, ludzie oraz zdarzenia zewnętrzne, 

przepływ informacji oraz infrastruktura m.in. transportowa, produkcyjna, logistyczna. 

Obecnie niepewność popytu uważana jest za jedno z  głównych czynników 

zmniejszających efektywność przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Do głów-

nych źródeł jej powstawania zalicza się zarówno czynniki zewnętrzne łańcucha do-

staw, takie jak [Klosa 2009] działania konkurentów i ich łańcuchów dostaw, specyfikę 

łańcucha dostaw, jak i czynniki wewnętrzne przedsiębiorstw, m.in.: procedury, niedo-

kładność metod prognozowania popytu, co ma wpływ na poziom utrzymywanych 

zapasów. 

Duży wpływ na poziom ponoszonego ryzyka zarówno w otoczeniu wewnętrznym 

przedsiębiorstw, jak i w łańcuchu dostaw mają posiadane przez przedsiębiorstwa za-

soby: techniczne, technologiczne, społeczno-organizacyjne, informacyjne i finanso-

we. Zasoby techniczne – infrastruktura np. logistyczno-transportowa, produkcyjna 

czy informatyczna odgrywają kluczową rolę w przepływie surowców i materiałów do 

klientów, gdyż wszelkie zakłócenia i awarie w tych systemach mogą doprowadzić do 

poważnych problemów w łańcuchu dostaw. 

Do prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw wymagane są także tech-

nologie informacyjne, produkcyjne, transportowe oraz sprawny system finansowy. 

W  związku z  tym ważnym elementem jest możliwość monitorowania tego ryzyka 

oraz określenie wielkości strat, jakie mogą powodować. Według Ho, Zheng, Yildiz i in. 

[2015, ss. 5031–5069] znaczną część uwagi badacze skupili na ryzyku dostaw i popy-

tu, natomiast istnieje wyraźna luka badawcza w obszarze ryzyka infrastrukturalnego 

(obejmującego transport i informacje), a także w ryzyku finansowym i zagrożeniach 

makroekonomicznych. 

Modelowa klasyfikacja ryzyka i niepewności w łańcuchu 
dostaw paliw płynnych. System logistyczny paliw 
płynnych

System logistyczny paliw płynnych składa się z rafinerii, baz paliw, stacji paliw i od-

biorców końcowych. Do rafinerii krajowych surowiec do wytwarzania paliw płyn-

nych (ropa naftowa) dostarczany jest ropociągiem. Wytwarzany w niej wyrób goto-

wy – benzyna, olej napędowy i opałowy – dostarczany jest do baz paliw za pomocą 
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rurociągów, transportu kolejowego i  samochodowego. Paliwa płynne z  rafinerii za-

granicznych dostarczane są transportem morskim za pomocą zbiornikowców oraz 

kolejowym za pomocą cystern kolejowych. Większość produktów ropy naftowej 

magazynuje się w bazach paliw w zbiornikach naziemnych stalowych, w zbiornikach 

metalowych i żelbetonowych podziemnych, a także w podziemnych uszczelnionych 

wyrobiskach kopalnianych. Pojemność tych zbiorników jest różna i waha się od ty-

siąca do kilkuset tysięcy metrów sześciennych. Transport paliwa z baz paliw do stacji 

paliw albo stacji przyzakładowych odbywa się za pomocą rurociągów, cystern kolejo-

wych lub autocystern [Makles 2004]. W Polsce są w sumie 42 bazy paliw, działa około 

6,5 tys. stacji paliw, istnieją tysiące cystern (kolejowych i samochodowych) oraz dys-

trybutorów, co umożliwia transportowanie, magazynowanie i dystrybuowanie miliar-

dów litrów paliw ciekłych rocznie. 

System logistyczny paliw płynnych ze względu na swoją złożoność oraz rozległość 

narażony jest na szereg zagrożeń. Na rysunku 1 zaprezentowano ogólne czynniki za-

grożeń mających wpływ na łańcuch dostaw paliw płynnych.

Rysunek 1. Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne łańcucha dostaw paliw płynnych

Źródło: opracowanie własne.
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Ryzyko zewnętrzne – pochodzące z otoczenia 
zewnętrznego łańcucha dostaw paliw płynnych

Otoczenie zewnętrzne łańcucha dostaw może negatywnie wpływać zarówno na 

wszystkich uczestników w łańcuchu dostaw, jak i tylko na niektórych. Zależy to głów-

nie od umiejscowienia poszczególnych ogniw w różnych krajach. Ropa naftowa do-

starczana do Polski w 90% pochodzi z Rosji. W związku z tym łańcuch dostaw może 

być zagrożony m.in.: przez akty terroryzmu, sytuację międzynarodową, konkurencję 

i  rynek, stan infrastruktury transportowej czy klęski żywiołowe. Oprócz przytoczo-

nych zagrożeń występują również zagrożenia związane z regulacjami prawnymi do-

tyczącymi:

•	 utrzymania obowiązkowych rezerw paliw płynnych,

•	 polityki energetyczno-klimatycznej i transportowej UE,

•	 obrotu hurtowego i  detalicznego oraz innych towarów sprzedawanych na 

stacjach paliw,

•	 podatków i innych należności,

•	 logistyki, zachowania bezpiecznych warunków pracy, bezpieczeństwa prze-

ciwpożarowego i  przeciwwybuchowego, a  także bezpieczeństwa środowi-

skowego.

Paliwa płynne jako produkt o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa kraju 

podlegają ścisłym regulacjom prawnym, m.in. w zakresie utrzymywania obowiązko-

wych rezerw paliw płynnych (obecnie wielkość tych rezerw wynosi 76 dni, jest liczo-

na według średniego dziennego przywozu ropy naftowej lub paliw), których koszty 

magazynowania ponoszą firmy produkujące i handlujące ropą naftową [Dolatowski, 

Czuryszkiewicz 2014].

Dużym wyzwaniem dla branży jest polityka energetyczno-klimatyczna i transpor-

towa prowadzona przez UE, która wymusza na branży m.in. wprowadzanie do paliw 

nowych biokomponentów. Ostatnia zmiana ustawy o  biokomponentach i  biopali-

wach ciekłych [Przemysł i  handel naftowy 2015, 2016] narzuca m.in. definicję oleju 

napędowego oraz benzyny, ograniczając w  ten sposób możliwość stosowania do-

tychczas rozwijanych biokomponentów. W  dłuższej perspektywie tej polityki może 

też dojść do eliminacji z  miksu energetycznego UE ropy naftowej i  wprowadzenie 

substytutów ropopochodnych paliw silnikowych takich jak: energia elektryczna czy 

biopaliwa, co zagrozi istocie całego systemu logistycznego paliw płynnych. Do tego 

stanu rzeczy może się przyczynić także rozwój technologii np. w obszarze fotowolta-
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iki, dzięki której znacznie zmaleją koszty wytwarzania energii elektrycznej oraz roz-

wój samochodów elektrycznych.

Regulacje prawne także mają duży wpływ na sferę sprzedaży detalicznej paliw 

płynnych i innych towarów sprzedawanych na stacjach paliw. Obecna marża w ob-

rocie detalicznym paliwami wynosi około 3%, natomiast różne podatki (akcyza, VAT, 

opłata paliwowa) stanowią już ponad 50% ceny paliw. Dodatkowo branża pono-

si koszty obowiązku realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (wprowadzanie 

biopaliw), zapasów obowiązkowych, a  także opłat koncesyjnych, środowiskowych 

i dozorowych [Przemysł i handel naftowy 2015, 2016]. Przy niskiej prowizji od sprze-

daży paliw kolejna propozycja ustawy, np. ograniczająca asortyment oferowanych 

towarów na stacjach paliw, również wpłynie na wzrost ponoszonych kosztów. Na-

kładanie kolejnych ograniczeń i  podatków na sprzedaż paliw i  innych towarów 

będzie negatywnie wpływać na cenę paliw płynnych, a  przez to na rozrost szarej 

strefy. 

Same cechy produktu determinują warunki jego przetwarzania, magazynowania 

czy transportowania. Paliwa płynne w dużej mierze są cieczami łatwopalnymi. Pod-

czas wydobycia ropy naftowej, w trakcie jej przeróbki w rafineriach na paliwa płynne, 

a także w procesach jej dystrybucji pracownicy narażeni są na wiele czynników che-

micznych, fizycznych oraz wynikających z działania toksycznego ropy i jej produktów, 

ich właściwości fizykochemicznych, wybuchowości i łatwopalności. W wypadku każ-

dego z  tych zagrożeń może dochodzić do strat wśród ludzi i pełnej degradacji śro-

dowiska określanego jako katastrofa ekologiczna [Makles 2004]. W celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybu-

chowego, a  także bezpieczeństwa środowiskowego obszar tej działalności podlega 

szeregowi uregulowań prawnych związanych m.in.: z  wyposażeniem przeciwpoża-

rowym czy dotyczącym warunków technicznych dozoru technicznego w  logistyce 

paliwowej [Ministerstwo Gospodarki 2005] oraz dopuszczalnych najwyższych stę-

żeń i natężeń czynników w środowisku pracy [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-

nej 2014]. Nieprzestrzeganie tych regulacji wiąże się z ryzykiem poniesienia kar oraz 

zwiększonym poziomem niebezpieczeństwa powstawania awarii i wypadków, a co za 

tym idzie – wypłat odszkodowań i znacznych strat.

Liliana Czwajda
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Ryzyko wewnętrzne – pochodzące z otoczenia 
wewnętrznego przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw paliw 
płynnych

Oprócz wspomnianych źródeł ryzyka występującego w  działalności operacyjnej 

przedsiębiorstw i wewnątrz łańcucha dostaw można wyodrębnić następujące ryzyka:

1. Ryzyko strat

W łańcuchu dostaw paliw płynnych straty paliw powstają niemal na każdym eta-

pie, tj. transportu, magazynowania, przetłaczania i  przeładunku. Do głównych 

źródeł tego ryzyka można zaliczyć niepewność spowodowaną m.in. przez:

•	 parowanie – magazynowanie paliw w  dużych zbiornikach naziemnych po-

woduje znaczne straty magazynowe na skutek parowania (ich wielkość za-

leży od szeregu czynników, a do najważniejszych zalicza się: sposób maga-

zynowania, wysoką prężność par magazynowanych produktów, fluktuacje 

temperatury otoczenia) [Makles 2004];

•	 pogorszenie jakości paliw [Baczewski, Ryczyński 2012, ss. 49–53] spowodo-

wane m.in. poprzez: starzenie się paliw, skażenie paliwa i instalacji dystrybu-

cyjnych mikroorganizmami, zanieczyszczenie paliw z  zewnątrz, dodawanie 

paliw o nieprawidłowej jakości do partii świeżego paliwa lub mieszanie się 

różnych rodzajów paliwa w  wypadku np. zmiany gatunku jego przepływu 

w rurociągu;

•	 awarie infrastruktury i wyposażenia np. wyciekiem paliwa ze zbiornika. 

Paliwa płynne jako wyroby podlegające akcyzie są objęte zasadami ustalania 

ubytków i  niedoborów różnych rodzajów paliw, które zostały określone w  roz-

porządzeniu Ministra Finansów [Ministerstwo Finansów 2014]. Dotyczą one pro-

cesów: magazynowania, przeładunku poszczególnych paliw ciekłych w składzie 

podatkowym, występujących w czasie przyjęcia i wydania paliw ciekłych do ma-

gazynu, a także przewozu paliw ciekłych z uwzględnieniem cystern samochodo-

wych i kolejowych, rurociągów przesyłowych dalekosiężnych oraz innych naczyń 

służących do transportu.

2. Ryzyko informacji/systemów IT

Wpływ na powstawanie ryzyka związanego z informacją będzie mieć: brak peł-

nych i  uwierzytelnionych informacji na poszczególnych szczeblach, powsta-

wanie zakłóceń i trudności w przepływie informacji spowodowanych m.in. po-

przez: 
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•	 opóźnienia w  przepływie informacji o  bieżącym stanie zapasów, spowodo-

wane m.in. brakiem informatyzacji procesu dostaw i połączenia go z głów-

nym systemem informatycznym,

•	 powstawanie zakłóceń przez różne systemy informatyczne w obszarze jedne-

go szczebla i pomiędzy szczeblami.

3. Niepewność wyników pomiarów 

W systemie logistycznym paliw płynnych mamy do czynienia z niedokładnością 

pomiaru spowodowaną m.in.: wagą dostarczonych cystern, z różną dokładnością 

pomiaru wagi w zależności od metody ważenia (na wagach statycznych, statycz-

no-dynamicznych lub dynamicznych).

4. Ryzyko w przepływie dóbr. 

Podczas przepływu strumieni zasobów mogą wystąpić np. nieterminowe dostawy. 

W wypadku dystrybucji paliw płynnych występuje niepewność co do czasu realizacji 

dostaw do baz paliw, która wynika m.in. z czasu trwania odpraw celnych, przyjęcia 

cystern na teren bazy paliw, ważenia cystern, kontroli dostarczonych paliw, wyła-

dunku cystern kolejowych lub ciężarowych (czas wyładunku cystern może się znacz-

nie wydłużyć ze względu na zbyt wysoką temperaturę dostarczonego ładunku).

5. Ryzyko przepływów finansowych dotyczy głównie nieterminowości w prze-

pływach finansowych zachodzących zarówno w  obrębie jednego przedsię-

biorstwa, jak i pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami biorącymi udział 

w łańcuchu dostaw. 

6. Ryzyko bezpieczeństwa (informacji, zasobów materialnych)

Straty spowodowane kradzieżą i oszustwami mogą wystąpić w obszarze działa-

nia poszczególnych przedsiębiorstw, a także dotyczyć budżetu państwa. Obecnie 

głównym problemem branży paliwowej jest przestępczość w  obrocie paliwa-

mi [Przemysł i handel naftowy 2015, 2016, s. 9], która naraża budżet państwa na 

znaczne straty – w 2015  r. nie wpłynęło z  tego tytułu około 10 mld zł. Straty te 

wynikają ze sprzedaży po zaniżonej cenie paliw w szarej strefie – bez wywiązy-

wania się ze wszystkich zobowiązań podatkowo-prawnych (VAT, akcyza, opłata 

paliwowa, zapasy obowiązkowe, NCW). Sytuacja ta zaburza konkurencję na rynku 

paliw, jednocześnie negatywnie wpływając na funkcjonowanie rzetelnych przed-

siębiorców. Kolejnym problemem są kradzieże paliwa i  innych towarów na sta-

cjach paliw i straty materialne właścicieli stacji paliw. Wartość kradzionego paliwa 

szacowana jest ogółem na ponad 20 mln zł rocznie (100 tys. incydentów). Według 

szacunków liczba ta ma nadal wzrastać. 
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Straty w łańcuchu dostaw mogą także wynikać z ataków hakerskich np. na banki 

lub strony firmowe i kradzieży zarówno środków pieniężnych, jak i zasobów infor-

macyjnych przedsiębiorstw.

Na podstawie opisanych podziałów ryzyka i  niepewności, a  także identyfikacji 

źródeł niepewności i ryzyka powstających w łańcuchu dostaw paliw płynnych opra-

cowano klasyfikację ryzyka i niepewności w ujęciu holistycznym i zaprezentowano ją 

na rysunku 2.

Zaprezentowany podział ryzyka i niepewności w łańcuchu dostaw został oparty 

na podziale źródeł niepewności [Simangunsongy, Hendry i Stevenson 2012] ze wzglę-

du na przejrzystość tego podziału. Dodatkowo w podziale uwzględnione zostało ry-

zyko bezpieczeństwa występujące poza kontrolą uczestników łańcucha dostaw, które 

może negatywnie oddziaływać na przebieg realizowanych procesów pod względem 

bezpieczeństwa informacji, zasobów materialnych, finansowych oraz ludzkich.

Zakończenie

Znaczący wpływ na zarządzanie zapasami w systemach wieloszczeblowych ma dzia-

łanie w środowisku niepewności. Niepewność wpływa na poziom ryzyka w łańcuchu 

dostaw, które można zidentyfikować, analizować, kontrolować, monitorować, a tym 

samym nim zarządzać. W literaturze dostępne są różne klasyfikacje ryzyka i niepew-

ności przedstawione często w kontekście analizy części łańcucha dostaw (np. firmy, 

faz przepływów materiałowych itd.).

Głównym celem pracy było przygotowanie klasyfikacji ryzyka w łańcuchu dostaw 

z perspektywy całego łańcucha dostaw. Efektem przedstawionej klasyfikacji jest mo-

del prezentujący holistyczne podejście do łańcucha dostaw, w  którym niepewność 

prezentowana jest głównie jako źródła ryzyka.

Zaprezentowana klasyfikacja pozwala na identyfikację obszarów szczególnie 

narażonych na ryzyko. Kolejnym krokiem może być zastosowanie procesu monito-

rowania ryzyka i wprowadzenie rozwiązań ostrzegawczych przed nasilaniem i po-

wstawaniem ryzyka, co sprawi, że taki system będzie bardziej opłacalny niż ogra-

niczanie ryzyka w praktyce. Następnym etapem może być także określenie wpływu 

poszczególnych czynników ryzyka na siebie, np. wpływu wzrostu cen paliw (np. na-

kładanie dodatkowych podatków) na szarą strefę i strat, jakie mogą z tego powodu 

wyniknąć.
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E-commerce as a Trend in the Direction of Modern Logistics 
Services

Abstract: The e-commerce service is at this moment a  powerful tool for logistics, but 
also a  huge and important challenge of IT professionals, who practically on a  regular 
basis are obliged to implement the friendly solutions for user to make purchases online 
using mobile devices connected to the furthest corners of the world. The article contained 
important directions of development of modern logistics services with a strong indication 
of the e-commerce as an indicator of a trend. A decision was also an attempt to identify 
the modern logistics services, which can significantly contribute to the competitiveness of 
specific forward-thinking logistics providers.
Key-words: e-commerce, modern logistics, online trading, e-logistics

Wprowadzenie

Jak i w którą stronę zmierza dzisiejsza logistyka? Nieuchronna jest zmiana rzeczywi-

stości logistycznej podyktowana rosnącymi oczekiwaniami rynku, a  przede wszyst-

kim klientów końcowych realizujących zakupy detaliczne z  wykorzystaniem nowo-

czesnych narzędzi informatycznych oraz wszechobecnych urządzeń mobilnych. 

Można przypuszczać, że te sfery konsumenckie będą najwyraźniej odznaczały swoją 

wartość i przydatność w procesach całego łańcucha dostaw. Warunkiem sukcesu we 
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współczesnej logistyce jest wdrożenie nowoczesnych technologii. Firmy bez syste-

mów informatycznych, automatycznej identyfikacji towarów czy elektronicznej wy-

miany danych nie mają dziś czego szukać w  łańcuchach dostaw czy innych nowo-

czesnych formach biznesu, co z góry skazuje je na porażkę. Zrozumiały to przodujące 

(dominujące) przedsiębiorstwa, które angażują duże środki w  rozwój swoich syste-

mów logistycznych lub przekazały funkcje logistyczne nowoczesnym operatorom lo-

gistycznym wykorzystującym zaawansowane technologie [Długosz 2009, s. 9].

Nasilająca się konkurencja rynkowa, rosnące wymagania klientów, umiędzy-

narodowienie biznesu to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stają dziś prawie 

wszystkie firmy. Żadnemu z tych wyzwań nie będzie można jednak stawić czoła, je-

żeli przedsiębiorstwa te nie uporają się ze swoimi problemami logistycznymi. Pro-

blemów natomiast jest coraz więcej, ponieważ trzeba dywersyfikować produkty, 

zapewnić częste, szybkie i małe dostawy, partnerzy biznesowi domagają się nieza-

wodności i elastyczności w działaniu, a dobra muszą być przemieszczane już niemal 

po całym świecie. Tego wszystkiego nie da się osiągnąć tradycyjnymi metodami 

[Długosz 2009, s. 9].

Jako jeden z  wyznaczników nowoczesności usług logistycznych można przyjąć 

pojawienie się i rozwój biznesu opartego na szeroko rozumianym e-commerce. Roz-

ważania opisane w  artykule prowadzą do jednego głównego celu, czyli wskazania 

kierunku, w którym zmierza nowoczesna logistyka, opierając się na danych dotyczą-

cych zamiany tradycyjnych metod zakupu produktów na realizację tych samych za-

mówień z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

E-commerce w usługach logistycznych

Dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce oraz coraz bardziej wymagający 

klienci stanowią obecnie największe wyzwanie, jakiemu muszą stawić czoła firmy 

logistyczne. Już nie tylko sposób doręczenia przesyłki oraz szybkość jej transportu 

wpływają na poziom satysfakcji klientów. Coraz częściej czynnikiem decydującym 

staje się skuteczna komunikacja [www1]. Pozwala ona na płynne realizowanie zleceń 

czy zamówień klienta, a także ogranicza występowanie błędów i skraca w istotny spo-

sób sprawy związane z reklamacjami oraz zwrotami zamówień.

Rynek usług logistycznych, podobnie jak e-commerce, podlega ciągłym zmianom 

i rozwija się w bardzo szybkim tempie. Mają na to wpływ przede wszystkim zmiany 
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w sposobie zarządzania zaopatrzeniem oraz produkcją i dystrybucją towarów. Zmie-

niło się także podejście konsumentów i  producentów. Liczy się już nie tylko towar, 

lecz także jego cena, jakość oraz sposób dostawy. Rozwiązania e-commerce nie mo-

głyby zatem istnieć bez sprawnej logistyki. Dla sklepów internetowych rzetelna i pro-

fesjonalna firma logistyczna może oznaczać być albo nie być, jeśli chodzi o pozyski-

wanie oraz utrzymywanie klientów [www1].

Zmiany zachodzące w  logistyce wychodzą naprzeciw nie tylko konsumentom, 

lecz także właścicielom e-sklepów. Ułatwieniem dla klientów branży e-commerce 

oraz dla osób korzystających na co dzień z systemów magazynowo-sprzedażowych 

są tzw. moduły integrujące. Dzięki nim właściciel e-sklepu w swoim systemie może 

w  pełni automatycznie przygotować list przewozowy, zamówić kuriera oraz śledzić 

przesyłki. Dodatkowo historia wysyłek dostępna jest w jednym miejscu. Tego rodza-

ju technologie rewolucjonizują proces nadawania paczek, usprawniając funkcjono-

wanie sklepów internetowych i  skracając czas potrzebny na kompleksową obsługę 

klienta [www1].

Trudno sobie wyobrazić nowoczesne, światowe operacje logistyczne bez importu 

licencji, know-how oraz najnowszego oprogramowania komputerowego. Absorpcja 

najnowszych form postępu technicznego i technologicznego jest podstawą nie tyl-

ko wymiany międzynarodowej, lecz także logistyki. Import współczesnych rozwiązań 

jest również warunkiem koniecznym w intensyfikacji konwergencji różnych regionów 

świata, co umożliwia przenikanie nowych metod zarządzania logistycznego przez 

granice państw [Gołembska 2014, ss. 75–76].

Trend w kierunku nowoczesności usług logistycznych

Z  analizy rynku wynika, że zarówno obecnie, jak i  w  przyszłości najważniejszymi 

czynnikami kształtującymi sektor logistyki będą: handel elektroniczny oraz stale 

ewoluujące metody dostaw. Jest to spowodowane znacznym wzrostem detaliczne-

go handlu elektronicznego w małych i dużych miastach na całym świecie. Skutkiem 

tego zjawiska będzie powstanie nowych, innowacyjnych powierzchni zarówno na 

początkowym etapie tzw. „pierwszej mili”1, czego przykładem są gigantyczne cen-

1  Etap „pierwszej mili” – jest związany z rozwojem e-handlu, który wymusza powstawanie nowych modelów 
dostaw w związku z realizacją setek tysięcy zamówień w skali miesiąca. Ich efektem jest powstawanie 
znacznych rozmiarów nowoczesnych centrów dystrybucyjnych.
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tra dystrybucyjne, jak i na etapie „ostatniej mili”2, na którym już teraz nastąpił wysyp 

rozmieszczonych na obrzeżach miast centrów dystrybucyjnych realizujących zamó-

wienia internetowe [www2]. Wysyłka pojedynczych zamówień odbywa się z  wyko-

rzystaniem małych samochodów ciężarowych, których ładowność nie przekracza 

6  t, a  także pojazdów dostawczych o  dopuszczalnej masie przewożonego ładunku 

w granicach 1500 kg. Skala zamówień oraz ich małe opakowania wykorzystywane do 

zabezpieczenia i transportu pozwalają wykorzystać przestrzeń ładunkową wymienio-

nych pojazdów na poziomie 90%, a to w efekcie przekłada się na zmniejszenie kosztu 

jednostkowego, który ostatecznie wpływa na cenę dla klienta.

Według założeń unijnej strategii „Transport w roku 2050”, w najbliższych latach eu-

ropejski transport ma przejść sporo zmian. Zmiany te prowadzić mają do usprawnie-

nia transportu przyszłości, co miałoby wprowadzić logistykę na zupełnie inny poziom 

[www3].

Rewolucję w  innowacyjnym podejściu do transportu czy logistyki ciężko sobie 

wyobrazić bez komputerów i  dostępu do internetu. Te dwa przełomowe wynalazki 

umożliwiają planowanie oraz zarządzanie wszystkimi procesami logistycznymi z jed-

nego miejsca. Dodatkowym wyzwaniem stał się fakt, że teraz te dwie rzeczy chcemy 

mieć zawsze przy sobie, pod ręką, w kieszeni. Trend „online 24 godz.” jest głównym 

motorem napędowym w start-upach, które mają ułatwiać życie użytkownikom. No-

winki technologiczne na dobre więc zagościły w życiu każdego, kto posiada smart-

fon. To również ma niemałe znaczenie dla kierunku wybieranych zmian i  innowacji 

[www3].

Większe zaufanie do transakcji zawieranych przez internet i telefon doprowadzi-

ło do wzrostu zainteresowania rozwiązaniami opartymi na sprzedaży mobilnej czy 

online. Można stwierdzić, że e-handel napędza rozwój branży TSL. Start-upy związa-

ne z usprawnieniem kanału sprzedaży, ale również wyboru środka transportu, który 

maksymalnie skróci czas dostawy, wpływają zatem pośrednio na branżę logistyczną. 

Technologie pozwalające monitorować drogę przesyłki, drony, które zamiast kurie-

rów transportują wybrane przesyłki, to tylko niektóre ze sposobów na wypracowanie 

przewagi konkurencyjnej przez firmy w  tej branży [www3]. Przedsiębiorstwa stara-

ją się nadążać za nowinkami technologicznymi, tak aby w przyszłości móc niektóre 

z nich zastosować wewnątrz własnej organizacji, doprowadzając tym sposobem do 

2  Etap „ostatniej mili” – czyli zapewnienie odbiorcy maksimum elastyczności rozumianej jako sytuację gdy 
nie będzie on musiał czekać na kuriera czy stać w kolejce na poczcie, ale może odebrać przez siebie zamó-
wioną przesyłkę, kiedy chce i w miejscu dla siebie optymalnym.
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zwiększania własnej konkurencyjności, a przy okazji usprawniając procesy z obszaru 

logistyki.

Zmieniające się preferencje użytkowników dokonujących zakupów w  sieci wy-

musiły pewne innowacje w procesie zakupowym. Dlatego powstaje wiele technolo-

gii i rozwiązań, które skracają czas oczekiwania na zamówiony towar, ale również te, 

które wpływają pośrednio na środek transportu [www3]. Dobrym przykładem będzie 

zastosowanie samochodów dostawczych z zabudową chłodniczą, które realizują do-

wóz zamówień do klienta końcowego (konsument w domu, bloku). Rozwiązanie tego 

typu wprowadziło już kilka czołowych sieci handlowych w Polsce, a klient, składając 

zamówienie przez aplikację na stronie internetowej sklepu, niejako wirtualnie robi 

w nim zakupy.

W  każdej branży widać wpływ cyfryzacji, która prowadzić ma ostatecznie do 

zmniejszenia liczby elementów pośrednich. Również na branżę transportową oraz lo-

gistyczną duży wpływ miał rozwój technologii mobilnych, które prowadzić mają do 

zmniejszenia ograniczeń w procesie logistycznym. Rozwiązania i technologie mobil-

ne są według użytkowników bardziej wygodne i szybsze, a to prowadzi do wyznacze-

nia nowego standardu usług dostępnych zawsze na wyciągnięcie ręki [www3].

Jednymi z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi współczesna logistyka, są kwe-

stie związane z zarządzaniem i  funkcjonowaniem współczesnego łańcucha dostaw. 

Najnowsze tendencje i  koncepcje funkcjonowania SCM dotyczą budowania możli-

wości kompleksowego zarządzania wszystkimi ogniwami i procesami, jakie są w nim 

realizowane. Skuteczne zarządzanie współczesnym łańcuchem dostaw wymaga nie 

tylko widzenia wszystkich procesów i  ogniw tego łańcucha, ale też automatyzacji 

wielu procesów. Skuteczne i elastyczne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga rów-

nież wielu danych, które muszą być pozyskiwane w czasie rzeczywistym. Realizacja 

oczekiwań, jakie są generowane w stosunku do współczesnego i perspektywiczne-

go łańcucha dostaw, a które dotyczą permanentnego zmniejszania kosztów i czasu 

realizacji prowadzonych działań logistycznych, jest coraz trudniejsza, coraz bardziej 

skomplikowana i wymaga uwzględnienia coraz większej liczby danych, które często 

mają zmienną naturę [Bujak 2015, s. 49].

Czołowi deweloperzy dostarczający gotowe i „szyte na miarę” nowoczesne obiek-

ty magazynowe obserwują analogiczne trendy, możliwości i  wyzwania w  sektorze 

logistyki na całym świecie wskazują jednak na istnienie pewnych dodatkowych czyn-

ników charakterystycznych wyłącznie dla rynku europejskiego. Jednym ze wspólnych 

trendów są zmiany w dziedzinie transportu i przeładunku towarów związane z uru-
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chomieniem nowych obiektów głębokowodnych (terminali w  Gdańsku i  Londynie 

oraz kanału Seine-Nord we Francji zapewniającego połączenie z  Belgią i  Holandią) 

wynikające z wdrożenia strategii „czterech narożników” mającej na celu zarządzanie 

przepływem towarów na całym kontynencie. Trend ten dotyczy etapu „pierwszej mili”. 

Drugi trend dotyczy przeciwległego bieguna, czyli etapu „ostatniej mili”. W Europie na 

popularności stale zyskują np. paczkomaty. Mowa przede wszystkim o  Niemczech, 

Holandii, Belgii, Francji, Polsce i Wielkiej Brytanii. W Polsce, gdzie głównymi dostaw-

cami tego typu usług są InPost i  Poczta Polska, około 11% klientów dokonujących 

zakupu w internecie decyduje się na odbiór towaru w paczkomacie [www2].

Raport Colliers3, który koncentruje się na ogromnym potencjale rozwoju usług 

logistyczno-magazynowych związanych z  detalicznym handlem elektronicznym, 

zawiera przykłady i  analizy konkretnych przypadków nowoczesnych powierzchni 

magazynowych i  dystrybucyjnych zaprojektowanych z  myślą o  rozwiązaniu najpil-

niejszych problemów występujących w tym sektorze. W analizie nie zabrakło również 

miejsca na wnioski dotyczące implikacji rynkowych i możliwości rozwoju globalnego 

sektora logistyki [www2].

Niewątpliwie największą barierą wstrzymującą decyzje o zainwestowaniu w nowe 

technologie są dość duże koszty ponoszone na początku przedsięwzięcia. Każda tego 

typu inwestycja powinna być konsultowana ze specjalistami, którzy doradzą, jakie 

rozwiązanie będzie najkorzystniejsze, poprzedzona analizami kosztów funkcjono-

wania i wydajności, ponieważ nie ma gwarancji, że technologia, która się sprawdziła 

w jednym przedsiębiorstwie, sprawdzi się w innym działającym w tej samej branży, 

dysponującym np. podobnym magazynem. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze 

najtańsze rozwiązanie jest najlepsze, ponieważ w dłuższej perspektywie liczą się rów-

nież koszty eksploatacji, możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły i dostosowania 

do zmieniających się warunków. Niezależenie od tego, jak nowoczesne będzie wdro-

żone rozwiązanie oraz jak dobrze będzie realizować swoje zadania i spełniać oczeki-

wania związane z inwestycją, to trzeba pamiętać, że nadal do obsługi potrzebny jest 

człowiek, który będzie czuwać nad całością realizowanych procesów [Maczasek, Przy-

był 2015, s. 30].

3  Colliers International Group Inc. jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości 
komercyjnych. Firma doradza najemcom, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom na całym świecie. 
Oferuje pośrednictwo w zakresie wynajmu i sprzedaży, globalne rozwiązania korporacyjne, obsługę 
transakcji inwestycyjnych i rynków kapitałowych oraz zarządzanie projektami.
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Nowoczesne usługi

Trzech partnerów projektu opracowało i przetestowało w ostatnich miesiącach swoje 

unikalne rozwiązanie dostawy do bagażnika samochodu w kontekście zapewnienia 

wysokich standardów bezpieczeństwa, zarówno dla towarów i  samochodów. Dla 

klienta usługa ma być prosta, przejrzysta i  łatwa w obsłudze na wszystkich etapach 

procesu – od złożenia zamówienia w serwisie <Amazon.de>, poprzez transport prze-

syłki przez firmę DHL, aż do dostawy do bagażnika samochodu marki Audi [www4].

DHL Parcel, Amazon oraz Audi planują przeprowadzić swój pilotażowy projekt 

w  okresie kilku miesięcy w  Monachium. W  ramach projektu wybrani klienci będą 

mieli możliwość przetestowania nowego rozwiązania dostawy. Przy wykorzystaniu 

specjalnie opracowanej aplikacji na smartfony, dostarczyciel DHL otrzyma dane o do-

kładnej lokalizacji samochodu, a także dostęp do bagażnika pojazdu. Po umieszcze-

niu przez dostarczyciela przesyłki w bagażniku i zamknięciu go, samochód zamknie 

się automatycznie. DHL otrzyma informacje poprzez aplikację, a  właściciel pojazdu 

zostanie poinformowany e-mailem o pomyślnym dostarczeniu paczki [www4].

Wykorzystanie samochodu jako mobilnego adresu dostaw jest szczególnie atrak-

cyjnym rozwiązaniem dla osób dojeżdżających do pracy z  przedmieść. Jeśli samo-

chód został zaparkowany na parkingu firmowym lub typu Park & Ride, doręczyciel 

może użyć aplikacji w celu zlokalizowania samochodu i bezpiecznego umieszczenia 

paczki w  jego bagażniku. Obok paczkomatów, skrzynek na paczki oraz rozwiązań 

w zakresie preferowanej lokalizacji, najnowsza usługa DHL Parcel jest kolejnym do-

datkiem do bogatej oferty DHL w zakresie opcji dostawy opracowanych tak, aby speł-

niały potrzeby coraz bardziej mobilnych klientów [www4].

Kolejnym przykładem nowoczesnej usługi i  rozwiązań e-commerce są wieloka-

nałowe dostawy, czyli wprowadzony przez firmę InPost system dynamicznego prze-

kierowania paczek. To rozwiązanie dedykowane jest kategorii przesyłek kurierskich. 

Z usługi skorzystać mogą wszyscy klienci indywidualni, którzy wybrali tę opcję do-

stawy towaru, jednak – m.in. z uwagi na nieobecność domowników lub brak czasu 

w dniu doręczenia – chcą odebrać swoją przesyłkę z wybranego paczkomatu InPost 

lub jednego z Punktów Obsługi Klienta. Wdrożenie systemu jest odpowiedzią na po-

trzeby e-konsumentów oraz wzrost ich aktywności zakupowej podczas np. sezonu 

świątecznego. Nowa usługa ma charakter bezpłatny i zapewnia wysoką elastyczność 

w zakresie dostawy produktów zamawianych przez klientów e-sklepów. Rozwiązanie 

obejmuje możliwość zmiany sposobu odbioru paczek jeszcze w dniu nadania prze-
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syłki, pod warunkiem że odbiorca podejmie taką decyzję do godziny 23:59. InPost 

zamierza tak dopracować tę możliwość, aby docelowo opcja dynamicznego przekie-

rowania przesyłek przez odbiorcę zapewniała taką możliwość nawet do jednej godzi-

ny przed planowanym terminem doręczenia. Usługa dynamicznego przekierowania 

paczek jest wręcz idealnym rozwiązaniem dla wszystkich e-konsumentów kupują-

cych w internecie, którzy, wybierając opcję dostawy kurierskiej, nie mają pewności, że 

będą mogli odebrać swoją przesyłkę. Rozwiązanie jest także odpowiedzią na rosnące 

potrzeby w zakresie wielokanałowości dostaw oraz wysokiej elastyczności podmio-

tów obsługujących e-sklepy w zakresie logistycznym [www5].

Przyszłość i kierunek rozwoju usług e-commerce 
w e-logistyce

Handel w internecie jest bardzo stabilnie rozwijającym się kanałem sprzedaży w Pol-

sce. Pomimo ostatnich zawirowań w gospodarce i na rynku (np. deflacja) handel elek-

troniczny notuje rok do roku dwucyfrowy wzrost. Utrzymuje ciągłość dojrzewającą, 

co widać w wysokim nasyceniu tego kanału w niektórych sektorach handlu detalicz-

nego, a przytoczyć tu można segment RTV, AGD oraz elektroniki użytkowej. Zmiany 

w  zakresie technologii informatycznej oraz przyzwyczajeń konsumentów sprawia-

ją, że z roku na rok rośnie liczba osób stale korzystających z  internetu i kupujących 

online. Jak zostało wyszczególnione na rysunku 1, wartość i dynamika internetowej 

sprzedaży detalicznej w Polsce w  latach 2011–2015 stale wzrastała. W ostatnich la-

tach wartość europejskiego rynku e-commerce znacząco wzrosła i  przekroczyła 

w 2014 r. granicę 426,8 mld euro [www6].

Zmiany widoczne są również w odniesieniu do wydatków przeznaczanych na za-

kupy dokonywane w sieci. W Polsce aż jedna czwarta internautów deklaruje, że w ko-

lejnym roku przeznaczy na zakupy w sieci więcej niż do tej pory [www6].

Dane Komisji Europejskiej, zgodnie z którymi aż 61% konsumentów obawia się 

dokonywania zakupów online na terenie obcego kraju, wskazują, jak istotną rolę 

odgrywają przyzwyczajenia. Zrozumienie tych potrzeb, uświadomienie e-konsu-

mentom korzyści płynących z  handlu transgranicznego, a  przede wszystkim za-

pewnienie efektywnych usług logistycznych w  tym zakresie z  pewnością pozwoli 

najlepszym rosnąć dużo szybciej niż wskazuje na to dynamika rozwoju e-commer-

ce [www6].
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Rysunek 1. Wartość i dynamika internetowej sprzedaży detalicznej
2014s – dane szacunkowe, 2015p – dane prognostyczne

Źródło: [www7].

Dane Komisji Europejskiej z 2015 r. dowodzą jednak, że wciąż istnieje wiele obsza-

rów, które nie są wystarczająco rozwinięte – w tym m.in. europejski rynek usług cross 

border. Jak wynika z raportu, aż 61% konsumentów czuje się pewniej, robiąc zakupy 

online na terenie własnego kraju niż w  jakimkolwiek innym kraju Unii Europejskiej. 

Według najnowszego raportu European Cross-Channel Retail Sales Forecast do 2020 r. 

aż 53% całkowitej sprzedaży prowadzonej na terenie Europy będzie prowadzone 

drogą elektroniczną. Badanie podkreśla, że wartość handlu cross-channel w  Euro-

pie osiągnie w  tym czasie poziom 704  mld  euro, co oznacza wzrost wobec kwoty 

457 mld euro, jakie wygenerował on w tym roku. Transakcje cross-channel rozumiane 

są jako te, które konsumenci inicjują za pośrednictwem internetu, jednak ich finaliza-

cję przeprowadzają poza nim [www8].

Według badania przeprowadzonego przez ośrodek Forester połączenie kanału cross-

-channel z handlem internetowym może się przełożyć na wzrost wartości sprzedaży do 

poziomu nawet 947 mld euro. Zmiany te najbardziej odczuwalne będą w północnej czę-

ści Europy, a według prognoz przesunięcia z tradycyjnego modelu sprzedażowego do 

kanału online do 2020 r. najbardziej widoczne będą w Wielkiej Brytanii. Z raportu wynika 

również, że aż 21% dorosłych Europejczyków regularnie przegląda i wyszukuje produkty 

w internecie. Z kolei sporadyczne korzystanie z oferty e-sklepów deklaruje 26% z nich. 

Założenie, zgodnie z którym do roku 2020 aż 53% całkowitej sprzedaży w Europie bę-

dzie generował właśnie kanał elektroniczny, oznacza, że firmy mają już tylko pięć lat na 

zdobycie pozycji na rynku e-commerce. To kluczowy moment, w którym wszystkie zain-

teresowane nim podmioty powinny się skupić na wdrażaniu innowacji i wykorzystaniu 

efektu pierwszeństwa ugruntowującego ich siłę w branży [www8].
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Warto zaznaczyć, że istnieją logistyczne podobieństwa pomiędzy sprzedażą deta-

liczną online oraz sprzedażą detaliczną w sklepach. Na przykład wiele logistycznych 

funkcji i  działań – takich jak transport, magazynowanie, manipulacje materiałami 

oraz zarządzanie zamówieniami – występuje w obu wypadkach. Podobnie oba rodza-

je działań sprzedażowych mogą korzystać z takich samych typów wyposażenia oraz 

środków, jak np. kody kreskowe czy systemy zarządzania magazynem. Z drugiej stro-

ny istnieją potężne różnice pomiędzy sprzedażą detaliczną online i w sklepie, jeżeli 

weźmiemy pod uwagę sposób realizowania funkcji i działań logistycznych. Przykła-

dowo zamówienia związane z zakupami przez internet wydają się bardziej różnorod-

ne i  składane w  dużo mniejszych ilościach niż te związane ze sprzedażą detaliczną 

w sklepach. W związku z tym sprzedaż detaliczna online wymaga sytemu zdolnego 

do obsługi dużego wolumenu zamówień. System zarządzania informacjami musi ko-

niecznie potrafić prawidłowo przetworzyć każde zamówienie, tak by mogło zostać 

zrealizowane na czas [Murphy, Wood 2011, ss. 67–68].

Zamówienia przez systemy wspomagające świadczenie usług e-commerce reali-

zowane są w mniejszych ilościach, przy zakupach zdalnych mamy do czynienia z pro-

duktami pojedynczymi (niezapakowanymi w większe pojemniki), a takie zamówienia 

są łatwiejsze do realizacji dzięki urządzeniom do manipulacji materiałami, takimi jak 

podnośniki i wózki. Zamówienia tego rodzaju wymagają, by produkty były dostęp-

ne w  miejscach ułatwiających skuteczne i  szybkie realizowanie zamówień. Nie jest 

zaskoczeniem, że mniejsze wielkości zamówień w  handlu detalicznym online mają 

również istotne implikacje dla kwestii opakowań, ponieważ przedsiębiorstwa potrze-

bują różnego rodzaju pojemników – małych kartonów, kopert, toreb, które są dobrze 

przystosowane do przechowywania małych ilości produktu [Saenz 2001]. Niektóre 

przedsiębiorstwa, zajmujące się zarówno sprzedażą detaliczną online, jak i  w  skle-

pach, decydują się na outsourcing operacyjny konfekcjonowania, ponieważ znacz-

nie różnią się one od tych w handlu detalicznym realizowanym w sklepach [Hoffman 

2006, ss. 22–23].

Widoczne na rynku usług ICT (Information and Communication Technology) tren-

dy w  zakresie mediów społecznościowych, rozwiązań mobilnych, analitycznych 

i chmurowych, czyli tzw. SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud), stanowią odpowie-

dzi na oczekiwania użytkowników e-logistyki. Globalne uwarunkowania funkcjo-

nowania organizacji gospodarczych oraz rosnący stopień powiązań procesów logi-

stycznych sprawiają, że współczesne mechanizmy rynkowe cechuje duża dynamika 

zmian otoczenia biznesowego. Miarą ich dostosowania jest możliwość budowania 
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przewagi konkurencyjnej organizacji inteligentnych z  wykorzystaniem m.in. czyn-

ników takich jak wiedza czy kapitał intelektualny personelu, które pozwalają im na 

realizowanie swoich strategii rozwojowych. Kluczową rolę odgrywają tu zaawan-

sowane rozwiązania w  zakresie infrastruktury teleinformatycznej bazującej na ICT 

w zakresie wspomagania procesów logistycznych tych organizacji poprzez stosowa-

nie rozwiązań organizacyjno-informatycznych określanych jako e-logistyka [Adam-

czewski 2015, s. 282].

Zakończenie

W  chwili obecnej coraz szybszy rozwój logistyki zaznacza się w  niemal wszystkich 

dziedzinach życia. Łączy się on z  rozwojem nowoczesnych technologii wspierają-

cych działania logistyczne lub tych, które są wynikiem zapotrzebowania logistyków. 

Wszystkie te zmiany radykalnie zwiększyły zapotrzebowanie na personel specjali-

styczny. Zarządzanie zasobami ludzkimi wkroczyło w  XXI  w. wraz z  logistyką. Teraz 

potrzebni byli nie tylko fachowcy potrafiący obsłużyć coraz bardziej wymyślne urzą-

dzenia, ale ci, którzy zdolni byli postrzegać logistykę jako proces znacznie szerszy niż 

obsługa zapasów czy transport multimodalny, potrafiący tworzyć całe łańcuchy logi-

styczne. Tak rozległe spektrum wyzwań logistycznych musiało zaowocować powsta-

niem przedsiębiorstw zajmujących się tylko i  wyłącznie logistyką, przedsiębiorstw, 

które wyręczały w tej dziedzinie innych uczestników życia gospodarczego [Kozłowski, 

Sikorski 2013, s. 109].

W ostatnim czasie w Polsce coraz częściej lokowały się firmy wykorzystujące ze-

wnętrznych dostawców do realizacji swoich procesów biznesowych czy też zarządza-

nia projektami, czyli BPO4. Powstają również wydzielone centra usług wspólnych SSC5 

(skonsolidowanych), które pracują na zlecenie macierzystej organizacji, wspierając 

wewnętrzne procesy biznesowe, takie jak procesy księgowe, finansowe, IT czy HR. Je-

żeli Polsce uda się uzyskać pozycję wiodącą w zakresie zaawansowanych usług BPO, 

to istnieje również możliwość zmian modeli biznesowych operatorów logistycznych, 

którzy w coraz większym stopniu będą również korzystali z zewnętrznych dostawców 

usług transportowych i bardziej zaawansowanych usług logistycznych [Brdulak 2012, 

ss. 27–28].

4 BPO, usiness Process Outsourcing – zarządzanie procesami biznesowymi.
5 SSC, Shared Services Centers – wydzielone centra usług.

E-commerce jako trend w kierunku nowoczesności usług logistycznych
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Trend w kierunku nowoczesności usług logistycznych opiera się na usługa zwią-

zanych z e-commerce, e-handlem, e-biznesem oraz, całościowo ujmując, e-logistyką. 

Związany jest ściśle z  nowoczesnymi technologiami informatycznymi wspieranymi 

przez zaawansowane narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji. Finalnie to 

konsumenci dokonujący zakupów online wzmacniają potencjał usług e-commerce, 

wymuszając tym samym, aby firmy parające się tego typu działalnością, były elastycz-

ne i gotowe do zmian w zakresie systemów opartych na technologii chmury czy mo-

bilnych aplikacji kompatybilnych z każdym dostępnym urządzeniem na rynku wyko-

rzystywanym przez ostatecznego klienta.

Usługa e-commerce to na ten moment potężne narzędzie dla logistyki, ale rów-

nież ogromne i istotne wyzwanie stawiane specjalistom z branży IT, którzy praktycz-

nie na bieżąco zobligowani są do implementowania przyjaznych dla użytkownika 

końcowego rozwiązań pozwalających na dokonywanie zakupów w internecie z wy-

korzystaniem urządzeń mobilnych podłączonych w  najdalszych zakątkach świata. 

W artykule zostały zawarte istotne kierunki rozwoju nowoczesnych usług logistycz-

nych z  mocnym wskazaniem na e-commerce jako wyznacznika trendu, w  którym 

zmierzają. Podjęta została również próba wskazania nowoczesnych usług logistycz-

nych, które mogą się w znacznym stopniu przyczynić do swoistej konkurencyjności 

myślących przyszłościowo usługodawców logistycznych.

Tomasz Dąbrowski
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Application of Lean Conception in Production Logistics

Abstract: Modern enterprises along with the economic growth tend to put more 
interest on implementation of new management and production controlling methods 
in order to react quickly and flexibly to changining market needs. One of such methods 
is Lean Manufacturing which means skimming production in terms of needed material 
resources, supply maintenance, production space usage. When compared to traditional 
mass production systems, the concept of Lean Manufacturing characterises faster and 
more detailed fulfilment of customer’s needs with the usage of lower level of resources. 
It is recognised as one of the most efficient method of production management and 
control. Due to the choice and application of proper for a particular process Lean tool, the 
enterprise is able to gain many advantages e.g. decline in quantity of shortages, shorten 
time of orders completing, improve productivity, meet supply deadlines, decline in stocks.
Key-words: production logistics, Lean Manufacturing, waste, SMED method

Wprowadzenie

Określenie logistyka produkcji odnosi się do zarządzania przedsiębiorstwem, stero-

wania i  kontroli, procesu transportu wewnętrznego, procesu przeładunku i  maga-

zynowania. Jest ściśle powiązana z pozostałymi modułami logistyki i należy ją inter-
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pretować jako element łańcucha logistycznego. Logistyka produkcji reprezentuje 

powiązania między logistyką zaopatrzenia a  logistką dystrybucji. Odpowiada za za-

opatrzenie procesów wytwórczych, zaopatrzenie co do liczby i rodzaju niezbędnych 

materiałów, ich przestrzennego i  czasowego rozmieszczenia, zapewniając stabilną 

i  ciągłą produkcję. Ponieważ logistyka produkcji wpływa na wybór koordynacyjnej 

funkcji związanej z zarządzaniem produkcją, powinna się przyczyniać do uzyskania 

oszczędności i  możliwości usprawnień w  obszarze produkcji [Bendkowski, Matusek 

2013, s.  13]. Jedną z  najbardziej skutecznych koncepcji wykorzystywanych w  celu 

usprawnienia procesów w przedsiębiorstwach jest lean manufacturing – odchudzona 

produkcja, która przyczynia się do ograniczenia czy eliminacji marnotrawstwa i wzro-

stu wartości z punktu widzenia klienta poprzez zużywanie mniejszej liczby zasobów 

w procesie wytwarzania. Do podstawowych zasad koncepcji lean zalicza się: zdefinio-

wanie wartości dla klienta, określenie strumienia wartości dla produktów, zapewnie-

nie niezakłóconego przepływu strumienia wartości, wdrożenie systemu ssącego oraz 

dążenie do doskonałości. Dzięki zastosowaniu koncepcji lean wzrasta produktyw-

ność, wydajność pracy, jakość wytwarzanych wyrobów, skróceniu ulega czas realiza-

cji zlecenia produkcyjnego, a wszystkie działania zorientowane są na klienta [Gajdzik, 

Kuczyńska-Chałada 2011, s. 202].

Celem artykułu jest analiza wybranych narzędzi koncepcji lean manufacturing do 

usprawnienia logistyki produkcji w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej. Proble-

mem dla analizowanej firmy były długie czasy przezbrojeń maszyn, które powodowa-

ły wydłużenie czasu dostaw wyrobów gotowych do klienta. Pomimo obowiązujących 

standardów, wykonywane czynności przezbrojenia nie spełniały wszystkich wymo-

gów – dlatego celem przedsiębiorstwa było usprawnienie tego procesu poprzez za-

stosowanie jednego z  narzędzi koncepcji lean manufacturing. Do analizy wybrano 

metodykę SMED, która poprzez skrócenie czasu przeznaczonego na wymianę oprzy-

rządowania technologicznego umożliwia szybkie reagowanie na potrzeby klienta. 

Jako metodę badawczą wybrano studium przypadku ze względu na użyteczność roz-

wiązywania problemów z  zakresu zarządzania procesami w  przedsiębiorstwie oraz 

stosowanych metod i narzędzi w celu podejmowania skutecznych i racjonalnych de-

cyzji [Piekkari, Welch 2011, ss. 27–28]. Źródłem danych były informacje udostępnione 

przez przedsiębiorstwo oraz obserwacje i analiza realizowanych procesów. 

Joanna Furman, Marzena Kuczyńska-Chałada
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Istota logistyki produkcji

Według jednej z definicji logistyka produkcji obejmuje czynności, które są związa-

ne z  zaopatrzeniem procesu produkcji w  surowce, półwyroby, materiały pomoc-

nicze i  eksploatacyjne oraz z  przekazywaniem półwyrobów i  wyrobów gotowych 

do magazynu [Pfhol 1998, s.  17]. Według innej definicji logistyka produkcji ozna-

cza zarządzanie przepływem dóbr od ich nabycia, przez produkcję i  dystrybucję, 

aż do finalnego klienta w celu spełnienia wymagań rynku [Szymonik 2010, s. 114]. 

Należy zaznaczyć, że logistyka produkcji realizuje wszystkie funkcje zarządzania: 

planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Nie zajmuje się proce-

sami technologicznymi, lecz organizacją sprawnego dostarczania i  przemieszcza-

nia komponentów w  systemie wytwarzania oraz informacjami, które towarzyszą 

temu zjawisku. Logistyka produkcji dotyczy wszystkich faz życia wyrobu i  realizo-

wana jest w  ramach procesów występujących w  łańcuchu dostaw. Istotną cechą 

logistyki produkcji jest to, że łączy ona logistykę zaopatrzenia z  logistyką dystry-

bucji. Właściwie zorganizowana logistyka produkcji powinna zapewnić: dostęp do 

wszystkich materiałów oraz komponentów danego wyrobu podczas uruchomienia 

realizacji danego zamówienia, ciągłość i rytmiczność produkcji po jej uruchomieniu 

oraz dogodne warunki w celu stosowania nowoczesnego transportu wewnętrzne-

go. Ponadto powinna zapewnić optymalne zapasy, umożliwić doskonalenie i skra-

canie cykli produkcyjnych oraz umożliwić stosowanie automatycznej identyfikacji 

[Szymonik 2012, ss.  33–35]. Podstawowym warunkiem skuteczności i  sprawności 

logistyki produkcji jest jej zgodność z  przyjętymi zasadami planowania procesu 

produkcyjnego, które opiera się zamówieniach, ich realizacji oraz na prognozach 

[Bendkowski, Matusek 2013, s. 14].

W  celu integracji przepływu materiałów od zaopatrzenia, przez produkcję do 

dystrybucji, przedsiębiorstwo produkcyjne powinno stosować właściwą strategię 

logistyczną. Jest ona definiowana jako wzorzec, ogólny model funkcjonowania 

systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Zakres strategii logistycznej nie ogra-

nicza się do jednej strefy działalności firmy, lecz obejmuje wszystkie obszary jej 

działalności. Połączenie tych obszarów jest możliwe dzięki zastosowaniu się do 

nadrzędnej, wiążącej je strategii [Fertsch 2003, ss.  51–52]. Można wyróżnić kilka 

znaczących strategii logistycznych, których założenia oraz zastosowanie przedsta-

wia tabela 1. 

Zastosowanie koncepcji lean w logistyce produkcji
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Wybór strategii logistycznej powinien się opierać na dokładnej analizie przedsię-

biorstwa. Znajomość warunków panujących w firmie i w jego otoczeniu, znajomość 

relacji między przedsiębiorstwem a dostawcami, odbiorcami i konkurencją jest istot-

na dla dokonania odpowiedniego wyboru i wdrożenia strategii. Wpływa ona bowiem 

na wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, a tym samym na efektywność re-

alizowanych procesów [Fertsch 2003, s. 67].

Koncepcja lean manufacturing

Określenie lean – w odniesieniu do systemów wytwórczych – oznacza odchudze-

nie produkcji pod względem potrzebnych zasobów materiałowych, utrzymywa-

nych zapasów oraz wykorzystywanej przestrzeni hal produkcyjnych. Lean manu-

facturing (LM) opisuje systemy produkcyjne o  znacznym stopniu „odchudzenia” 

w  stosunku do tradycyjnych systemów produkcji masowej – charakteryzuje się 

szybszym i dokładniejszym zaspokajaniem potrzeb klienta przy użyciu mniejszej 

ilości zasobów. Za pierwszy odchudzony system wytwórczy uznawany jest Sys-

tem Produkcji Toyoty i właśnie tam poszukuje się korzeni lean [Furman, Burchart-

-Korol 2008, s. 120]. Pojęcie lean zostało pierwszy raz użyte w 1988 r. przez Johna 

Krafcika w artykule „Triumph of the Lean Production System”, natomiast w 1990 r. 

grupa naukowców z  Massachusetts Institute of Technology – J. Womack, D.  Jo-

nes i D. Roos – przedstawiła słynne opracowanie „The Machine That Changed the 

World”, nadając pojęciu lean szczególnego znaczenia [Womack, Jones, Roos 1991, 

ss. 28-38]. 

Koncepcja LM pełni istotną funkcję przy doskonaleniu procesów w  organizacji 

i w  łańcuchach dostaw. Jest jedną z najbardziej popularnych koncepcji zarządzania 

i  sterowania wytwarzaniem produktów pozwalającą na redukcję czasu między eta-

pami złożenia zamówienia a wysłaniem gotowego produktu. LM opiera się na pięciu 

podstawowych zasadach [Czerska 2014, s.11]: 

•	 ustaleniu wartości każdego produktu z punktu widzenia klienta, 

•	 identyfikacji i wyodrębnieniu strumienia wartości dla każdego produktu, 

•	 zapewnieniu ciągłego przepływu w ramach strumienia, 

•	 wprowadzeniu i  stosowaniu systemu ssącego sterowania przepływem pro-

dukcji, 

•	 dążeniu do doskonałości.

Zastosowanie koncepcji lean w logistyce produkcji
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Dostarczanie produktu do klienta wymaga zachowania ciągłości strumienia war-

tości. Każda pojawiająca się nieciągłość jest źródłem strat. Utrzymanie ciągłości prze-

pływów od dostawcy do odbiorcy zależy zarówno od przedsiębiorstwa, jak i dostaw-

ców, klientów i partnerów (budowa partnerskich relacji podczas wdrażania koncepcji 

lean wpływa na tworzenie harmonijnego przepływu). Analiza strumienia wartości jest 

pierwszym krokiem do usprawniania procesów logistycznych i całej organizacji. Ko-

lejne działania mają na celu sprawne i płynne dostarczenie produktu klientowi (cykl 

realizacji zamówienia powinien być nawet krótszy niż czas oczekiwania klienta). Czę-

sto pojawiające się zakłócenia dotyczą harmonizacji przepływu wyrobu przez kolejne 

etapy procesu produkcyjnego, czego efektem jest wydłużanie czasu realizacji zamó-

wienia – co jest dla przedsiębiorstwa stratą, którą należy eliminować zgodnie z wy-

tycznymi koncepcji lean [Kruczek, Żebrucki 2008, s. 88].

Głównym założeniem LM jest zwrócenie uwagi na problem związany z identyfika-

cją i usuwaniem marnotrawstwa definiowanego jako wszystkie rzeczy i działania, któ-

re zużywa zasoby, lecz nie dodaje wartości dla klienta [Imai 2006, s. 60]. Do głównych 

strat produkcyjnych zalicza się: nadprodukcję, zbędne zapasy, zbędny ruch, zbędny 

transport, błędy w procesie, braki, czas oczekiwania, a także niewykorzystanie wiedzy 

pracowników. Wiele typów marnotrawstwa można wyeliminować, wdrażając właśnie 

koncepcję lean manufacturing za pomocą różnych narzędzi (np. mapowania strumie-

nia wartości, techniki 5S, kaizen, TPM, SMED).

Korzyści wynikające z  zastosowania narzędzi lean (w  porównaniu z  systemem 

produkcji masowej) mogą prowadzić do [Szymonik 2012, s.38]: redukcji zapasów na-

wet o 50%, wzrostu rocznej produktywności o 25%, redukcji liczby braków i popra-

wek do 50%, redukcji cyklu produkcyjnego z tygodni do dni, redukcji czasów prze-

zbrojeń z godzin do minut. Lean manufacturing jest rozwiązaniem, które umożliwia 

stworzenie elastycznego przedsiębiorstwa potrafiącego reagować na zachodzące 

zmiany wewnątrz firmy i w jej otoczeniu. 

Istota metodyki SMED 

Metodyka SMED jest zestawem technik umożliwiających dokonanie wymiany oprzy-

rządowania technologicznego lub ustawienia linii produkcyjnej w  czasie krótszym 

niż 10 minut poprzez taki podział i uproszczenie całego procesu, aby przezbrojenia 

były wykonywane za pomocą jak najmniejszej liczby narzędzi (w praktyce przedsię-
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biorstw raczej niemożliwe jest skrócenie czasu przezbrojeń poniżej 10 minut, nato-

miast każde zastosowanie metodyki SMED skraca i upraszcza proces przezbrojenia) 

[Antosz, Pacana 2013, s. 125].

Metoda SMED opiera się na podstawowym podziale na dwie grupy wszystkich 

czynności wykonywanych podczas przezbrojenia: 

•	 przezbrojenia wewnętrzne – czynności, które mogą być wykonywane tylko 

podczas postoju maszyn,

•	 przezbrojenia zewnętrzne – czynności, które mogą być wykonywane, gdy 

maszyna jest w ruchu. 

Metoda SMED realizowana jest w czterech etapach przedstawionych w tabeli 2.

Naprawianie, szukanie i zbędny transport narzędzi, oczekiwanie na logistykę i de-

cyzję, sortowanie, poszukiwanie informacji do przezbrojenia, zastanawianie się oraz 

wielokrotne kontrolowanie są czynnościami podczas przezbrojeń, które prowadzą 

do marnotrawstwa. Stosując metodę SMED, można osiągnąć następujące korzyści 

[http://lean.org.pl/smed-czyli-skracanie-czasow-przezbrojen-maszyn-i-urzadzen/ 

(dostęp 06.09.2016)]:

•	 zmniejszenie partii produkcyjnych efektem wyższej elastyczności produkcji,

•	 możliwość szybszego reagowania na zmienne zamówienie klienta,

•	 zmniejszenie poziomu zapasów,

•	 lepszą kontrolę procesu przezbrojenia,

•	 większą produktywność przezbrajanych maszyn i procesów,

•	 zmniejszenie czasu produkcyjnego przejścia wyrobu poprzez strumień war-

tości,

•	 wyższe standardy organizacji stanowiska pracy podczas przezbrojenia – upo-

rządkowanie procesu wraz z wyposażeniem. 

Zastosowanie koncepcji lean w logistyce produkcji
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Tabela 2. Etapy metody SMED
Etapy Cechy charakterystyczne Wykorzystanie narzędzia

Etap 0 – 
Analiza 
procesu 
przezbrojenia 
(brak zróżnico-
wania między 
czynnościami 
zewnętrznymi 
i wewnętrzny-
mi)

•	 utrwalenie procesu przezbrojenia 
oraz dokonanie analizy zebrane-
go materiału, analizie przebiegu 
procesu, kroków przezbrojenia oraz 
analiza wymaganych zasobów,

•	 przeprowadzenie analizy w multidy-
scyplinarnym zespole (m.in.: opera-
tor maszyny, ustawiacz, technolog, 
konstruktor oprzyrządowania, 
pracownik działu UR)

•	 filmowanie,
•	 analiza ruchów,
•	 analiza operacji,
•	 pomiar krokomierzem

Etap 1 – 
Podział prze-
zbrojenia na 
wewnętrzne 
i zewnętrzne

•	 rozgraniczenie pomiędzy przezbro-
jeniami wewnętrznymi i zewnętrz-
nymi,

•	 eliminowanie działań niepotrzebnie 
wydłużających przezbrojenie, 

•	 możliwość stosowania technik 
sterowania wizualnego podczas 
skracania czasów przezbrojenia – 
eliminacja pomyłek i przestojów 
spowodowana poszukiwaniem 
narzędzi,

•	 transport podczas przezbrojenia 
jako operacja zewnętrzna – dostar-
czanie narzędzi, oprzyrządowania 
itd. przed wyłączeniem urządzania. 

•	 karty kontrolne,
•	 transport części i na-

rzędzi,
•	 kontrola funkcjono-

wania,
•	 technika sterowania 

wizualnego – ozna-
czenia kolorami, ety-
kietami wyposażenia 
maszyn, tablica cieni. 

Etap 2 – 
Transformacja 
przezbrojenia 
wewnętrznego 
na zewnętrzne 

•	 zmiana możliwie jak największej 
liczby operacji przezbrojenia z we-
wnętrznych na zewnętrzne,

•	 dostosowanie zewnętrznych wy-
miarów narzędzi, tak by ich montaż 
nie wymagał zmiany ustawień, 

•	 dokładne instrukcje przezbrojeń. 

•	 standaryzacja,
•	 zaawansowane przy-

gotowanie pracy,
•	 pośrednie przyrządy 

mocujące.

Etap 3 –
Usprawnienia

•	 działania w celu skrócenia czasu 
operacji wewnętrznych, których 
nie można było wyeliminować 
w pierwszym etapie oraz nie można 
było zamienić w drugim etapie na 
operacje zewnętrzne. 

•	 magazynowanie oraz 
zarządzanie narzę-
dziami, przyrządami,

•	 zaciski mocujące,
•	 operacje równoległe,
•	 eliminacja regulacji,
•	 mechanizacja.

Źródło: Opracowanie na podstawie [Antosz, Pacana 2013, ss. 125–130; http://lean.org.pl/smed-czyli-

skracanie-czasow-przezbrojen-maszyn-i-urzadzen/ (dostęp 06.09.2016)].
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Usprawnienie procesu z wykorzystaniem metodyki SMED 
w przedsiębiorstwie

W  analizowanym przedsiębiorstwie na każdym ze strumieni produkcyjnych zespół 

pracuje nad redukcją czasu przezbrojeń. Każdy ze strumieni ma indywidualne cele do 

osiągnięcia. Czasy przezbrojeń wynoszą od kilkunastu minut do kilku godzin w zależ-

ności od procesu. Zespół spotyka się raz w tygodniu i analizuje wszystkie dane doty-

czące czasu przezbrojenia. Zanim poprawiony zostanie czas przezbrojenia, przepro-

wadzane jest mapowanie procesu (mapowane jest całe przezbrojenie). W formularzu 

dotyczącym mapowania podaje się: opis czynności, czas czynności, określenie czyn-

ności zewnętrznych i wewnętrznych, czynności standardowych, czas przygotowania, 

wymiany, ustawiania i regulacji oraz sporządza się wykres czasu. Jeśli przezbrojenie 

jest kilkugodzinne, to mapuje je kilka osób, a następnie wyniki są analizowane. Ce-

lem jest uzyskanie jak najkorzystniejszego czasu przezbrojenia, aby skrócić przepływ 

w łańcuchu dostaw.

Szczegółowej analizie zostały poddane obrabiarki z powodu długich czasów prze-

zbrajania, co powoduje opóźnienia w  procesie. Ze względu na ograniczoną możli-

wość publikowania danych, nie wszystkie wyniki analizy zostały podane. W obszarze 

obrabiarek opracowane są standardy, według których dokonuje się przezbrojeń, ale 

mimo to przeprowadzane działania nie zawsze są zgodne z obowiązującymi standar-

dami i wciąż poszukuje się rozwiązań usprawniających ten proces z wykorzystaniem 

metodyki SMED. Około 85 z  520 przezbrojeń zostało wykonanych powyżej czasu 

określonego w standardzie. Przyczyny długich przezbrojeń przedstawia wykres 1. 

Wykres 1. Przyczyny przedłużonych przezbrojeń w obszarze obrabiarek 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa.
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W celu usprawnienia logistyki produkcji przezbrojenia w analizowanym obszarze 

podzielono na: 

•	 duże – polegające na uruchamianiu produkcji wyrobu wymagającego zmia-

ny oprzyrządowania ze względu na średnicę produkowanego elementu,

•	 małe – polegające na uruchamianiu produkcji wyrobu niewymagającego 

zmiany średnicy produkowanego elementu, ale wymagającego zmiany ro-

dzaju materiału, długości, średnicy otworu.

Przezbrojenia duże są czasochłonne, ponieważ zawierają w  sobie jednocześnie 

wszystkie rodzaje czynności wykonywanych dla małych przezbrojeń. Dlatego analiza 

procesu przezbrojenia była przeprowadzona na przykładzie dużych przezbrojeń. Cza-

sy poszczególnych operacji zebrane zostały w tabeli 3. 

Tabela 3. Początkowe czasy operacji dla dużego przezbrojenia dla wybranej obra-
biarki

Lp. Wykonywana operacja Czas [min]
1. Udanie się po zlecenie produkcyjne 15
2. Kompletowanie oprzyrządowania 25
3. Czyszczenie oprzyrządowania 90

4.
Ustawienie czujników w zależności od długości mate-
riału

10

5. Załadowanie nowego programu na maszynę 25
6. Sprawdzenie, czy narzędzia są odpowiednie 20
7. Jeśli konieczne – załadowanie materiału na podajnik 10
8. Ustawienie parametrów 25

9.
Dopasowanie rolki na podajniku w zależności od śred-
nicy

10

10. Rozgrzewanie maszyny 15
11. Czas poszukiwania różnych przedmiotów 25

Suma 270
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa.

W  celu skrócenia czasu przezbrojenia podjęte zostały odpowiednie działania 

usprawniające w odniesieniu do czasu poświęconego na czyszczenie, szukanie narzę-

dzi i innych przedmiotów. W pierwszym etapie wyznaczono obszar przeprowadzenia 

akcji porządkowej na stanowisku obrabiarki (proces filmowano): 

1. Wykonano zdjęcia miejsc, które wymagają uporządkowania.

2. Przeprowadzono akcję czerwonych etykiet – zaznaczono czerwonymi kartka-

mi rzeczy, które są niepotrzebne w celu ich usunięcia ze stanowiska do ma-

gazynu części.
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3. Oczyszczono stanowisko i przyległy mu magazyn części.

4. Zastosowano zasady systematyki, aby operator wiedział, gdzie znajdują się 

narzędzia, i mógł je szybko odnaleźć.

5. Wprowadzono oznaczenia regałów i półek w magazynie części.

6. Przeprowadzono czyszczenie narzędzi, maszyn i urządzeń. 

7. Podjęto działania zmierzające do wyeliminowania zanieczyszczeń w miejscu 

ich powstawania.

8. Dokonano podziału zadań utrzymania porządku między pracowników stano-

wiska.

9. Rozmieszczono przybory do utrzymania czystości w magazynie części.

10. Opracowano listy pytań kontrolnych umożliwiających realizację ustalonych 

zasad.

W następnym etapie zaplanowano kolejne przezbrojenie, które zostało przepro-

wadzone zgodnie z nowym podziałem obowiązków. W efekcie uzyskano krótszy 

czas wykonywania czynności (tabela 4 zawiera czasy pierwszego i drugiego prze-

zbrojenia).

Tabela 4. Czasy operacji I i II przezbrojenia dla wybranej obrabiarki

Lp. Wykonywana operacja
Czas 

I przezbro-
jenia [min]

Czas II 
przezbro-
jenia po 
zmianie 

[min]
1. Udanie się po zlecenie produkcyjne 15 0
2. Kompletowanie oprzyrządowania 25 0
3. Czyszczenie oprzyrządowania 90 0

4.
Ustawienie czujników w zależności od długości 
materiału

10 10

5. Załadowanie nowego programu na maszynę 25 25
6. Sprawdzenie, czy narzędzia są odpowiednie 20 20
7. Jeśli konieczne – załadowanie materiału na podajnik 10 10
8. Ustawienie parametrów 25 25

9.
Dopasowanie rolki na podajniku w zależności od 
średnicy

10 10

10. Rozgrzewanie maszyny 15 15
11. Czas poszukiwania różnych przedmiotów 25 0

Suma 270 115

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z przedsiębiorstwa.
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Analizując dane otrzymane po przeprowadzeniu drugiego przezbrojenia, widocz-

ne są znaczące oszczędności czasu podczas prowadzenia przezbrojenia maszyny. Do 

znacznego skrócenia czasu przezbrojenia przyczyniło się przydzielenie dodatkowej 

osoby do kompletowania i czyszczenia oprzyrządowania oraz pobrania zlecenia pro-

dukcyjnego – brak ustawiacza/pomocnika to druga (po awariach) przyczyna długich 

czasów przezbrojeń. Uporządkowanie stanowisk pracy także wpłynęło na skrócenie 

czasu przezbrojenia – wyeliminowano czas stracony na poszukiwanie narzędzi i  in-

nych przedmiotów. Czasy czynności 4–10, ujętych w  tabeli 4, nie uległy skróceniu, 

ponieważ były zgodne ze standardem przezbrojeń.

Zakończenie 

Wykorzystanie narzędzi koncepcji lean wpływa na poprawę przebiegu procesów pro-

dukcyjnych, dzięki czemu produkty dostarczane są sprawnie i płynnie do klienta. Bar-

dzo ważna jest umiejętność identyfikacji strat w procesach, ponieważ jest to pierwszy 

krok do doskonalenia. W analizowanym przedsiębiorstwie do eliminacji strat w jed-

nym z  obszarów produkcyjnych wykorzystano metodę SMED. Mimo że przedsię-

biorstwo posiadało opracowane standardy przezbrojeń dla danej grupy maszyn, to 

czasy przezbrojeń często nie spełniały tych standardów – dlatego wciąż poszukuje 

się usprawnień w tym zakresie. W wyniku przeprowadzenia analizy SMED w obszarze 

obrabiarek skrócono czas przezbrojenia o blisko 60% (z 270 do 115 min). Dzięki wpro-

wadzeniu na stanowisku pracy zasad 5S, które przyczyniły się do wyeliminowania 

zbędnego poszukiwania narzędzi, zyskano 25 min. Dodatkową korzyścią było znacz-

ne zmniejszenie liczby przypadków zagubienia narzędzi. Czas pozostałych czynności 

przezbrojenia nie uległ zmianie, ponieważ spełnia wymogi określone w standardach. 

Joanna Furman, Marzena Kuczyńska-Chałada
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Abstract: The aim of the article is to analyze and assess the importance of logistics 
managers in the process of creating corporate social responsibility. The first part of the 
article presents the definition, areas and essence of corporate social responsibility. The 
second part displays the influence of logistics on the results of an enterprise, society and 
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been written on the basis of the study of literature, studies conducted by various research 
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Wprowadzenie

Na początku XXI w., w konsekwencji kryzysu finansowego, gospodarka światowa bar-

dzo szybko przeszła z fazy względnie zrównoważonego wzrostu do fazy nadzwyczaj-

nych turbulencji [Lauesen  2013, ss.  641–643; Frąckowiak  2011, ss.  76–88]. Globalny 

kryzys gospodarczy potwierdził, że dążenie do maksymalizacji zysku w krótkim ho-

ryzoncie czasowym wywołuje anomalie i nie gwarantuje trwałego rozwoju, a przed-

siębiorstwo powinno dążyć do maksymalizacji korzyści wszystkich interesariuszy 

* magdalena.gasowska@wp.pl

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2016
Wydawnictwo SAN | ISSN 1733-2486

Tom XVII | Zeszyt 12 | Część I | ss. 105–118



106

[Jaki 2016, s. 14; Nguyen, Nguyen 2015, ss. 324–339; Jabłoński 2014, ss. 24–30]. Dąże-

nie do maksymalizacji wartości w krótkim okresie może działać niszcząco na gospo-

darkę. Trwały, zrównoważony rozwój stanowi więc wyzwanie dla współczesnej teorii 

ekonomii i praktyki gospodarczej. Zrównoważony rozwój jest koncepcją globalnego 

trwałego rozwoju, którego podstawowym wyznacznikiem jest poprawa jakości życia 

i dobrobytu ludzkości w warunkach ograniczonych zasobów naturalnych, z uwzględ-

nieniem długookresowych skutków przemysłu [Adamczyk 2009, s.  66]. Koncepcja 

zrównoważonego rozwoju zakłada jednoczesne realizowanie celów ekonomicznych, 

ekologicznych i społecznych. 

Przeniesienie makroekonomicznego podejścia do problematyki zrównoważone-

go rozwoju na poziom mikro jest bardzo trudne i  oznacza fundamentalne zmiany 

w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Gierszewska 2014, ss. 136–145]. Najlepsze przed-

siębiorstwa kreują i utrzymują przewagę konkurencyjną w długim okresie, a  jedno-

cześnie angażują się w rozwój gospodarczy i społeczny, ochronę środowiska natural-

nego i stabilność społeczeństwa, a także pomagają klientom i dostawcom w realizacji 

tych samych celów [Rutkowski 2008, ss. 19–52]. Przedsiębiorstwa społecznie odpo-

wiedzialne podejmują działania, których celem jest powiązanie dbałości o  interesy 

ekonomiczne z dbałością o środowisko przyrodnicze i o przestrzeganie norm etycz-

nych w relacjach z  interesariuszami. Przedsiębiorstwa, realizując koncepcję społecz-

nej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR), biorą udział 

w procesie równoważenia gospodarki, a więc realizują cele rozwoju zrównoważone-

go. Celem artykułu jest analiza i ocena znaczenia menedżerów logistyki w procesie 

kreowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Artykuł napisano na pod-

stawie studiów literatury, badań przeprowadzonych przez różne ośrodki naukowe 

oraz własnych badań empirycznych.

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu

W  ostatnich latach obserwowany jest wzrost zainteresowania zarówno teorii, jak 

i praktyki gospodarczej koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Wynika to 

z  konieczności rozwiązywania coraz poważniejszych i  nasilających się problemów 

społecznych oraz ekologicznych, przekonania, że realizacja koncepcji CSR jest bardziej 

korzystna dla przedsiębiorstwa i  zatrudnionych w nim pracowników, społecznie od-

powiedzialne działania są akceptowane powszechnie i dzięki temu mogą się okazać 
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skuteczniejsze, a  ponadto sprzyjają im warunki techniczne i  technologiczne [Panek-

-Owsiańska 2015, ss. 95–107; Malara 2014, ss. 186–187; Mazur 2014, ss. 6–10]. Przedsię-

biorstwa, którym udało się zbudować solidne, oparte na zaufaniu i współpracy relacje 

z kluczowymi interesariuszami, wykazują większą trwałość i odnoszą sukces.

W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji CSR, co powoduje, że nie jest ona 

rozumiana jednoznacznie, przy czym zmieniające się uwarunkowania rynkowe de-

terminują rozwój tej koncepcji [Amin-Chaudhry 2016, ss. 190–202; Lauesen 2013, ss. 

641–657]. W artykule przyjęto za Komisją Europejską [2011, s. 7], że społeczna odpo-

wiedzialność biznesu to odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społe-

czeństwo. Warunkiem wstępnym wypełniania zobowiązań wynikających z tej odpo-

wiedzialności jest poszanowanie dla mającego zastosowanie prawodawstwa, a także 

dla układów zbiorowych pomiędzy partnerami społecznymi. Aby jak najlepiej wypeł-

niać te zobowiązania, przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem inte-

gracji kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami 

człowieka, a także problemów konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawo-

wą strategią, w  ścisłej współpracy z  zainteresowanymi stronami. Z  drugiej jednak 

strony koncepcja CSR poddawana jest krytyce. Trudno bowiem określić, w czyim kon-

kretnie interesie ma działać menedżer przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzial-

nego, nie została ustalona granica odpowiedzialności przedsiębiorstwa [Samborski 

2012, ss. 16–17]. Powoduje to trudności we wdrażaniu koncepcji CSR w konkretnym 

przedsiębiorstwie.

CSR jest koncepcją prowadzenia biznesu w sposób, który uwzględnia określone 

sfery oddziaływania przedsiębiorstwa, wskazuje na kierunki kształtowania strategii 

i definiowania celów, do których należy dążyć [Stefańska 2014, s. 56]. Zasady społecz-

nej odpowiedzialności powinny być uwzględniane w  misji i  wizji przedsiębiorstwa, 

jego celach oraz strategiach działania. W obecnych uwarunkowaniach rynkowych re-

alizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwo wpływa ko-

rzystnie na reputację przedsiębiorstwa, pozwala na pozyskiwanie i utrzymywanie od-

powiedniej kadry, umożliwia kreowanie i  wdrażanie innowacji przyczyniających się 

do wzrostu satysfakcji klientów i pozostałych interesariuszy, wpływa na zmniejszenie 

ryzyka operacyjnego, wzrost przychodów, obniżenie kosztów, przyczynia się do po-

prawy efektywności prowadzonej działalności, a w konsekwencji pozwala podnieść 

konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Społeczna odpowiedzialność stanowi zobowiązania biznesu do przyczyniania się 

do zrównoważonego rozwoju przy współpracy zatrudnionych, społeczności lokal-
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nych i całego społeczeństwa, zmierzających do poprawy jakości życia, co ma istotny 

pływ na rozwój biznesu oraz całego społeczeństwa [Skrzypek 2010, s. 4]. Zdaniem A. 

Jabłońskiego [2013, ss. 389–402] zrównoważony biznes to biznes realizowany z jed-

noczesnym wykorzystaniem w  sposób systemowy koncepcji zarządzania wartością 

przedsiębiorstwa i  jego społecznej odpowiedzialności dającej wartość dla interesa-

riuszy przedsiębiorstwa. Autor sformułował model zrównoważonego biznesu, który 

kreuje długoterminową wartość przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie. 

Zbudowany jest on z  wykorzystaniem w  sposób systemowy koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zapewnia 

spełnienie potrzeb akcjonariuszy oraz innych grup interesariuszy za pośrednictwem 

umiejętnego równoważenia potencjałów przedsiębiorstwa do generowania warto-

ści rozdysponowanej w  sposób zrównoważony, umożliwiający ciągłość zarządzania 

przedsiębiorstwem. 

Wielość definicji, wytycznych oraz standardów stwarza sytuację, w której istnieje 

dowolność w zakresie podejmowanych działań i prezentowanych wyników w ramach 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Coraz częściej przedsiębiorstwa pu-

blikują informacje o społecznym zaangażowaniu. Nie ma wymagań prawnych doty-

czących przygotowania i ujawnienia informacji w zakresie społecznej odpowiedzial-

ności przedsiębiorstw, co powoduje dowolność w  zakresie szczegółowości i  formy 

prezentowanych danych. Przedsiębiorstwa najczęściej podają informacje dotyczące 

swoich osiągnięć, bez wskazywania działań wykraczających poza wymagania praw-

ne. Punktem odniesienia w doborze zasad, obszarów oceny i raportowania CSR stają 

się korzyści wizerunkowe przedsiębiorstw. 

Istnieje wiele standardów i  wytycznych w  zakresie społecznej odpowiedzialno-

ści, które wskazują na różne obszary działań i  różne kryteria oceny. Coraz bardziej 

popularne i  zróżnicowane raportowanie społecznej odpowiedzialności oraz różne-

go rodzaju rankingi powodują, że bez wprowadzenia jednolitych kryteriów oceny 

osiągnięcia w zakresie CSR trudno porównywać. W 2010 r. opracowano standard ISO 

26000 [ISO 26000 2010], aby uzyskać międzynarodowe porozumienie wszystkich śro-

dowisk zainteresowanych CSR w zakresie: definicji i zasad społecznej odpowiedzial-

ności, identyfikacji kluczowych problemów i obszarów CSR, wytycznych odnośnie do 

włączenia społecznej odpowiedzialności w  strategię działania organizacji. Według 

ISO 2600 społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa dotyczy następujących klu-

czowych obszarów: zarządzanie, prawa człowieka, praktyki pracownicze, środowisko, 

praktyki biznesowe, działania na rzecz konsumentów, zaangażowanie społeczne. 
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Ważnym kierunkiem obecnie podejmowanych działań są prace w zakresie integrowa-

nia standardów i wytycznych. Efektem tych działań jest podjęta przez Global Repor-

ting Initiative próba dostosowania wskaźników oceny społecznej odpowiedzialności 

do wymagań ISO 26000, co w konsekwencji spowoduje, że najbardziej zaawansowa-

ne wytyczne i standardy stanowić będą zintegrowany system oceny społecznej od-

powiedzialności przedsiębiorstw [Adamczyk 2014, ss. 9–18; Zinenko, Rovira, Montiel 

2015, ss. 498–525]. 

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw uzna-

wanych za liderów CSR w Polsce ukazały, że firmy de facto liderami nie są [Jastrzębska 

2013, ss.  39–47]. W  badanych przedsiębiorstwach poprawne z  reguły definiowanie 

CSR przez kadrę menedżerską nie do końca przekłada się na wdrażanie tej koncep-

cji w praktyce; motywy wdrażania koncepcji CSR są przede wszystkim wizerunkowe; 

dialog z interesariuszami jest komunikowaniem społecznej odpowiedzialności danej 

firmy; zaangażowanie społeczne to przede wszystkim filantropia; nie prowadzi się 

monitoringu, co oznacza, że koncepcja CSR nie jest weryfikowana ani przez przedsię-

biorstwa, ani przez interesariuszy. Liderzy realizujący koncepcję CSR w Polsce zaczęli 

myśleć w  kategoriach odpowiedzialności i  uwzględniać zasady CSR w  strategiach, 

wprowadzać mierniki, wyceniać swój wpływ społeczny i  środowiskowy, działania 

swoich menedżerów i pracowników zakotwiczać jako DNA firmy [Panek-Owsiańska 

2015, s. 99].

Społecznie odpowiedzialna logistyka – perspektywa 
menedżera 

Logistyka zajmuje się zarządzaniem procesami fizycznego przepływu dóbr mate-

rialnych i  informacji w  przedsiębiorstwie i  między podmiotami gospodarującymi, 

realizowanymi w  ramach systemu logistycznego, w  celu zapewnienia pożądanej 

przez klientów obsługi po jak najmniejszych kosztach. System logistyczny przedsię-

biorstwa to celowo zorganizowany i wsparty technologiami informatycznymi zespół 

podsystemów takich jak: zaopatrzenie, produkcja, magazynowanie, transport i dys-

trybucja wraz z zachodzącymi między nimi relacjami, ich właściwościami oraz per-

manentnym dążeniem do uzyskania wyższego stopnia zorganizowania [Gołembska 

2012, s.  20]. Ochrona środowiska i  zasobów oraz odpowiedzialność za wpływ wy-

wierany przez działania i  rozwiązania logistyczne na społeczeństwo należą do me-
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gatrendów kształtujących strukturę i funkcjonowanie współczesnej logistyki [Kisper-

ska-Moroń 2012a, s. 20]. 

Menedżerowie logistyki w  przedsiębiorstwach realizujących koncepcję spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu zajmują się planowaniem, uruchamianiem oraz 

kontrolą sprawnego i  efektywnego przepływu dóbr, usług i  związanych z  nimi in-

formacji z  punktu ich pochodzenia do punktu konsumpcji w  celu zapewnienia po-

żądanej przez klientów obsługi, równoważąc przy tym cele ekonomiczne, społeczne 

i ekologiczne. Menedżerowie logistyki w coraz większym stopniu koncentrują się na 

zarządzaniu procesami w skali całej firmy, uwzględniając powiązania wszystkich or-

ganizacji, które są względem siebie dostawcami i  odbiorcami. Aby spełnić rosnące 

i zmieniające się życzenia oraz oczekiwania klientów, menedżerowie logistyki kreują 

bardzo złożone systemy logistyczne opierające się na współpracy wielu firm z  róż-

nych krajów. 

Działania i  rozwiązania logistycznie mają istotny wpływ na kreowanie i  dostar-

czanie wartości dla klientów, poziom kosztów logistycznych, produktywność ak-

tywów trwałych i  obrotowych, generowanie przychodów ze sprzedaży, płynność 

finansową, co z kolei przekłada się na efektywność, konkurencyjność i zyskowność 

przedsiębiorstwa. Sposób realizowania procesów logistycznych ma również wpływ 

na społeczeństwo i  środowisko. Zarządzanie procesami logistycznymi w  warun-

kach wzrastającej szybkości zmian, złożoności, niepewności jest bardzo trudnym 

zadaniem i wiąże się z wieloma zagrożeniami. Decyzje menedżerów logistyki mają 

ogromny wpływ na spełnienie życzeń i oczekiwań klientów, efektywność, konkuren-

cyjność i zyskowność przedsiębiorstwa, przestrzeganie norm etycznych w relacjach 

z  interesariuszami oraz środowisko. Przedsiębiorstwo powinno ponosić odpowie-

dzialność za skutki tych decyzji. 

Jednym z najważniejszych zadań stawianych przed współczesnymi menedżerami 

logistyki jest godzenie sprzecznych wymagań wobec przedsiębiorstwa ze względu 

na wyniki krótkoterminowe i długoterminowe oraz przez naciski klientów, właścicieli, 

kooperantów, dostawców, pracowników, społeczności i  pozostałych interesariuszy. 

Zbyt wielkie korzyści dla jakiejkolwiek grupy interesów niekorzystnie wpływają na 

interesy przedsiębiorstwa jako całości. Dlatego menedżerowie logistyki powinni po-

dejmować działania zapewniające równowagę celów ekonomicznych, społecznych 

i ekologicznych. 

Ponadprzeciętne wyniki współczesnych firm uwarunkowane są sprawnym i sku-

tecznym przepływem procesów logistycznych w  łańcuchu dostaw, obejmującym 
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wszystkie podmioty gospodarujące uczestniczące w  procesie dostarczania produk-

tu lub usługi do klienta. Istotą współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw jest 

proces decyzyjny związany z  synchronizowaniem fizycznych, informacyjnych i  fi-

nansowych strumieni popytu i podaży przepływających między przedsiębiorstwami 

będącymi jego ogniwami w  celu osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej 

i tworzenia wartości dodanej z korzyścią dla wszystkich jego ogniw, klientów oraz po-

zostałych interesariuszy [Witkowski 2010, s. 36]. Cechą biznesu XXI w. jest natomiast 

zaostrzająca się konkurencja między łańcuchami dostaw, które realizują swoje pro-

cesy zaopatrzeniowe, produkcyjne i  dystrybucyjne w  międzynarodowej przestrzeni 

gospodarczej, decydując się na ich lokalizację w określonych regionach i państwach 

świata [Rutkowski 2013, s. 2]. Łańcuchy dostaw mogą się ze sobą łączyć i nawzajem 

przenikać, nakładać na siebie, tworząc różne relacje między przedsiębiorstwami bę-

dącymi względem siebie dostawcami, odbiorcami, kooperantami i konkurentami.

Z praktyki wynika, że doprowadzenie do tego, by globalny łańcuch dostaw dzia-

łał w  sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i  otoczenia społecznego, jest 

o  wiele trudniejsze niż w  wypadku pojedynczego przedsiębiorstwa. W  społecznie 

odpowiedzialnym łańcuchu dostaw relacje partnerskie przeradzają się w kolaborację, 

a więc w taki rodzaj współpracy, która polega na wspólnym ustalaniu celów i działań 

uwzględniających zasady CSR w łańcuchu dostaw na podstawie otwartej komunika-

cji i wzajemnego dwukierunkowego przepływu informacji [Kauf, Tłuczak 2013, s. 42; 

Kisperska-Moroń 2012b, s. 109]. W konsekwencji kreowana jest wartość dla wszyst-

kich interesariuszy łańcucha dostaw. 

Strategia społecznie odpowiedzialnego łańcucha dostaw determinuje społecz-

nie odpowiedzialną strategię przedsiębiorstw będących ogniwami łańcucha dostaw 

[Gajdzik 2016, s. 18]. Przedsiębiorstwa będące ogniwami tego samego łańcucha do-

staw funkcjonują z reguły w odmiennym otoczeniu geograficznym, ekonomicznym, 

politycznym i kulturowym. Może to znacznie utrudniać wdrożenie koncepcji społecz-

nej odpowiedzialności biznesu, konwergencję standardów CSR i monitoring wdraża-

nia tej koncepcji. Nie ma przy tym gwarancji, że korzyści i koszty wdrożenia koncepcji 

społecznej odpowiedzialności biznesu będą się równo rozkładać w poszczególnych 

ogniwach łańcucha dostaw. Brak środków i odpowiednich kompetencji menedżerów 

logistyki może utrudniać proces wdrażania CSR. Niespójność polityk CSR może powo-

dować błędy i  nieefektywność w  łańcuchu dostaw. Badania przeprowadzone przez 

różne instytuty badawcze i ośrodki naukowe ukazały, że w Polsce jest niewiele spo-

łecznie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw [Jastrzębska 2011, ss. 218–232]. Dąże-
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nie do kreowania społecznie odpowiedzialnego łańcucha dostaw stanowi ogromne 

wyzwanie dla menedżerów logistyki. 

Korzystanie z zasobów z wielu źródeł – krajowych i zagranicznych – jest jednym 

ze sposobów na kreowanie przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw 

i łańcuchów dostaw. Outsourcing logistyczny jest metodą pozwalającą przedsiębior-

stwom na pozyskiwanie zewnętrznych zasobów. Badania przeprowadzone przez au-

torkę niniejszego artykułu w 2016 r. wśród 172 przedsiębiorstw dokonujących outso-

urcingu logistycznego w latach 2013–2015 pozwoliły na sformułowanie wniosku, że 

w prawie co czwartym badanym przedsiębiorstwie (23,8%) procesy logistyczne były 

kształtowane przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju [Gąsowska 2016]. 

Dla zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw najważniejszym kryterium 

wyboru usługodawcy logistycznego była redukcja kosztów. Żaden uczestnik nie 

wskazał na realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu jako na istotne 

kryterium wyboru przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne, co nie sprzyja-

ło wdrażaniu CSR do działalności firmy. Badania przeprowadzone przez różne ośrodki 

naukowe potwierdziły, że obecnie cena i redukcja kosztów są najczęściej stosowany-

mi przez przedsiębiorstwa kluczowymi kryteriami wyboru usługodawców logistycz-

nych (Alkhatib, Darlington, Nguyen 2015, ss. 102–134). We wspomnianych badaniach 

przeprowadzonych przez autorkę 26,2% respondentów wskazało, że w  analizowa-

nym okresie reputacja była ważnym kryterium wyboru usługodawcy logistycznego. 

Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu przez usługodawcę logi-

stycznego ma wpływ na reputację, czyli podzielaną przez różne grupy interesariuszy 

ocenę dotyczącą zdolności i gotowości przedsiębiorstwa do sprostania ich oczekiwa-

niom i dostarczania im wartości. 

Współczesne przedsiębiorstwa dążą do osiągnięcia korzyści związanych z  do-

stępem do globalnego rynku między innymi poprzez offshoring, który polega na 

wydzieleniu produkcji, usług, procesów biznesowych lub ich części poza grani-

ce kraju. Podejmując decyzję o  offshoringu, menedżerowie logistyki dążą przede 

wszystkim do obniżenia kosztów, uzyskania dostępu do wiedzy, najnowszych 

technologii oraz nowych rynków. Należy jednak podkreślić, że offshoring powo-

duje zwiększone koszty transportu i koszty środowiska, ryzyko utraty kontroli nad 

procesami, ryzyko oskarżeń za nieprzestrzeganie reguł społecznej odpowiedzial-

ności biznesu, naciski na utrzymanie miejsc pracy w kraju oraz bariery kulturowe, 

co może powodować, że bardziej opłacalne jest wydzielanie procesów logistycz-

nych do lokalizacji blisko rynków sprzedaży (Livanis, Robertson, Al-Shuaibi, Hussain 
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2016, ss. 51–87; Mykhaylenko, Motika, Waehrens, Slepniov 2015, ss. 262–283; Khan, 

Lacity 2012, ss. 166–179).

Menedżerowie logistyki powinni permanentnie kontrolować poziom wdrożenia 

koncepcji CSR. Pomiar poziomu odpowiedzialności przedsiębiorstw i  łańcuchów 

dostaw nie jest zadaniem łatwym. Istnieje bowiem wiele mierników i  wskaźników 

odnoszących się do różnych wymiarów tego zagadnienia. Niektóre elementy są też 

bardzo trudno mierzalne. Wskaźnikami, za których pomocą w  znaczącym stopniu 

można zdiagnozować stopień, w jakim przedsiębiorstwa lub łańcuchy dostaw reali-

zują idee społecznej odpowiedzialności biznesu, to: poziom emisji gazów cieplar-

nianych w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw, poziom satysfakcji pracowników 

przedsiębiorstwa lub wszystkich ogniw łańcucha, poziom zaufania pomiędzy part-

nerami w  łańcuchu dostaw, poziom życia społeczności lokalnych [Tarasewicz 2014, 

ss. 142–147].

Jak stąd wynika, uwzględnianie społecznych aspektów logistyki stawia przed me-

nedżerami logistyki wyzwania związane z wdrażaniem działań zapewniających: dba-

nie o jakość wyrobów i jakość obsługi klienta; włączanie klientów w proces prac nad 

nowymi produktami; zarządzanie procesowe; innowacyjność; tworzenie terminali, 

centrów logistycznych, magazynów itp. generujących miejsca pracy; budowanie kul-

tury organizacyjnej opartej na wartościach; dbanie o rozwój pracowników, dostaw-

ców i poddostawców; kreowanie partnerskich stosunków z dostawcami i odbiorcami 

opartych na zaufaniu, prowadzeniu wspólnych rachunków zysków i strat oraz tworze-

niu wspólnych systemów informacyjnych; sprawny przepływ informacji oraz wspar-

cie rozwoju społeczności lokalnej. 

Zarazem coraz więcej klientów przy podejmowaniu decyzji o  zakupach dóbr 

i  usług kieruje się wartościami ekologicznymi. Świadomość ekologiczna wynika ze 

zrozumienia negatywnego wpływu działalności gospodarczej na jakość środowi-

ska naturalnego i  zdrowie ludzi. Menedżerowie logistyki powinni uwzględniać cele 

ekologiczne w zakresie swoich kompetencji poprzez: zaopatrzenie przedsiębiorstwa 

w przyjazne środowisku naturalnemu materiały i  surowce, zwiększenie udziału ma-

teriałów nadających się do ponownego użycia albo recyklingu, zmniejszenie zużycia 

materiałów, zmniejszenie energochłonności procesów, stosowanie technologii przy-

jaznych środowisku, efektywne gospodarowanie odpadami, realizację procesów lo-

gistycznych w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi (minima-

lizowanie poziomu hałasu, zużycia paliw, energii, a także emisji zanieczyszczeń) oraz 

komunikowanie o tym potencjalnym klientom.
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Współczesne przedsiębiorstwa poddawane są naciskom społecznym, organizacji 

nadzorujących działalność przedsiębiorstw, klientów i inwestorów. Zwiększona świa-

domość społeczna i  ekologiczna społeczeństw wpływa na przedsiębiorstwa, które 

realizując koncepcję CSR, nie tylko przestrzegają prawa, lecz także podejmują wła-

sne inicjatywy społeczne i ekologiczne. Menedżerowie logistyki powinni analizować, 

diagnozować i  monitorować oddziaływanie procesów i  technologii logistycznych 

na społeczeństwo i środowisko oraz kreować, realizować i  transformować przepływ 

dóbr, usług i  związanych z nimi informacji w  taki sposób, aby zwiększyć konkuren-

cyjność przedsiębiorstwa i osiągnąć pożądane wyniki finansowe przy jednoczesnym 

zmniejszeniu niekorzystnego oddziaływania logistyki na otoczenie społeczne i  śro-

dowisko naturalne. Pomijanie aspektów ekologicznych i społecznych w zarządzaniu 

logistyką może negatywnie wpłynąć na reputację i  wyniki firmy oraz pozostałych 

uczestników łańcucha dostaw. Wynika stąd, że kompetencje menedżerów logistyki 

w  zakresie kreowania odpowiedzialnego społecznie systemu logistycznego są nie-

zwykle istotne. Należy jednak wziąć pod uwagę, że menedżerowie logistyki realizują-

cy koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu mają ograniczone pole działania, 

ponieważ realizacja tej koncepcji pociąga za sobą dodatkowe koszty, co wymaga ak-

ceptacji udziałowców, klientów, pracowników. 

Zakończenie

Konsumenci, udziałowcy, pracownicy, związki zawodowe, władze publiczne, organi-

zacje pozarządowe, media i  międzynarodowe organizacje wykazują coraz większe 

zainteresowanie kwestiami środowiskowymi i społecznymi związanymi ze skutkami 

działalności przedsiębiorstw. Coraz więcej menedżerów wdraża koncepcję społecz-

nej odpowiedzialności biznesu, zdając sobie sprawę z tego, że wyniki przedsiębiorstw 

i łańcuchów dostaw funkcjonujących na globalnym rynku zależą od dostępu do wy-

kształconych pracowników, klientów, istnienia czystego środowiska oraz pokojowej 

współpracy różnych narodów. W  interesie przedsiębiorstw jest podejmowanie ini-

cjatyw na rzecz ogólnoświatowego dobrobytu. Realizacja koncepcji społecznej od-

powiedzialności biznesu jest narzędziem poprawy rentowności i  konkurencyjności 

przedsiębiorstwa.

Z  różnych badań wynika, że działania i  rozwiązania logistyczne mają istotny 

wpływ na efektywność, konkurencyjność i  zyskowność przedsiębiorstwa. Procesy 
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i technologie logistyczne oddziałują również na społeczeństwo i środowisko natural-

ne. Realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności w logistyce przedsiębiorstwa 

i  łańcucha dostaw stawia przed menedżerami logistyki ogromne wyzwania. Mene-

dżerowie logistyki powinni analizować, diagnozować i  monitorować oddziaływanie 

procesów i  technologii logistycznych na społeczeństwo i  środowisko oraz kreować, 

realizować i  transformować procesy logistyczne, aby zwiększyć zdolność przedsię-

biorstwa lub łańcucha dostaw do osiągania przewagi konkurencyjnej i pożądanych 

wyników finansowych przy jednoczesnym zmniejszeniu niekorzystnego oddziaływa-

nia logistyki na otoczenie społeczne i środowisko naturalne. 

Implementacja koncepcji CSR w  logistyce wymaga często dużych inwestycji 

w nowoczesne technologie, a w wielu przedsiębiorstwach od menedżerów logistyki 

oczekuje się przede wszystkim zmniejszenia kosztów przy zachowaniu pożądanego 

przez klienta poziomu obsługi. Profesjonalne wdrażanie koncepcji społecznej odpo-

wiedzialności w  logistyce związane jest często ze znacznymi kosztami, a  to wyma-

ga akceptacji udziałowców, klientów i  pracowników. System logistyczny w  każdym 

przedsiębiorstwie kształtowany jest inaczej, dlatego koncepcja społecznie odpowie-

dzialnej logistyki musi być opracowana w unikalny sposób. Kompetencje menedże-

rów logistyki w zakresie kreowania odpowiedzialnego społecznie systemu logistycz-

nego, godzącego sprzeczne wymagania stawiane przedsiębiorstwu przez klientów, 

właścicieli, kooperantów, dostawców, pracowników, społeczności i pozostałych inte-

resariuszy, są więc niezwykle istotne, ponieważ podejmowane przez nich decyzje de-

terminują reputację, zdolności do osiągania przewagi konkurencyjnej i wyniki przed-

siębiorstwa. 
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Wprowadzenie

Dynamicznie zmieniające się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, gwał-

towny rozwój nowych technologii, wzrastająca intensywność konkurencji, postępu-

jąca globalizacja stawiają przedsiębiorców przed nowymi, znacznie trudniejszymi niż 

poprzednio zasadami; zwłaszcza że wzrost intensywności i złożoności otoczenia oraz 

jego niestabilność powodują zwiększenie niepewności przy podejmowaniu decyzji 

[Michna, Męczyńska, Kmieciak 2011]. Znajduje to wyraz w tworzeniu nowych modeli 

biznesu.

* sandra.grabowska@polsl.pl 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2016
Wydawnictwo SAN | ISSN 1733-2486

Tom XVII | Zeszyt 12 | Część I | ss. 119–131



120

Proponowanym rozwiązaniem pozwalającym firmom zaadaptować się do wa-

runków, w których zmiany, konkurencja oraz klienci wymuszają elastyczność i szyb-

kość reakcji, jest stosowanie nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania. Jednym 

z  dominujących w  dzisiejszych czasach kierunków w  wielu różnych współczesnych 

koncepcjach zarządzania jest procesowe podejście do działalności organizacji [Brzó-

ska 2009].

Obecnie orientację procesową wykorzystuje się w  przedsiębiorstwach nie tylko 

jako platformę przejścia do zarządzania firmą poprzez zarządzanie procesami biz-

nesowymi, ale także jako metodę pozwalającą skutecznie i efektywnie wprowadzić 

wszelkie zmiany: wdrażanie systemów informatycznych, systemów zarządzania ja-

kością czy też systemów zarządzania relacjami z  klientem, doskonalenia łańcucha 

dostaw przy przechodzeniu do e-biznesu. Podejście procesowe dzięki określeniu 

właściwej roli procesów ewoluuje zgodnie z  najnowszymi tendencjami w  kierunku 

całościowego podejścia do organizacji i postrzegania ludzi, procesów oraz technolo-

gii jako jednego spójnego i celowego systemu.

Dokonany przegląd literatury krajowej i zagranicznej wskazuje na znaczenie bu-

dowania i aplikacji modeli biznesowych jako istotnego instrumentu pozwalającego 

na osiąganie konkurencyjności. Zauważa się dość wyraźne zróżnicowanie, a  także 

lukę badawczą dotyczącą szczegółowości w metodyce analizy konkurencyjności mo-

delu i procesów biznesowych. Celem niniejszego artykułu jest analiza modelu bizne-

sowego przedsiębiorstwa logistycznego, służąca identyfikacji jego źródła przewagi 

konkurencyjnej. 

Procesy biznesowe w przedsiębiorstwie logistycznym – 
zarządzanie

Procesy biznesowe są fundamentem działania każdego przedsiębiorstwa oraz 

wpływają bezpośrednio na osiągnięcie zarówno kluczowych celów, jak i  wskaźni-

ków.  Zarządzanie procesami jest narzędziem służącym do osiągania przewagi kon-

kurencyjnej oraz wzrostu wartości firmy. Procesy biznesowe wpływają na jakość ob-

sługi klienta, stopień motywacji oraz efektywność pracowników, wyniki finansowe, 

zgodność z  regulacjami prawnymi czy też elastyczność w  rozwoju  i  wprowadzaniu 

nowych innowacji. Od tego, jak dobrze procesy są wykonywane, zależy, czy firma 

osiągnie sukces, czy też poniesie porażkę. Podobnie od tego, jak prężnie oraz szybko 
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może się rozwijać przedsiębiorstwo, które dostosowuje swoje procesy do wymagań 

otoczenia, zależy szybkość wzrostu jej wartości dla właścicieli [Maciejczak 2011, s. 12].

Obecnie przedsiębiorstwa aktywnie poszukują płaszczyzny, na której mogą 

kształtować swój rozwój. Jednym z takich obszarów jest właśnie zarządzanie proce-

sami, które w doskonały sposób pozwalają zwiększyć skuteczność oraz efektywność 

przedsiębiorstwa, jakość oferowanych produktów czy też usług, nakreślić kierunki 

zmian zarówno w perspektywie krótko, jak i długookresowej, wdrożyć je oraz rzetel-

nie ocenić. Zarządzanie procesami biznesowymi to praktyka oraz nauka, która w swo-

ich założeniach odchodzi od funkcjonalnej organizacji na rzecz procesów bizneso-

wych, które są rozpatrywane w sposób systemowy, generujący m.in. dzięki efektom 

synergii znaczącą wartość dodaną. Każdy proces jest ciągiem sekwencyjnie powiąza-

nych ze sobą działań, które przekształca elementy wejściowe w inne wyjściowe [Bit-

kowska 2009, ss. 34–36].

Model procesowy jest doskonale elastyczny, pozwala na wprowadzenie uspraw-

nień, zmian oraz ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa. Zarządzanie procesowe po-

zwala w sposób efektywny zarządzać firmą, tak aby skupić się na czynnościach oraz 

działaniach, które wnoszą jak największą wartość dodaną dla firmy z punktu widzenia 

klienta i eliminować te czynności i działania, które tworzą jedynie wysokie koszty, nie 

przynosząc wymiernych korzyści w organizacji. Istotną rolę w zarządzaniu proceso-

wym odgrywa kapitał intelektualny, który czynnie uczestniczy w modelowaniu, mo-

nitorowaniu oraz usprawnianiu tego modelu [Afuah 2014, ss. 120–125]. 

Zarządzanie procesami logistycznymi to wzorcowy przykład koncepcji zarządzania 

procesowego przedsiębiorstwem. Według J. Brilmana [2002, s. 14] w wyniku proceso-

wej analizy organizacji zrodziła się koncepcja, aby badać przepływy materiałów oraz 

informacji w przekroju różnych funkcji oraz specjalności i opisywać ich przebieg, a także 

każdorazowo, kiedy dana operacja zostanie zrealizowana, analizować wejścia, doko-

nywane transformacje, zużyte zasoby, a także wyjścia lub produkty, które są zbywalne. 

Oznacza to więc, że zarządzanie procesami logistycznymi zajmuje bardzo ważne miej-

sce w koncepcji zarządzania procesowego. Filozofia zarządzania przepływem produk-

tów bazuje na całościowym, zintegrowanym podejściu do planowania, organizowania 

oraz kontrolowania procesów logistycznych. Przedmiotem odniesienia zarządzania 

procesami logistycznymi jest w takim razie proces przepływu fizycznego materiałów, 

półproduktów i  wyrobów gotowych, realizowanych zarówno wewnątrz poszczegól-

nych przedsiębiorstw, jak i  między nimi. Zarządzanie procesami logistycznymi może 

mieć charakter kompleksowy i obejmować wszystkie procesy i czynności logistyczne.
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Zatem zarządzanie procesami logistycznymi zdefiniować można jako proces kom-

pleksowego planowania, organizowania oraz kontrolowania procesów i  czynności 

logistycznych realizowanych dla zapewnienia sprawnego i  efektywnego przepływu 

materiałów, półproduktów oraz wyrobów finalnych w  przedsiębiorstwach oraz łań-

cuchach logistycznych i łańcuchach dostaw. Celem zarządzania logistycznymi proce-

sami jest dostarczenie odpowiednich produktów lub usług w odpowiednie miejsce 

odpowiedniemu klientowi w  odpowiednim czasie z  zachowaniem przy tym odpo-

wiedniej jakości i po możliwie najmniejszych kosztach [Świerczak 2006, s. 45]. Rysu-

nek 1 obrazuje strukturę zarządzania procesami.

Rysunek. 1. Struktura zarządzania procesami

Źródło: [Radziejowska 2011, s. 254].

Istota wyróżnionych celów zarządzania procesami logistycznymi wynika  

z  roli przypisywanej logistyce w  poszczególnych przedsiębiorstwach. W  praktyce 

funkcjonują podmioty, gdzie logistyka odgrywa kluczową rolę w  systemie zarzą-

dzania przedsiębiorstwem, i  jest dominującym aspektem, który oddziałuje na po-

zostałe obszary funkcjonalne, a  cele logistyki są celami całego przedsiębiorstwa. 

Wówczas można mówić o  logistycznie zorientowanym zarządzaniu organizacją, 
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która oznacza takie przyporządkowanie oraz wkomponowanie logistyki w systemo-

wą koncepcję zarządzania organizacją, w której logistyka stanowić będzie podsta-

wę podejmowania decyzji [Karkula 2013, s. 245]. Takie podejście oznaczać będzie 

integrację zarówno procesu logistycznego myślenia, jak i działania na każdym po-

ziomie zarządzania.

Aktywne zarządzanie wszystkimi procesami nie jest konieczne i nie gwarantu-

je zwiększenia skuteczności działania organizacji. Dlatego koncentracja pracy po-

winna dotyczyć identyfikacji kluczowych procesów w  przedsiębiorstwie, których 

sprawny przebieg wpływa na konkurencyjność całej organizacji. Celem identyfika-

cji głównych procesów jest zdiagnozowanie łańcuchów czynności, które w pierw-

szej kolejności powinny podlegać mapowaniu, przypisaniu do procesów mierników 

i monitorowaniu ich wartości. Wyznaczenie najważniejszych obszarów pomiaru na-

stępuje w dwóch krokach. Pierwszym z nich jest analiza sytuacji bieżącej, ukazująca 

rzeczywisty przebieg wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy, 

drugim jest wybór procesów najistotniejszych z  punktu widzenia realizacji celów 

strategicznych [Celaya, Vazquez 2016]. Dzięki zachowaniu przejrzystości i  logicz-

ności, stworzony przebieg procesów ułatwi podjęcie decyzji, który z  nich należy 

uznać za strategiczny, i go wybrać. Na podstawie zgromadzonych danych i analizy 

kreowanej wartości wyodrębnia się zespół procesów o  kluczowym znaczeniu dla 

przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa [Nogalski 2011]. Na rysunku 2 przedstawio-

no procesy biznesowe w przedsiębiorstwie, na które w szczególności powinno się 

zwrócić uwagę.

Patrząc na przedsiębiorstwo poprzez pryzmat zachodzących w  nim procesów, 

wychodzimy poza jego granice, gdzie tworzony jest łańcuch wartości obejmujący 

wszystkich zaangażowanych w kontakty z firmą. W takich okolicznościach interesuje 

nas nie tylko zaspokojenie określonego produktu. W ramach procesów obsługi po-

sprzedażowej możemy oferować klientowi dodatkową wartość. Im więcej w struktu-

rze procesu jest działań niedodających wartości ani nieumożliwiających jej wytwo-

rzenia, tym większa jest całkowita suma, którą klient musi zapłacić w  postaci ceny 

nabycia produktu. Należy zatem wzbogacać i doskonalić działania oraz procesy do-

dające wartości, a równocześnie eliminować działania i procesy, które nie wnoszą ta-

kiej wartości [Gassmann, Frankenberger, Csik 2015, s. 89].
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Rysunek. 2. Procesy biznesowe w  przedsiębiorstwie wymagające szczególnej 
uwagi

Źródło: [Bitkowska 2009, s. 62].

Orientacja modelu biznesowego i procesów na 
konkurencyjność

Dynamiczne, mające często agresywny charakter zmiany w otoczeniu wymagają sto-

sowania coraz to nowszych sposobów oraz zasad zarządzania organizacją. Kluczo-

wą rolę w  ich kształtowaniu odgrywają plany budowania przewagi konkurencyjnej. 

Umożliwiają one firmom osiąganie skuteczności operacyjnej oraz tworzenie wizji 

przyszłej działalności biznesowej. Sprostanie oczekiwaniom rynku, dzięki uzyskanej 

przewadze konkurencyjnej, wymaga zmiany elementów oraz czynników, które o niej 

decydują. Chodzi tu zwłaszcza o nowe sposoby obserwacji oraz analizy rynków, rela-

cje z klientami czy wprowadzenie nowych, pionierskich produktów, racjonalny dobór 

i  wykorzystanie zasobów, również aplikację odmiennych niż dotychczas procesów 

i systemów zarządzania [Bis 2013, s. 55].

Cechą charakterystyczną konkurencyjnego modelu biznesu jest „bycie pierw-

szym” – czy to w wymiarze produktów lub usług, czy w odniesieniu do procesów oraz 

rozwiązań organizacyjnych. Inicjowanie przełomowych zmian, wychodzenie poza 

znane schematy, kreowanie nowej użyteczności, działania niekonwencjonalne rów-

nież są właściwe dla konkurencyjnego modelu biznesowego [Celaya, Vazquez 2016]. 

W wielu wypadkach podstawą budowy biznesu opierającego się na modelu konku-
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rencyjnym jest wiedza niematerialna. Konkurencyjny model biznesowy może także 

obejmować kształtowanie nowych potrzeb, obecnie jeszcze nieznanych, co jest na-

turalną konsekwencją podejmowania nierutynowych inicjatyw [Piekkari, Welch 2011, 

ss. 123–126]. 

Wszystko to powoduje, że organizacje opierające się na konkurencyjnym modelu 

biznesowym wymagają kadry o  wysokich kwalifikacjach i  zróżnicowanych specjali-

zacjach. Dodatkowo model konkurencyjny uwzględnia zazwyczaj wyższe niż w wy-

padku tradycyjnej działalności ryzyko, które jednak warto ponieść, ponieważ, jeśli 

planowany biznes spotka się z oczekiwanym odbiorem rynku, twórcy koncepcji dzia-

łalności osiągną wysokie zyski i wielowymiarowe korzyści. Model ten zawiera także 

stały monitoring osiągania zaplanowanych rezultatów i  reagowania na odstępstwa 

od zakładanego scenariusza, więc charakteryzuje się wysoką elastycznością [Karku-

la 2013]. 

Oparcie działalności gospodarczej na konkurencyjnym modelu biznesowym nie 

zawsze gwarantuje pełny sukces, ale osiągnięcie sukcesu, czyli pomyślne wdroże-

nie zbudowanego modelu, świadczy o  jego trwałości. Przyjęte w modelu założenia 

podlegają weryfikacji dopiero w praktycznym działaniu. Trwałość modelu konkuren-

cyjnego zapewni umiejętność dostosowania się organizacji do zmian zachodzących 

w  trakcie działania. Do trwałości przedsiębiorstwa przyczyni się regularny monito-

ring prowadzonej działalności, który pozwoli wychwycić niepokojące odstępstwa 

od przewidywanych rezultatów czy oczekiwań. Szczególnej obserwacji powinna 

podlegać wartość proponowana klientom, źródła przychodów i  struktura kosztów 

czy też organizacja wytwarzania produktów lub usług. Jeśli firma nie osiąga zakłada-

nych rezultatów w planowanym terminie i ten fakt zostanie zaobserwowany w odpo-

wiednim czasie, jest możliwość przeformułowania modelu, podjęcia decyzji i działań, 

które umocnią jego trwałość [Afuah 2014, ss. 67–69]. W tym sensie czynnikiem, który 

zapewnia trwałość biznesu, jest umiejętność pokonywania pojawiających się prze-

ciwności, zatem elastyczność też decyduje o  trwałości. Bardzo ważnym czynnikiem 

jest także umiejętność stałego uczenia się i stałego zajmowania pozycji „o krok przed 

konkurencją” [Grabowska, Furman 2015, ss. 241–242].
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Analiza konkurencyjności modelu biznesowego – wyniki 
badań

Opis metody badawczej i podmiotu badań

Jako metodę badawczą wybrano studium przypadku, które jest użyteczne do rozwią-

zywania problemów między innymi z zakresu: strategii, zarządzania strategicznego, 

ekonomii instytucjonalnej, teorii firmy, kultury organizacyjnej i  podejmowania de-

cyzji [Piekkari, Welch 2011, ss. 27–28]. Według Langleya [1999, ss. 691–710] studium 

przypadku w  porównaniu z  innymi metodami badawczymi oferuje szeroki zakres 

technik i narzędzi pozyskiwania i analizy danych. 

W  badaniach przyjęto, że procesy realizowalne w  przedsiębiorstwie tworzą sys-

tem powiązań i pewną architekturę. Jak ukazuje koncepcja tzw. „nowej ery innowacji” 

[Prahalad, Krishnan 2010, ss.  43–45] identyfikacja procesów biznesowych rozpatry-

wana jest z punktu widzenia modelu biznesu zdolnego do generowania i utrzymy-

wania przewagi konkurencyjnej. Proces taki tworzy architektura społeczna oraz ar-

chitektura techniczna, a  łącznikiem wykorzystującym tego typu zasoby są procesy 

biznesowe. Architekturę społeczną stanowią: zasoby ludzkie, struktura organizacyjna, 

uprawnienia do podejmowania decyzji i systemy zarządzania wynikami firmy, nato-

miast architektura techniczna obejmuje głównie systemy technologii informatyczno-

-komunikacyjnej. 

Z  uwagi na ograniczoną możliwość publikowania danych firma, w  której robio-

no analizy, będzie nazywana „Przedsiębiorstwem” lub „Firmą”. Działa ona od 1998  r. 

w branży spedycyjnej i jest aktualnie jedną z czterech największych firm sektora ku-

rierskiego na polskim rynku. Wraz z 21 oddziałami i przedsiębiorstwami partnerskimi 

zapewnia doręczenia paczek na terenie całego kraju oraz do 36 państw europejskich. 

Obsługuje około 220 tys. klientów w Europie oraz zatrudnia 13 tys. osób.

Elementy modelu biznesu cechujące się konkurencyjnością

Przedsiębiorstwo za najważniejszy cel stawia sobie zapewnienie usługi najwyższej 

jakości, która opiera się na zaawansowanych technologiach, przy jednoczesnym za-

chowaniu dbałości o  środowisko naturalne, ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo 

pracowników.

Pierwszoplanowym czynnikiem sukcesu są jej pracownicy. Jakość usług, a  także 

poziom obsługi klientów zależy wówczas od zaangażowania pracowników oraz ich 

umiejętności radzenia sobie w dynamicznie się zmieniającym otoczeniu. Zatem jedną 
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z  podstawowych wartości firmy jest motywowanie oraz nagradzanie pracowników 

za ponadprzeciętne wyniki. Przedsiębiorstwo wspiera działanie i  pracę zespołową, 

bo tylko praca zespołowa pozwala stawiać czoło największym wyzwaniom. Poprzez 

wewnętrzny system szkoleń oraz program High Potentials rozwija kwalifikacje pra-

cowników i przygotowuje ich do realizacji odpowiedzialnych zadań, tworząc równo-

cześnie warunki pracy, które pozwalają pracownikom czerpać satysfakcję z wykony-

wanych zadań i osiąganych celów.

Na uwagę zasługuje fakt promowania polityki wewnętrznej sukcesji dającej pra-

cownikom możliwość rozwoju wewnątrz organizacji, czego potwierdzeniem jest fakt, 

że prawie 70% menedżerów zatrudnionych w Przedsiębiorstwie to osoby z awansów 

wewnętrznych. Przedsiębiorstwo dba o przyjazną atmosferę w pracy i bezpośrednie 

relacje, które ułatwiają komunikację i  sprawiają, że nawet najbardziej wymagająca 

praca staje się łatwa. 

Kluczowym celem dla organizacji jest nieustannie zwiększanie wysokiej jakości 

usług dla klientów – być blisko klientów i  precyzyjnie dostosowywać usługi do ich 

zmieniających się potrzeb. 

Przedsiębiorstwo gwarantuje, sprawdza oraz poprawia jakość usług dzięki ogól-

noeuropejskiemu systemowi zarządzania jakością. Agencja Dekra przyznała Przed-

siębiorstwu certyfikat DIN EN ISO 9001:2008. Wykorzystując system zarządzania ja-

kością, Firma spełnia wysokie międzynarodowe standardy. Bardzo obszerny zakres 

gwarancji jakościowych obejmuje ściśle określone procesy operacyjne, wytyczne ja-

kościowe wspólne z procedurami kontrolnymi, a także regularne audyty. Istotne dane 

jakościowe rejestrowane są na bieżąco. W ten sposób zawsze dokładnie wiadomo, ile 

paczek jest doręczanych w standardowym czasie dostawy.

Najwyższy poziom usług kurierskich oznacza, że klient może w każdej sytuacji li-

czyć na swojego dostawcę. Niezawodność jest zatem jedną z najistotniejszych prze-

wag konkurencyjnych Przedsiębiorstwa, o którą pracownicy energicznie dbają każde-

go dnia. Na sprawdzone działanie nastawiony jest cały system Firmy, o czym świadczy 

struktura sieci oraz filii, technologie informatyczne czy też monitorowanie i kontro-

la wszystkich procesów. Aby towar dotarł do odbiorcy nienaruszony, konieczne są 

szczególne środki bezpieczeństwa. Stworzono jednolite normy bezpieczeństwa w ca-

łej Europie jako środek stałej ochrony. Wskaźniki zaginięć oraz uszkodzeń od wielu 

lat pozostają na bardzo niskim poziomie (0,01%). Do zabezpieczenia przesyłek służą 

nowoczesne systemy alarmowe. W sortowniach i większych filiach stale monitoruje 

się paczki za pomocą systemów nadzoru wideo. Każdy fragment procesu jest spraw-
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dzany. Pracownicy i kurierzy są poddawani regularnym szkoleniom w celu zapewnie-

nia ostrożnej obsługi wszystkich przesyłek.

Doręczanie przesyłek to współcześnie wysoko zautomatyzowany i  ustandary-

zowany proces. Tylko w taki sposób można osiągnąć najwyższą jakość w konkuren-

cyjnej cenie. Mimo to Przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na oferowanie elastycz-

nych rozwiązań. Aby to osiągnąć, ustanowiło jednolity przejrzysty portfel produktów 

podstawowych i usług. Produkty można łączyć z usługami opracowanymi specjalnie 

z myślą o zwrotach przesyłek i o sektorze e-commerce.

W latach 2015 i 2016 około 14 tys. osób pracowało przy obsłudze 404 mln pa-

czek, a obrót wyniósł około 1,96 mld euro. Przedsiębiorstwo świadczy wysokiej ja-

kości usługi kurierskie nie tylko dużym nadawcom, lecz także osobom prywatnym 

oraz firmom, które wysyłają paczki sporadycznie. Mogą oni uzyskać dostęp do 

usług za pośrednictwem ponad 1,3  tys. punktów ParcelShop oraz poprzez ofertę 

ParcelVan. Punkty ParcelShop stanowią alternatywne adresy dostawy, które umoż-

liwiają odbiorcy otrzymanie paczki bezpiecznie oraz szybko, nawet jeśli nie jest on 

obecny w domu w trakcie pierwszej próby dostawy. To właśnie Punkty ParcelShop 

okazały się dużym gwarantem konkurencyjności modelu biznesu badanego Przed-

siębiorstwa.

W  otoczeniu konkurencyjnym Przedsiębiorstwo zapewniło sobie sukces, łącząc 

trzy kluczowe elementy. Pierwszy z  nich to zakres produktów innowacyjnych, któ-

re mogą rozwiązywać prawdziwe trudności oraz dostarczać klientom konkretnych 

i  oczekiwanych korzyści. Drugim elementem są silne relacje z  klientami. Są to tak 

korzystne relacje, aby pośrednicy chcieli współpracować z firmą z powodu konkret-

nych korzyści ekonomicznych. Ostatni element sukcesu to skuteczny łańcuch dostaw 

zapewniający lepsze usługi po niższym koszcie. Odsetek konsumentów całkowi-

cie oddanych wobec danego przedsiębiorstwa czy też marki jest na ogół mały. Dla 

Przedsiębiorstwa lojalność klientów prowadzi do wzrostu zadowolenia pracowników 

z  wykonywanej pracy. To następnie tworzy więź oraz relację, która wzmacnia lojal-

ność klientów obsługiwanych przez stałych, znanych im i zaufanych pracowników.

Podsumowanie 

Ostatnie lata pokazują, że trwa okres znaczących zmian strukturalnych i jakościowych 

w branży spedycyjnej, do której można zaliczyć: rosnącą kompleksowość usług, po-
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prawę jakości usług oraz obsługi logistycznej, wdrażanie rozwiązań IT, które pozwala-

ją na skuteczne zarządzanie informacją we współczesnych łańcuchach dostaw.

Z dokonanej analizy wynika, że badane Przedsiębiorstwo skupia się na tworzeniu 

modelu biznesowego, który jest zorientowany na osiągnięcie efektywności ekono-

micznej oraz przewagi konkurencyjnej. Można stwierdzić, że Przedsiębiorstwo stale 

poszukuje nowoczesnych rozwiązań we wszystkich swoich obszarach działalności, 

zwiększa efektywność sieci oraz systemów operacyjnych, nieustannie wykorzystuje 

nowe technologie informatyczne oraz, co najważniejsze, niezmiennie zwiększa jakość 

usług dla swoich klientów (starając się precyzyjnie dostosowywać usługi do zmienia-

jących się potrzeb na rynku, w dużej mierze dyktowanych popularnym już w Polsce 

handlem internetowym).

Dzięki transformacji zarządzania, Przedsiębiorstwo zostało przekształcone w  or-

ganizację procesową. Przewaga konkurencyjna badanego Przedsiębiorstwa wynika 

z systematycznej, konsekwentnej i  skrupulatnej dbałości o  realizowane w nich pro-

cesy takie jak zarządzanie i kontrola jakości, logistyka oraz obsługa klienta czy zarzą-

dzanie zasobami ludzkimi. Dzięki tym działaniom Przedsiębiorstwo jest europejskim 

liderem jakości w logistyce paczek.

Rynek logistyczny wymaga spójnej oraz jednolitej oferty, stale odpowiadającej 

zróżnicowanym wymaganiom klientów. Aby sprostać tym oczekiwaniom, Przedsię-

biorstwo wprowadziło w  Polsce sieć punktów ParcelShop. Dzięki temu paczka jest 

przechowywana w  bezpiecznym miejscu, zwiększa się elastyczność nadawania pa-

czek oraz skuteczność doręczeń, a co za tym idzie, mniej jest zwrotów niedoręczo-

nych paczek.

W branży logistycznej produkty i usługi mogą zostać bardzo szybko skopiowane 

przez konkurencję, natomiast model biznesowy jest o  wiele trudniejszy do powtó-

rzenia, ponieważ składa się na niego suma czynności, które są wykonywane w spe-

cyficzny sposób. Przedsiębiorstwo swój konkurencyjny model biznesu oparło na za-

rządzaniu procesami, uzyskując znaczne korzyści, których efekty są już zauważalne 

w postaci rosnących przychodów i zysków. Zminimalizowano czas pracy oraz wysiłek 

w nią wkładany, zwiększono efektywność i wydajność, ograniczono koszty, a co naj-

ważniejsze – wzmocniono wizerunek firmy wśród pracowników, kontrahentów oraz 

konkurentów.
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Wprowadzenie

Zmiany, jakie pojawiają się we współczesnej gospodarce, wpływają na wzrost zna-

czenia kapitału ludzkiego. Kompetencje, wiedza, umiejętności, talent to pojęcia, 

które coraz częściej pojawiają się w  biznesowym słownictwie. Gospodarka oparta 

na wiedzy wymusiła zmiany, przez co coraz bardziej zauważalny jest wpływ wykwa-

lifikowanych pracowników na wzrost zyskowności przedsiębiorstwa, utrzymanie lub 

zdobycie przewagi konkurencyjnej. Kadry zarządzające coraz większy nacisk kładą 
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na pozyskanie i  rozwój cennych dla organizacji pracowników, których w  literaturze 

przedmiotu nazywa się m.in. specjalistami, ekspertami, pracownikami wiedzy, pro-

fesjonalistami, talentami itd. Wielość terminów pokazuje, jak ważna jest ta grupa 

pracowników dla rozwoju organizacji. Każde z tych określeń dotyczy innej grupy pra-

cowników. W ostatnim czasie na popularności zyskał termin „talent”, którym określa 

się pracowników o wysokim potencjale rozwoju. Dla osób tych tworzy się specjalne 

programy zarządzania talentami, które stanowią swoisty „inkubator” rozwoju uczest-

ników. Programy te z  jednej strony pozwalają pracownikom na intensywny rozwój, 

pozyskanie wiedzy z różnych źródeł, w tym za pomocą coachingu i mentoringu, mo-

tywują ich do efektywniejszej pracy i  kreatywności, wspomagają pracę zespołową 

itd., z drugiej strony pozwalają na pozyskanie, utrzymanie i  rozwój najcenniejszego 

kapitału przedsiębiorstwa, jakim są ludzie. 

Zarządzanie talentami można zaliczyć do przekrojowych koncepcji zarządzania. 

Swoim zakresem obejmuje różne funkcje organiczne przedsiębiorstwa, w tym m.in. 

logistykę. W  ostatnim czasie w  literaturze przedmiotu duży nacisk kładzie się na 

kompetencje pracowników zatrudnionych w działach logistyki. Celem artykułu jest 

przedstawienie wybranych aspektów realizacji programów zarządzania talentami 

jako możliwości rozwoju i  utrzymania pracowników w  obszarze logistyki. Artykuł 

ma charakter literaturowo-empiryczny. Został opracowany na podstawie analizy li-

teratury przedmiotu, raportów i analiz, a także autorskich badań.

Istota i charakterystyka programów zarządzania 
talentami

Opis istoty i charakterystykę programów zarządzania talentami należałoby rozpo-

cząć od wyjaśnienia samego pojęcia. Przez „talent”, zgodnie z definicją zamieszczo-

ną w „Słowniku języka polskiego”, rozumie się cechę oznaczającą „wybitne zdolno-

ści w  jakiejś dziedzinie, uzdolnienie w określonym kierunku” [Mały słownik 1969, 

s. 820]. Jako „talent” jest określana również osoba posiadająca tę cechę, czyli „czło-

wiek obdarzony wybitnymi zdolnościami twórczymi” [Słownik języka polskiego], 

inaczej „człowiek uzdolniony” [Mały słownik 1969, s. 820]. Jest to szerokie określe-

nie odwołujące się do wszystkich obszarów życia. Zawężając się do nauk o zarzą-

dzaniu, w  literaturze przedmiotu znajdujemy węższe wyjaśnienie, kim jest osoba 

utalentowana. 
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Wybrane definicje osoby utalentowanej:

•	 „Pracownik utalentowany (talent) to osoba, która wnosi do organizacji coś, co 

jest w  tej organizacji swoistym nadmiarem, często nieuwidacznianym w  jej 

planach i strategii, bo do pewnego momentu przez tę organizację nieuświa-

damianym” [Miś, Pocztowski 2008, s. 47],

•	 „Osoby utalentowane to osoby kreatywne, przedsiębiorcze, o  wysokim po-

tencjale rozwojowym, stanowiące dźwignię wzrostu wartości firmy” [Borkow-

ska 2005, s. 11],

•	 „Talent to potencjał w kreowaniu znaczącego wkładu i wydajności w każdym 

zakresie – w dociekaniu, ekspresji i działaniu, przez dłuższy okres” [Treffinger 

2003, s. 10].

•	 Generalnie osoby uważane za „talenty” są w stanie zapewnić przewagę kon-

kurencyjną firmie. Talenty to ich umiejętności, zdolności, zaangażowanie, 

które określają długoterminowy sukces organizacji [Elegbe 2010, s. 5],

•	 Talent to suma zdolności ludzi i  osiągania przez nich celów organizacji. Ta-

lenty to zasoby wydajne jak żadne inne, z unikalną zdolnością do tworzenia 

wartości dla organizacji [Cheese 2008, s. 1],

•	 „Talenty” to kapitał intelektualny pracowników, zdolny do tworzenia nowych 

produktów i  usług, identyfikowania nowych rynków lub nisz, znajdowania 

nowych ścieżek do wykraczania poza oczekiwania klientów, nauki grupo-

wej i indywidualnej, a także szybkiego wyprzedzania konkurentów, poprzez 

szybkie i celowe działanie [Rothwell, Kazanas 2003, s. 12].

Wszyscy autorzy wskazują na wyjątkowość osób utalentowanych poprzez ich 

potencjał, zdolności, kreatywność, wydajność. Wskazują także, że ci pracownicy są 

w stanie kreować wartość dla firmy i tworzyć jej przewagę konkurencyjną.

W latach 90. powstała koncepcja zarządzania talentami. Stanowi ona rozwinięcie 

funkcji personalnej i jest adresowana do określonej grupy odbiorców. Definiuje się ją 

jako „proces przyciągania, rozwoju, utrzymania i rozstawiania się z najlepszymi ludzi” 

[Rothwell 2011, s. 120]. Zarządzanie talentami to także „zapewnienie, aby odpowied-

nie osoby były na odpowiednim miejscu i maksymalne wykorzystanie ich potencjału 

dla optymalizowania sukcesu organizacji” [Philips 2009, s. 4]. Proces zarządzania ta-

lentami jest realizowany w  pięciu podstawowych obszarach: zarzucanie sieci, przy-

ciąganie talentów, rekrutacja i selekcja, utrzymanie talentów oraz zarządzanie odej-

ściami i kontaktami zewnętrznymi [Morawski 2011, ss. 274–276]. Tematyka związana 

z tworzeniem i funkcjonowaniem programów zarządzania talentami jest w literaturze 
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przedmiotu poruszana bardzo rzadko. Struktura oraz budowa programów zarządza-

nia talentami często odbiega od wzorców prezentowanych w koncepcji zarządzania 

talentami. Dzieje się tak, ponieważ koncepcja ma charakter ideowy, a  jej założenia 

– postulatywny. Programy zarządzania talentami mają zaś charakter aplikacyjny. Po-

jęcie „zarządzanie talentami” jest znacznie szersze niż termin „programy zarządzania 

talentami” i opiera się na dwóch podejściach: albo firma pozyskuje najlepszych pra-

cowników na rynku i wszyscy oni są dla niej „talentami”, albo tylko wyselekcjonowana 

grupa może nosić miano „talentów”. Na rysunku  1 przedstawiono graficzną klasyfi-

kację tych podejść. W wypadku drugiego podejścia, zgodnie z którym tylko nieliczni 

pracownicy to osoby utalentowane, tą grupą pracowników można zarządzać intu-

icyjnie, wyróżniając ich i podejmując kroki ku zatrzymania ich w organizacji. Jest to 

jednak etap nieświadomego stosowania niektórych elementów koncepcji zarządza-

nia talentami w  celu wyróżnienia pracowników stanowiących dla organizacji zasób 

strategiczny. 

 
Rysunek 1. Podejście do zarządzania talentami a program zarządzania talentami

 

 

Źródło: Opracowanie własne.

W  węższym ujęciu i  na wyższym poziomie zaawansowania w  firmie świadomie 

zarządza się talentami poprzez stosowanie koncepcji zarządzania talentami (Talent 

Management). Są to celowe działania w kierunku rozwijania i utrzymania w organiza-

cji utalentowanych pracowników. Mogą to być specjalne szkolenia, formy motywacji, 

Katarzyna Huk, Mieczysław Morawski



137

ale realizowane w ramach polityki personalnej danej organizacji. Przykładowo w ra-

mach systemu ocen okresowych pracowników przeprowadza się analizę potencjału 

i  tworzy indywidualny plan rozwoju. Ujmuje się w nim jego specyficzne cechy, wy-

magania oraz bodźce motywacyjne, które wpłyną na pozostanie zatrudnionej osoby 

w organizacji. 

Program zarządzania talentami jest najwyższym poziomem zarządzania talentami 

i zawiera kwintesencję tej koncepcji. Z uwagi na to, że można zarządzać ludźmi jako 

„talentami” nieświadomie, a działania świadome będą miały formę realizacji koncep-

cji zarządzania talentami, to program zarządzania talentami będzie sformalizowaną 

i usystematyzowaną jej formą. Poziom zaawansowania zarządzania talentami w da-

nej organizacji będzie uzależniony od świadomości zarówno zarządzających, pracow-

ników, organizacji, jak i otoczenia, ale również od kultury organizacyjnej, zorientowa-

nia przedsiębiorstwa na wiedzę i uczenie się, struktury organizacyjnej, posiadanego 

kapitału intelektualnego, w tym przede wszystkim struktury kapitału ludzkiego, moż-

liwości finansowych organizacji, jej zorientowania na nowe koncepcje, wyzwania, 

cele strategiczne, innowacyjności przedsiębiorstwa i dążenie ku „organizacji wiedzy”.

Ponieważ program zarządzania talentami ma w praktyce symulować koncepcję za-

rządzania talentami oraz stanowić odzwierciedlenie systemu, proponuje się następują-

cą definicję: „program zarządzania talentami to zestaw narzędzi i procedur nakierowany 

na wybraną grupę utalentowanych osób tworzących formalne ramy ich identyfikowa-

nia, rozwoju, sukcesji oraz mający na celu zwiększenie wiedzy, rozwijanie zdolności 

i umiejętności, kształtowanie motywacji tych pracowników” [Huk 2013, ss. 5–6].

Można wyróżnić następujące cechy programów zarządzania talentami [Huk 2013, s. 6]:

•	 sformalizowany charakter, tzn. w firmie przygotowana jest dokumentacja do-

tycząca przebiegu i wytycznych programu;

•	 udział pracownika w  programie rozpoczyna się wejściem do programu, 

a kończy wyjściem z programu;

•	 ograniczoność w czasie – często określony jest czas trwania programu;

•	 cykliczność – często program ma cykliczny charakter i kolejne edycje;

•	 ograniczona liczba uczestników;

•	 podejście procesowe oparte na zarządzaniu projektem;

•	 obecność osoby odpowiedzialnej za zarządzanie programem oraz osoby od-

powiedzialnej za realizację poszczególnych etapów;

•	 trzymanie się harmonogramu realizacji zamierzonych działań;

•	 wymaga nakładów finansowych.
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Programy zarządzania talentami dotyczą różnych obszarów funkcjonalnych 

przedsiębiorstwa. Stanowią one pewnego rodzaju „programy lojalnościowe” dla pra-

cowników, a do udziału w nich są wybierani najlepsi pracownicy mający potencjał do 

dalszego rozwoju. 

Funkcjonowanie programów zarządzania talentami 
w obszarze logistyki

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele zaimplementowanych programów za-

rządzania talentami. Charakteryzują się one określoną formułą i skupiają się, jak już 

wcześniej wspomniano, na podstawowych celach, jakimi są: identyfikacja lub pozy-

skiwanie, rozwój i  utrzymanie osób uznanych za talenty. Programy zarządzania ta-

lentami dotyczą wszystkich osób pracujących w danej organizacji. Ich uczestnikami 

mogą być zarówno osoby na stanowiskach kierowniczych, pracownicy administracji 

lub produkcji, a także różnych obszarów funkcjonalnych. Dobór pracowników do pro-

gramu zależy od celu, jaki kadra zarządzająca chce osiągnąć, wdrażając tego rodzaju 

sposób rozwoju pracowników.

Badania przeprowadzono w  2013  r. i  zaktualizowano w  roku 2015. Badania ilo-

ściowe zrealizowane zostały za pomocą kwestionariusza ankiety w wersji papierowej 

i  elektronicznej na próbie 22 przedsiębiorstw, z  tego 13 posiadało sformalizowane 

programy zarządzania talentami. Próba respondentów do badań była próbą celową 

ze względu na ustanowione kryterium doboru przedsiębiorstw do próby badawczej. 

Następnie zostały one pogłębione poprzez studia przypadków na czterech dużych 

przedsiębiorstwach.

Kluczową kwestią są adresaci programów zarządzania talentami. Jest to pierwszy 

etap prac koncepcyjnych, przed zdefiniowaniem „talentu”, który trzeba rozważyć. Na 

rysunku 2 przedstawiono podział adresatów programów zarządzania talentami i licz-

bę programów, które są do nich adresowane według respondentów.

W badaniu wymieniono trzy grupy, do których programy zarządzania talentami 

mogą być adresowane: 

•	 nowych, „cennych” pracowników, najczęściej pozyskanych od konkurencji,

•	 pracowników wewnętrznych, mających staż pracy w  danym przedsiębior-

stwie, 

•	 absolwentów, studentów ostatnich lat.
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Rysunek 2. Podział programów z uwagi na adresatów

Źródło: Opracowanie własne.

Wymienione trzy grupy wykluczają się wzajemnie i do nich odnoszą się programy 

zarządzania talentami. Najczęściej tworzy się je z myślą o pracownikach firmy. Dobór 

pracowników można też ujmować przez pryzmat innych kryteriów. W tabeli 1 przed-

stawiono analizę pracowników biorących udział w programach zarządzania talentami 

w badanych podmiotach.
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Analizując rozkład ogólnej liczby osób uczestniczących w poszczególnych progra-

mach, można stwierdzić, że mediana wynosi 15, czyli w połowie programów uczest-

niczy mniej niż 15 osób, a pozostałe 50% programów ma więcej niż 15 uczestników. 

W dwóch programach liczba uczestników jest bardzo duża i wynosi 4000 i 200. Nie 

uwzględniając tych dwóch skrajnych odpowiedzi (zawyżają one wynik), średnia liczba 

uczestników w programach zarządzania talentami to 16 osób, a liczebność całej gru-

py „talentów” waha się w przedziale od 8 do 35 osób. W programach zarządzania ta-

lentami średnio bierze udział 0,79% wszystkich zatrudnionych w danym przedsiębior-

stwie pracowników. Wskaźnik liczby uczestników programu zarządzania talentami 

waha się od 0,07% do 1,6%. Programy zarządzania talentami zdecydowanie częściej 

obejmują pracowników na stanowiskach umysłowych niż fizycznych. Uwzględniając 

sumę wszystkich uczestników badanych programów, aż 94% z nich obejmuje stano-

wiska kwalifikowane jako praca umysłowa. Kiedy uwzględnimy podział na stanowiska 

kierownicze i  niekierownicze, rozkład ten okaże się bardziej wyrównany. 40% osób 

uczestniczących w programie zarządzania talentami zajmuje stanowisko kierownicze, 

a 60% – niekierownicze. Jest to uzależnione od założeń i koncepcji poszczególnych 

programów stosowanych w przedsiębiorstwach. W niektórych z nich główny nacisk 

kładzie się na rozwój pracowników tak, aby mogli dopiero awansować na stanowi-

sko kierownicze. W  innych kategoryzacja ta jest dzielona na dwie grupy stanowisk 

kierowniczych i  niekierowniczych. W  żadnym z  analizowanych przypadków nie za-

uważono rozwoju wyłącznie kadry kierowniczej. Można z  tego wywnioskować, że 

programy zarządzania talentami są adresowane również do kadry kierowniczej niż-

szego szczebla oraz do osób rozpoczynających realizowanie swoich ścieżek rozwoju 

i kształtowania kariery.

W badaniu wskazano, że osoby uczestniczące w programach zarządzania talen-

tami są pracownikami różnych działów. Jeśli chodzi o działy logistyki, to aż 10 na 11 

przedsiębiorstw wskazało udział w  tej formie rozwoju pracowników tegoż obsza-

ru. Jest to bardzo wysoka liczba i należy podkreślić, że żaden inny dział nie uzyskał 

podobnego wyniku. Warto zaznaczyć, że większość wskazanych obszarów funkcjo-

nalnych jest zależnych od logistyki. Średnia liczba osób biorących udział w  progra-

mach zarządzania talentami z obszarów logistyki to 8 osób, co stanowi średnio 21,5% 

wszystkich uczestników. W poszczególnych firmach liczba osób pracujących w dzia-

łach logistyki, będących uczestnikami programu w stosunku do wszystkich uczestni-

ków programów danej organizacji waha się od 12,5% do 50%. Stosunek ten świadczy 

o  konieczności rozwoju pracowników z  obszaru logistyki i  uznawanie właśnie tych 
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osób za utalentowane. Powodów występowania tego zjawiska jest dużo. Przede 

wszystkim rozwój technologii i przemysłu, który wymusza poszukiwania specjalistów 

w zakresie zarządzania logistycznego oraz ich utrzymanie w swoich strukturach. Pra-

cownicy posiadający kompetencje z szeroko rozumianej logistyki są bardzo poszuki-

wani na obecnym rynku pracy. Świadczy o tym również wzrost zainteresowania tym 

kierunkiem na uczelniach wyższych i w szkołach technicznych. Niniejsze badanie po-

twierdza to zjawisko. Ponadto wskazuje, że logistyka staje się jednym z kluczowych 

obszarów w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Powyższe dane można również porównać z  przesłankami, jakimi kieruje się ka-

dra zarządzająca przedsiębiorstwa w tworzeniu tego rodzaju programów. W tabeli 2 

przedstawiono ranking przesłanek tworzenia programów zarządzania talentami. Re-

spondenci byli proszeni o uszeregowanie podanych przesłanek od tych najważniej-

szych do mniej ważnych. W konsekwencji uzyskano poniższy ranking.

Tabela 2. Ranking przesłanek tworzenia programów zarządzania talentami
1. potrzeba sukcesji pracowników na stanowiskach kierowniczych
2. potrzeba sukcesji pracowników na stanowiskach kluczowych dla firmy
3. rozwój liderów
4. zwiększenie efektywności zasobów ludzkich 
5. chęć podniesienia zysku poprzez rozwój kapitału ludzkiego
6. przyśpieszenie kariery najlepszych pracowników
7. zatrzymanie najcenniejszych pracowników
8. zwrócenie uwagi na korzyści, jakie można uzyskać z rozwoju wiedzy pracowników
9. bycie „dobrym pracodawcą” jako cel strategiczny
10. wywołanie u niektórych pracowników poczucia wyróżnienia, motywacji
11. niedostatek osób o określonych umiejętnościach
12. niezagospodarowane możliwości pracowników
13. bycie liderem w zakresie stosowanych systemów zarządzania
14. zmiana strategii zarządzania
15. poprawa wizerunku przedsiębiorstwa
16. decentralizacja zarządzania
17. moda i duże zainteresowanie tą koncepcją
18. duża fluktuacja zatrudnienia

2,18
2,18
3,00
4,22
4,86
5,50
6,56
7,38
8,20
8,25
8,50
8,67
9,00

10,00
10,25
10,25
14,50
14,50

Źródło: Opracowanie własne.

Najważniejszymi przesłankami tworzenia programów zarządzania talentami jest 

potrzeba sukcesji pracowników na stanowiska kierownicze oraz kluczowe dla firmy. 

Ponadto respondenci wymienili cele takie jak: rozwój liderów, zwiększenie efektyw-

ności zasobów ludzkich i chęć podnoszenia zysku poprzez rozwój kapitału ludzkiego, 

przyśpieszenie kariery i zatrzymanie najcenniejszych pracowników. Z uwagi na fakt, 
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że pracownicy obszarów logistyki, objęci programami zarządzania talentami, stano-

wią większą grupę, ponieważ średnia liczba uczestników tych działów wynosi ponad 

21%, można uznać, że przesłanki te są adresowane w szczególny sposób do tej grupy. 

Powyższe przesłanki odnoszą się przede wszystkim do sukcesji tychże pracowników, 

a także ich rozwoju i utrzymania. Potwierdza to, że w pracowników z obszarów logi-

styki chętnie się inwestuje, dba o  rozwój ich kompetencji oraz stwarza warunki do 

utrzymania ich w strukturach organizacji.

Podsumowanie

Zmieniające się warunki funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają rozwój kapitału 

ludzkiego. Duży nacisk kładzie się również na inne obszary funkcjonalne przedsię-

biorstw. W  ostatnim czasie pojawiły się nowe określenia, „kategorie” pracowników, 

takie jak profesjonaliści czy talenty. Zjawisko to uwypukla konieczność rozwoju za-

trudnionych osób, a  także wpływa na konieczność samorozwoju ludzi, którzy chcą 

być doceniani w swoim miejscu pracy. Rozwój pracowników jest też uzależniony od 

rodzaju kompetencji i wiedzy, jakie powinni oni posiadać. Pracownicy, w których wi-

dzi się duży potencjał do rozwoju, którzy mają indywidualne dla siebie kompetencje, 

są bardzo cenni i to o nich mówi się „talenty”. Jak pokazały przedstawione w artykule 

badania, duży nacisk kładzie się na rozwój pracowników utalentowanych w  obsza-

rach logistyki. Świadczy to o tym, że jest to jeden z kluczowych obszarów zarządzania 

w przedsiębiorstwach oraz wskazuje na konieczność rozwoju i utrzymania pracow-

ników w tych działach. Logistyka staje się coraz popularniejsza i coraz większą wagę 

przypisuje się procesom zachodzącym w  tym obszarze. Dlatego istotne wydaje się 

rozwijanie kompetencji i motywowanie utalentowanych pracowników, którzy podej-

mują się tej działalności, albowiem to od ich kompetencji zależeć będzie wartość do-

dana kreowana dla przedsiębiorstwa.
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Wprowadzenie

Świadomość społeczeństwa się zmienia. Zmianie ulega także podejście do prowa-

dzenia działalności gospodarczej i  kwestii wizerunkowych. Coraz większą uwagę 

przykłada się do niwelowania negatywnego wpływu na środowisko, udziału firm 

w  działaniach lokalnych, dbania o  miejsce i  warunki pracy, a  także wspierania po-
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trzebujących. Są to zagadnienia, które stanowią główną ideę koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu. Wzrost świadomości społeczeństwa wpływa na działania 

przedsiębiorstw. Choć większość z nich koncepcję tę wykorzystuje do działań wize-

runkowych, to i tak pozytywnym wpływem tego zjawiska jest dbanie o środowisko, 

aspekty socjalne, socjologiczne, etyczne oraz ekonomiczne.

Zmiany zachodzące w gospodarce powodują również implementację rozwiązań 

stworzonych wcześniej dla innych podmiotów, a  także aglomeracji. Nową koncep-

cją, jaka pojawiła się w  ostatnim czasie, jest logistyka miejsca. Mnogość procesów, 

konieczność zarządzania wieloma podmiotami wpłynęła na konieczność wykorzysta-

nia narządzi i rozwiązań w zakresie logistyki pierwotnie dedykowanych przedsiębior-

stwom. 

Powyższe koncepcje mają wiele wspólnych obszarów i  wzajemnie się uzupeł-

niają. Obie są wykorzystywane w  zarządzaniu aglomeracjami. W  niniejszym arty-

kule poruszone zostaną kwestie związane ze wspólnymi obszarami i zależnościami 

występującymi pomiędzy tymi koncepcjami, w  szczególnym stopniu uwzględnia-

jące aspekty środowiskowe. Celem artykułu jest więc przedstawienie zależności 

i  wspólnych obszarów zainteresowania pomiędzy logistyką miejską a  społeczną 

odpowiedzialnością biznesu z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Artykuł 

przedstawia analizę biznesu z uwzględnieniem aspektów środowiskowych w świetle 

literatury przedmiotu.

Środowiskowe aspekty w realizacji koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to termin coraz częściej poruszany zarów-

no w literaturze przedmiotu, jak i w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw. Roz-

wój tej koncepcji niewątpliwie wiąże się ze wzrostem świadomości ludzi. Społeczeń-

stwo stanowi grupę docelową przedsiębiorstw jako konsumenci ich dóbr. Tak więc 

konsekwencją tego zjawiska jest coraz większa uwaga poświęcona przez kadry zarzą-

dzające wizerunkowi przedsiębiorstwa poprzez jego oddziaływanie na środowisko, 

społeczeństwo lokalne i  region. Wpływa to także na działania podejmowane w  za-

kresie etyki oraz działalności filantropijnej. Według Friedmana „istnieje tylko jeden 

jedyny rodzaj społecznej odpowiedzialności ze świata biznesu – wykorzystywać swe 

zasoby i podejmować działalność w celu zwiększenia własnych zysków na tyle, na ile 
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pozostaje to zgodne z regułami gry… (i) przyjmować otwartą i wolną konkurencję, 

bez podstępów i oszustw” [Freeman 1997, s. 114]. Friedman wskazuje na wymiar eko-

nomiczny oraz prawny działalności przedsiębiorstw. S. Young z kolei CSR określa jako 

„strategiczne i  długoterminowe podejście, oparte na zasadach dialogu społeczne-

go, przejrzystych relacjach i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych dla wszystkich; to 

również osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym mądrym kształtowaniu relacji 

ze wszystkimi interesariuszami […]. Jest to również prowadzenie biznesu w sposób 

uwzględniający wartości etyczne, prawo, szacunek dla pracowników, społeczeństwa 

i środowiska przyrodniczego, a także pozwalający wnosić wkład do zrównoważone-

go rozwoju poprzez współpracę z  nimi, tak aby poprawiać jakość życia wszystkich 

obywateli” [Young 2005, s. 75].

„Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw sprowadza się do 

szczególnych umiejętności z  jej otoczeniem społecznym i  naturalnym” [Adamiak 

2012, s.  504]. A.B.  Carroll wyróżnia cztery stopnie odpowiedzialności przedsiębior-

stwa: ekonomiczną, prawną, etyczną i  filantropijną. Autor ten zauważa, że funda-

mentem działalności biznesu w myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności bizne-

su jest jej stabilność finansowa i  przynoszenie profitów. Następnie należy zwrócić 

uwagę na aspekty prawne i  etyczne, czyli postępowanie według wszystkich usta-

lonych norm, sformalizowanych w zakresie przepisów, a także norm etycznych na-

rzuconych przez społeczność. Dopiero wtedy można podjąć się działalności filan-

tropijnej poprzez wspomaganie i pomoc potrzebującym. Realizacja tych aspektów 

w tej kolejności może doprowadzić do funkcjonowania jednostki w myśl społecznej 

odpowiedzialności. 

Wielu autorów wyróżnia różne wymiary społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Kluczowe jednak wydają się wymiary: społeczne, ekonomiczne, środowiskowe oraz 

etyczne. Ich syntetyczne ujęcie zostało przedstawione na rysunku 1. To one w naj-

większym stopniu wpływają na sposób postrzegania biznesu i  działalności gospo-

darczej. 

Obszary te dotyczą głównych celów społecznej odpowiedzialności biznesu. Głów-

nym celem powinna być zyskowność przedsiębiorstwa, która pozwoli na realizację 

wyższych celów. W każdej organizacji należy dbać o aspekty ekonomiczne, które po-

zwolą na efektywną działalność. Powinna się ona opierać na etycznym postępowaniu 

zarządzających daną jednostką wobec wszystkich interesariuszy, środowiska, a także 

prawa. Ważnymi czynnikami wpływającymi na działalność przedsiębiorstwa są pra-

cownicy i ich miejsce pracy, a także społeczność lokalna. W myśl koncepcji społecznej 
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odpowiedzialności to na tych filarach w głównej mierze firmy mogą budować swój 

wizerunek: dobrego pracodawcy, odpowiedzialnego przedsiębiorstwa itd. poprzez 

dbanie o miejsca pracy, zapewnienie godnych warunków pracownikom, stworzenie 

dobrej atmosfery w organizacji, a także działania skierowane do lokalnej społeczności 

(organizację wydarzeń, sponsoring lokalnych drużyn sportowych, wsparcie fundacji 

dobroczynnych). Kolejnym ważnym filarem są względy ekologiczne. Duży nacisk kła-

dzie się na przedsiębiorstwa w zakresie konieczności ochrony środowiska i również tą 

tematyką zajmuje się społeczna odpowiedzialność biznesu. Płaszczyzna ekologiczna 

w głównej mierze opiera się na odpowiednim doborze asortymentu i rozmiarów pro-

dukcji, stosowaniu odpowiedniej technologii i urządzeń niwelujących lub ogranicza-

jących emisję szkodliwych substancji, redukcję czynników wpływających degradują-

co na środowisko.

Założenia społecznej odpowiedzialności biznesu można odnosić również do za-

rządzania aglomeracjami. Kluczowe zagadnienia dotyczą zjawisk zachodzących nie 

tylko w przedsiębiorstwach, lecz także w organizacjach czy miastach itd. 

Rysunek 1. Obszary zainteresowania społecznej odpowiedzialności biznesu

Źródło: Opracowanie własne.

Logistyka miejska – istota i charakterystyka

Zarządzanie miastami staje się coraz bardziej istotne z punktu widzenia jego atrakcyj-

ności. O wyborze lokalizacji i osiedlania się decydują różne czynniki, między innymi 

czas oczekiwania w godzinach szczytu, dostępność komunikacji miejskiej, jakość in-

frastruktury itd. W związku z zaistniałymi zmianami władze zarządzające aglomeracja-
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mi zmuszone są do prowadzenia efektywnej polityki. Rozwiązań w zakresie efektyw-

nego zarządzania miastem można szukać w naukach o  logistyce. W odniesieniu do 

zmian dokonujących się w gospodarce na przełomie wieków XX i XXI powstał nowy 

obszar badawczy – logistyka miejska. Dokonujący się rozrost miast, związany z nim 

wzrost liczby ludności, przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji, zagęszczenie sie-

ci drogowych i  komunalnych stwarzają istotne problemy w  zarządzaniu. Ponieważ 

jedną z cech logistyki jest uniwersalizm, zasady zarządzania logistycznego, które są 

stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwami, można również przenieść na grunt go-

spodarki miastami [Kaźmerski 2007, s. 95].

Charakterystykę kluczowych zagadnień związanych z  logistyką miejską należy 

rozpocząć od próby jej zdefiniowania. M. Szymczak przedstawił definicję logistyki 

miejskiej opierającą się na definicji logistyki opracowanej przez Council of Logistics 

Management. Stwierdza on, że „logistykę miejską można określić jako proces plano-

wania, realizowania i kontrolowania przepływów:

•	 inicjowanych na zewnątrz i skierowanych do miasta,

•	 inicjowanych w mieście i skierowanych na zewnątrz,

•	 przechodzących przez miasto,

•	 wewnętrznych w mieście

oraz towarzyszących im przepływów informacji, mający na celu zaspokojenie po-

trzeb miasta w dziedzinie jakości gospodarowania, jakości życia i rozwoju” [Szymczak 

2013, s. 312]. Podobnie logistykę miejską definiuje J. Szołtysek. Twierdzi on, że „logi-

styka miasta to ogół procesów zarządzania przepływami osób, ładunków i  informa-

cji wewnątrz systemu logistycznego miasta, zgodnie z  potrzebami i  celami rozwo-

jowymi miasta, z  poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego, uwzględniając, 

że miasto jest organizacją społeczną, której nadrzędnym celem jest zaspokajanie 

potrzeb swoich użytkowników” [Szołtysek 2005, s. 105]. Przedmiotem badań logisty-

ki miejskiej są zagadnienia celowo zorganizowanego i  zintegrowanego przepływu 

materiałów, ludzi i  informacji w  aglomeracji miejskiej. Problemy te obejmują m.in.: 

zagadnienie dostępności komunikacyjnej miasta, utylizacji odpadów, zaopatrzenie 

aglomeracji w wodę i energię, zaopatrzenie sieci handlowych w towary, gospodarki 

ściekowej, usuwania, budowy i  utrzymania sieci telekomunikacyjnych oraz dbałość 

o środowisko naturalne aglomeracji miejskiej i jej okolic [Witkowski 2007, s. 203]. Po-

nadto jednym z głównych zadań logistyki miasta jest tworzenie miejskiego systemu 

transportowego, który będzie optymalizował czas przemieszczania się [Ehmke 2012, 

s. 1]. Kształtowanie się przepływów w mieście ma istotny wpływ na funkcjonowanie 
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mieszkańców oraz na satysfakcję życia w mieście. Istotne więc wydaje się sprostanie 

oczekiwaniom mieszkańców poprzez niwelowanie natężenia ruchu drogowego, za-

pewnienie optymalnego transportu miejskiego, minimalizowania niekorzystnego 

wpływu na środowisko, zapewnienie odpowiedniej gospodarki komunalnej itd. Istot-

ne wydają się także aspekty kulturowe, estetyczne oraz atrakcyjność postrzegania 

danego miejsca. Wpływa to bezpośrednio na liczbę ludności zamieszkujących daną 

aglomerację, a także wzrost lub spadek zaludnienia danego obszaru. Tak więc istotne 

są działania podejmowane w zakresie logistyki miejskiej i optymalizowania procesów 

zachodzących w jej obszarze [Huk 2015, s. 156]. 

Logistyka miejska to zasadniczo te same procesy, które stanowią treść logistyki 

w każdym wymiarze. Można tutaj wymienić transport, składowanie, obsługę klienta 

[Szymczak 2013, s. 311]. Zasadniczą różnicą jest jednak odbiorca tych procesów oraz 

wartość dodana, jaką w tej perspektywie jest korzyść niefinansowa w postaci satys-

fakcji mieszkańców, liczba ludności zamieszkująca dany obszar, atrakcyjność regio-

nu, postrzeganie miejscowości przez turystów, wizerunek regionu. Dopiero pośredni 

wpływ tych elementów może w jakimś stopniu przyczynić się do wzrostu dochodo-

wości danego regionu [Huk 2015, s. 156]. 

Na obszarach aglomeracji skupia się potencjał ekonomiczny i społeczny danego 

kraju, a ich sprawne funkcjonowanie decyduje zarówno o rozwoju kraju, jak i dane-

go regionu [Witkowski 2007, s. 203]. Z punktu widzenia mieszkańca miasta kluczowe 

są bowiem dwa zjawiska – zaspokajanie swoich potrzeb w sprzyjających warunkach, 

a także konieczność pokonywania przestrzeni w celu realizacji owych potrzeb [Szoł-

tysek 2010, s. 8]. Zmiany, jakie dokonały się w gospodarce, wzrost zaludnienia, a także 

rosnący dobrobyt społeczeństwa wpływają na konieczność efektywniejszego zaspo-

kojenia tych potrzeb. „Zarządzanie miastem będącym jednocześnie miejscem pracy, 

zamieszkania, wypoczynku, dokonywania zakupów czy korzystania z  dóbr kultury 

musi mieć, oprócz ekonomicznego, także swój wymiar społeczny i ekologiczny” [Wit-

kowski 2007, s. 203]. Logistykę miejską można rozpatrywać przez pryzmat wymiaru 

ekonomicznego, ekologicznego i  społecznego. To one stanowią o  istotnych celach 

i interesariuszach skutecznego zarządzania miastem.
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Oddziaływanie i zależności pomiędzy społeczną 
odpowiedzialnością biznesu a logistyką miejską 
w kontekście aspektu środowiskowego

Obie opisywane koncepcje zarządzania mają wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie 

miastami. Zarówno społeczna odpowiedzialność biznesu, jak i logistyka miasta swo-

je pierwotne zastosowanie ma w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Uniwersalizm tych 

dwóch koncepcji sprawił, że zostały one wykorzystane w szerszym ujęcia z uwagi na 

ich korzyści. Wymienione koncepcje mają charakterystyczne dla siebie obszary zain-

teresowań, co zostało przedstawione na rysunku 2. Dla potrzeb niniejszego artykułu 

przyjęto, że głównymi wymiarami logistyki miejskiej są wymiary: polityczny, społecz-

ny i  ekologiczny, natomiast wśród obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu 

należy wymienić: ekonomiczny, społeczny, środowiskowy, etyczny. 

Rysunek 2. Obszary zainteresowania logistyki miejskiej i społecznej odpowiedzial-
ności biznesu

Źródło: Opracowanie własne.

Wspólnymi obszarami zainteresowania tych dwóch koncepcji są obszar społecz-

ny i  środowiskowy. W  artykule zostanie poruszony tylko aspekt środowiskowy jako 

wspólny mianownik obu tych koncepcji. Wymiar środowiskowy jest bardzo istotny 

z punktu widzenia zarządzania miastem, jego postrzegania przez społeczeństwo, ja-

kości życia w danej aglomeracji.  

Z punktu widzenia logistyki miasta wymiar środowiskowy będzie dotyczył proce-

sów logistycznych w zakresie gospodarki odpadami, utylizacji, dbania o  tereny zie-

lone oraz zazielenianie terenów, infrastruktury technicznej, komunikacji. Społeczna 
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odpowiedzialność biznesu w głównej mierze skupia się na ekologicznym zarządza-

niu przedsiębiorstwami, redukcji szkodliwych substancji. Będzie ona dotyczyć także 

wszystkich zagadnień związanych z ekologią, która korzystnie wpłynie na poprawę 

warunków życia m.in. lokalnego społeczeństwa.

Łącząc powyższe czynniki oddziaływania, można wskazać wspólne obszary w za-

kresie tych dwóch koncepcji. Oddziaływanie społecznej odpowiedzialności biznesu 

na logistykę miejską w wymiarze środowiskowym:

•	 efektywna gospodarka komunalna, utylizacja odpadów nieuciążliwa dla 

mieszkańców, lokalizacja zakładów spalania poza granicami miast, 

•	 systematyczne wywożenie śmieci z  prywatnych posesji i  śmietników roz-

mieszczanych na terenie miasta, zwłaszcza w centrum,

•	 nieuciążliwa i sprawna segregacja śmieci,

•	 nowoczesne technologie wykorzystywane w zakładach utylizacji śmieci,

•	 rozbudowany system recyklingu,

•	 zagospodarowanie terenów zielonych,

•	 wprowadzenie ograniczeń emisji zanieczyszczeń do środowiska, limity re-

dukujące czynniki degradujące środowisko nakładane na przedsiębiorstwa 

i inne organizacje,

•	 propagowanie innowacji oraz dofinansowania do wprowadzania nowych 

technologii i urządzeń mających na celu niwelowanie negatywnych skutków 

działania przemysłu,

•	 tworzenie specjalnych stref ekonomicznych i  lokalizacja przedsiębiorstw na 

obrzeżach miast,

•	 budowa obwodnic miast i odciążenie głównych dróg w miastach,

•	 budowa ekranów dźwiękoszczelnych,

•	 kampanie informujące o niekorzystnym wpływie na środowisko wśród społe-

czeństwa i władz przedsiębiorstw, 

•	 systemy informacji drogowej zapobiegające tworzeniu się korków w  mia-

stach,

•	 elektroniczne autobusy wykorzystywane w komunikacji miejskiej,

•	 polityka sprzyjająca zastępowaniu transportu prywatnymi środkami trans-

portu na korzyść komunikacji miejskiej (np. darmowe autobusy),

•	 dbanie o środowisko lokalne jako miejsce wypoczynku społeczeństwa.

Wskazano rozwiązania, które stanowią efekt integracji logistyki miejskiej i spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu, choć 
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pierwotnie dedykowana przedsiębiorstwom, znajduje swój nurt w  rozwiązaniach 

w  obszarze zarządzania miastami. Wspólny obszar zainteresowania – wymiar śro-

dowiskowy – stanowi główny trzon obu tych koncepcji i uwypukla ich ideę. W wy-

niku wykorzystania rozwiązań i dobrych praktyk zarówno z  logistyki miejskiej, jak 

i społecznej odpowiedzialności biznesu można uzyskać rezultaty, które wpłyną na 

efektywność zarządzania miastem. Należy również nadmienić, że owe propozycje 

rozwiązań nie stanowią wszystkich możliwych działań i to od zarządzających mia-

stami, celów interesariuszy, potencjału i  uwarunkowań zależy, jakie rozwiązania 

w zakresie poprawy warunków środowiskowych zostaną wdrożone w danej aglo-

meracji. Ponadto warto zauważyć, że działania podejmowane w  zakresie dbania 

o środowisko przez władze miast stanowią nowy i bardzo dobry kierunek. Wpływ 

na to ma niewątpliwie postawa społeczeństwa, które stawia przed władzami miast 

coraz większe wymagania.

Podsumowanie

Ekologia to dziś bardzo popularny termin, który sprowadza się również do warunków 

i  przesłanek skutecznego zarządzania miastem. Popularna dziś koncepcja logistyki 

miasta odnosi się do przeniesienia podstawowych założeń pochodzących z  nauki 

o  logistyce do zarządzania aglomeracjami. Jednym z kluczowych jej wymiarów jest 

aspekt środowiskowy. Podobnie koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, 

która nakłada na zarządzających organizacjami konieczność nie tylko „dbania” o klu-

czowych interesariuszy, lecz także środowisko. Zarówno logistyka, jak i  społeczna 

odpowiedzialność biznesu, dzięki uniwersalnemu charakterowi, mogą zostać zaim-

plementowane do zarządzania miastem. Korzyści, jakie one przynoszą, mogą two-

rzyć wartość dodaną dla miast. Wspólnymi obszarami zainteresowania tych dwóch 

koncepcji – logistyki miasta i  społecznej odpowiedzialności biznesu – są wymiary 

społeczny i środowiskowy. W artykule opisano zależności i wspólne obszary zaintere-

sowania pomiędzy tymi dwiema koncepcjami. Wskazano rozwiązania, które wpłyną 

na jakość mieszkania i pracy, zaspokajania potrzeb przez mieszkańców. Zarówno lo-

gistyka miasta, jak i społeczna odpowiedzialność biznesu, dzięki wspólnym obszarom 

zainteresowania, proponowanym rozwiązaniom i  założeniom, doskonale się inte-

grują i mogą przynieść korzyści zarówno zarządzającym aglomeracjami, jak i przede 

wszystkim samym mieszkańcom i interesariuszom miast.

Aspekt środowiskowy w logistyce miejskiej w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
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Wstęp

Sekcja transport i gospodarka magazynowa odgrywają ważną rolę w rozwoju polskiej go-

spodarki. Jest szóstą co do wielkości sekcją mierzoną liczbą podmiotów gospodarczych1, 

zatrudnia ponad 734  tys. osób (ponad 8% ogółu pracujących w  przedsiębiorstwach) 

i zajmuje drugie miejsce pod względem wartości nakładów inwestycyjnych2. Dlatego też 

istotne znaczenie ma kształtowanie właściwych warunków jej funkcjonowania i rozwoju.

Jednym z podstawowych problemów związanych z  funkcjonowaniem przedsię-

biorstw, w tym również z sekcji transport i gospodarka magazynowa, jest konieczność 

zachowania zdolności do wywiązywania się z  bieżących zobowiązań finansowych. 

Brak tej zdolności oznacza bowiem, że przedsiębiorstwo ma problemy z płynnością 

finansową, a jej utrata jest wstępem do upadłości. Zagadnienia te stały się szczegól-

nie istotne w ostatnich latach, kiedy to znacznie skrócił się okres od utraty płynności 

finansowej do całkowitej niewypłacalności i wynosi obecnie nie kilka lat czy miesięcy, 

ale kilka tygodni [Grzywacz 2014, s. 45]. Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych 

wskazują, że główną przyczyną upadłości przedsiębiorstw jest utrata płynności finan-

sowej, nie zaś ponoszenie przez nie strat. We Francji i w Wielkiej Brytanii utrata płyn-

ności jest przyczyną bankructw 60–80% przedsiębiorstw [Sierpińska, Wędzki 2001, 

s. 7]. Dlatego też obserwacja zmian, jakie zachodzą w obrębie płynności finansowej, 

a  także analiza czynników kształtujących płynność finansową powinny być podsta-

wowym zagadnieniem bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem, w tym z sekcji H.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych modeli czynników 

kształtujących płynność finansową przedsiębiorstw oraz zbadanie siły i  kierunku 

wpływu tych czynników na poziom płynności finansowej przedsiębiorstw sekcji 

transport i gospodarka magazynowa (sekcja H w klasyfikacji PKD 2007). Do realizacji 

tak postawionego celu wykorzystano metodę deterministyczną (różnicowania).

W  analizie płynności finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i  gospodarka 

magazynowa wykorzystano dane GUS prezentujące sytuację ekonomiczno-finanso-

wą przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych. Badaniami objęto lata 

2006–20143. 

1  W 2015 r. w sekcji transport i gospodarka magazynowa funkcjonowało ponad 256,6 tys. podmiotów, tj. 
6,1% podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne 
gospodarstwa rolne). Zob. [GUS 2016, ss. 35, 45].

2  W 2014 r. nakłady inwestycyjne ogółem w Polsce wyniosły 250,8 mld zł, z czego nakłady inwestycyjne 
sekcji transport i gospodarka magazynowa osiągnęły 42,1 mld, tj. 16,8%. Zob. [GUS 2015b, ss. 19–20].

3 Najnowsze dane publikowane przez GUS dotyczą 2014 r.
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Pojęcie i pomiar płynności finansowej

Płynność finansowa jest pojęciem wieloznacznym. W literaturze przedmiotu można 

znaleźć wiele jej definicji, które wskazują na różne jej aspekty. Najczęściej płynność 

finansową określa się jako:

•	 zdolność zamiany poszczególnych składników aktywów na środki pieniężne 

w jak najkrótszym czasie i bez utraty ich wartości (aspekt majątkowy) [Wędz-

ki 2003, s. 32; Gajdka, Walińska 1998, s. 465; Grzywacz 2014, ss. 11–12],

•	 zdolność przedsiębiorstwa do terminowego wywiązywania się z  krótkoter-

minowych zobowiązań (aspekt majątkowo-kapitałowy) [Wędzki 2003, s. 33],

•	 zdolność pokrycia wydatków wynikających z aktualnych zobowiązań krótko-

terminowych oraz niezbędnych przyszłych wydatków spodziewanymi bieżą-

cymi wpływami środków pieniężnych (aspekt przepływów pieniężnych) [Ku-

sak 2004, s. 10; Wojciechowska 2001, s. 14; Dudycz, Wrzosek 2000].

Płynność finansowa w  aspekcie majątkowym oraz majątkowo-kapitałowym ma 

charakter statyczny – jest liczona na podstawie aktywów i zobowiązań, które jednost-

ka posiada w danym momencie. Z kolei płynność finansowa w aspekcie przepływów 

pieniężnych ma charakter dynamiczny – pokazuje procesy finansowe ujęte strumie-

niowo w postaci wpływów oraz wydatków gotówkowych.

Pomiaru płynności finansowej w  ujęciu statycznym dokonuje się najczęściej za 

pomocą wskaźników zabezpieczenia majątkowego (wskaźniki ujęcia likwidacyjnego) 

[Wędzki 2006, s. 294], które wskazują, jaki jest poziom majątku, który łatwo można 

zamienić (zlikwidować) na gotówkę potrzebną do zapłacenia bieżących zobowiązań 

w ramach cyklu operacyjnego. Wskaźniki te oblicza się podstawie danych zawartych 

w bilansie. Z kolei pomiaru płynności w ujęciu dynamicznym dokonuje się na podsta-

wie wskaźników wydajności oraz wystarczalności środków pieniężnych, które bazują 

na strumieniach przepływów pieniężnych odzwierciedlanych w sprawozdaniu z prze-

pływu środków pieniężnych.

Płynność finansowa przedsiębiorstw sekcji transport 
i gospodarka magazynowa

Ocena płynności finansowej przeprowadzana jest przede wszystkim na podstawie 

sprawozdawczości finansowej i powinna uwzględniać zarówno wskaźniki o charak-

Czynniki determinujące płynność finansową przedsiębiorstw na przykładzie sekcji transport i gospodarka magazynowa
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terze statycznym, jak i  dynamicznym. W  niniejszym opracowaniu ocenę płynności 

finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i  gospodarka magazynowa przeprowa-

dzono na podstawie wskaźników statycznych. Ze względu na brak danych statystycz-

nych przedstawiona poniżej analiza nie uwzględnia wskaźników o charakterze dyna-

micznym.

W  literaturze przedmiotu funkcjonuje wiele różnych statycznych wskaźników 

płynności finansowej [Zob. Brigham, Houston 2012, ss. 99–101, Dyson 2010, ss. 222–

225; Correia, Flynn, Uliana i in. 2001, ss. 5–13]. Najczęściej do wskaźników tych zalicza 

się: wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik płynności szybkiej oraz wskaźnik płynno-

ści natychmiastowej [zob. Abraham, Glynn, Murphy i in. 2008, Atkinson, Young, Ka-

plan 2004].

Wskaźnik płynności bieżącej (Current ratio) informuje, ile razy bieżące aktywa po-

krywają bieżące pasywa. Informuje o  zdolności przedsiębiorstwa do w  miarę szyb-

kiego regulowania bieżących zobowiązań za pomocą globalnej wielkości aktywów 

bieżących. Najczęściej przyjmuje się, że optymalny poziom wskaźnika mieści się 

w granicach 1,2–2,04.

Wskaźnik płynności szybkiej (Quick ratio) informuje, ile razy aktywa o dużym stop-

niu płynności przewyższają bieżące zobowiązania. Przyjmuje się, że optymalny po-

ziom wskaźnika mieści się w granicach 0,8–1,25.

Wskaźnik płynności natychmiastowej (Cash ratio) informuje, jaką część zobowią-

zań bieżących można spłacić natychmiast, gdyby stały się one nagle wymagalne. Naj-

częściej przyjmuje się, że wskaźnik ten powinien przyjmować wartości od 0,2 do 0,36. 

W  tabeli  1 przedstawiono statyczne wskaźniki płynności finansowej przedsię-

biorstw sekcji transport i gospodarka magazynowa w Polsce w latach 2006–2014.

4  W literaturze przedmiotu istnieją rozbieżności co do optymalnego poziomu wskaźnika bieżącej płynności 
finansowej. Na przykład optymalny przedział wartości tego wskaźnika wg L. Bednarskiego to 1,5–2,0 
[2007, s. 66 i nast.], wg B. Olzackiej, R. Pałczyńskiej-Gościniak 1,3–2,0 [2002, s. 53], wg G. Vintila 2,0–2,5 
[2006]. Zob. [Kreczmańska-Gigol 2015, s. 36].

5  Podobnie jak dla wskaźnika bieżącej płynności finansowej w literaturze przedmiotu istnieją rozbieżności 
co do optymalnego poziomu tego wskaźnika. Zob. [Kreczmańska-Gigol 2015, ss. 37–38].

6  Podobnie jak dla wskaźnika bieżącej płynności finansowej i wskaźnika płynności szybkiej w literaturze 
przedmiotu istnieją rozbieżności co do optymalnego poziomu tego wskaźnika. Zob. [Kreczmańska-Gigol 
2015, s. 39].
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Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że w badanym okresie przedsiębior-

stwa sekcji transport i gospodarka magazynowa charakteryzowały się zadawalającą 

płynnością finansową, a analizowane wskaźniki płynności miały tendencję wzrosto-

wą. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej wzrósł z poziomu 1,06 w 2006 r. do 1,42 

w 2014 r., tj. o 0,36 (34%). Podobną dynamikę wzrostu miał również wskaźnik szybkiej 

płynności finansowej, który wzrósł o 0,36 (38,3%) z poziomu 0,95 w 2006 r. do 1,31 

w  2014  r. Najwyższy wzrost odnotowano w  wypadku wskaźnika natychmiastowej 

płynności, który wzrósł z 0,4 w 2006 r. do 0,63 w 2014 r. (wzrost o 59%) i wykazywał 

nadpłynność.

Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw

Przedstawione w  tabeli 1 wskaźniki płynności finansowej nie stwarzają szerokich 

możliwości interpretacyjnych, ponieważ pozwalają jedynie stwierdzić, czy osiągnię-

ta płynność finansowa jest efektem wysokiego poziomu aktywów obrotowych, czy 

niskiego zobowiązań bieżących. Znacznie większe możliwości interpretacyjne i okre-

ślenie zależności przyczynowo-skutkowych stwarza układ strukturalny, określany „pi-

ramidą wskaźników”, który pozwala ponadto na [Jerzemowska 2004, s. 127]:

•	 wyjaśnienie kierunków i  możliwości dochodzenia do celu określonego 

w układzie przez odpowiedni wskaźnik syntetyczny,

•	 pokazanie miejsca poszczególnych wskaźników w układzie, a więc pośrednio 

również w rzeczywistości gospodarczej.

Przykładem systemu wskaźników płynności finansowej, który obejmuje piramidę 

parametrów finansowych uszeregowanych w  zależności przyczynowo-skutkowej, 

jest model przedstawiony przez M.  Sierpińską i T.  Jachnę [2009, s.  149]. Model ten 

opiera się na wskaźniku bieżącej płynności finansowej jako wskaźniku syntetycznym 

i wyszczególnia trzy czynniki kształtujące płynność finansową.

gdzie:

WPB – wskaźnik płynności bieżącej,

Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz
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AB – aktywa bieżące,

ZB – zobowiązania bieżące,

AO – aktywa ogółem,

ZO – zobowiązania ogółem,

WAO – wskaźnik struktury aktywów (WAB = AB/AO),

WFA – wskaźnik struktury źródeł finansowania aktywów (WFA = AO/ZO),

WSZ – wskaźnik struktury czasowej zadłużenia (WSZ = ZO/ZB).

Z przedstawionego modelu wynika, że płynność finansowa zależy od:

•	 struktury aktywów – im wyższy będzie udział aktywów bieżących w  akty-

wach ogółem, tym wyższa będzie płynność finansowa.

•	 struktury źródeł finansowania aktywów – im wyższa relacja aktywów ogółem 

do zobowiązań ogółem, tym większa zdolność do wywiązywania się z bieżą-

cych zobowiązań.

•	 struktury czasowej zadłużenia – im mniejszy udział zobowiązań bieżących 

w zobowiązaniach ogółem, tym wyższa wartość relacji zobowiązań ogółem 

do zobowiązań bieżących, co skutkuje wyższą płynnością bieżącą.

Podobny układ czynników można stworzyć dla wskaźnika płynności szybkiej 

i  wskaźnika płynności natychmiastowej, dodając odpowiednio: wskaźnik aktywów 

szybkich i wskaźnik aktywów natychmiastowych.

gdzie:

WPS – wskaźnik płynności szybkiej,

WPN – wskaźnik płynności natychmiastowej,

Z – zapasy,

RMK – rozliczenia międzyokresowe czynne,

IK – inwestycje krótkoterminowe,

Czynniki determinujące płynność finansową przedsiębiorstw na przykładzie sekcji transport i gospodarka magazynowa
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WAS – wskaźnik aktywów szybkich (WAS = ((AB-Z-RMK)/AB),

WAN – wskaźnik aktywów natychmiastowych (WAN = IK/AB).

Przedstawione przyczynowo-skutkowe modele analityczne zostały wykorzystany 

do analizy płynności finansowej przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka maga-

zynowa. 

Analiza czynników kształtujących płynność finansową 
przedsiębiorstw na przykładzie sekcji transport 
i gospodarka magazynowa

W  literaturze przedmiotu niewiele uwagi poświęcono dotychczas analizie czynni-

ków kształtujących płynność finansową przedsiębiorstw sekcji transport i  gospo-

darka magazynowa. Dlatego też w  dalszej części opracowania, na podstawie da-

nych statystycznych GUS, przedstawiono kształtowanie się płynności finansowej 

przedsiębiorstw tej sekcji przy wykorzystaniu przyczynowo-skutkowych modeli 

analitycznych.

Z  modelu M. Sierpińskiej i T. Jachny wynika, że na bieżącą płynność finansową 

wpływają: struktura aktywów, struktura źródeł finansowania aktywów oraz struktura 

czasowa zadłużenia. Aby zbadać siłę i kierunek wpływu tych czynników na wskaźnik 

płynności bieżącej przedsiębiorstw sekcji transport i  gospodarka magazynowa, za-

stosowano jedną z metod deterministycznych, tj. metodę różnicowania.

W  literaturze wskazuje się na pewne wady metody różnicowania, w  tym m.in. 

na fakt, że dokładność pomiaru wpływu poszczególnych czynników zależy od ich 

przyjętej kolejności w procesie analizy. Metoda ta charakteryzuje się jednak prosto-

tą, łatwością, niską pracochłonnością i  jest w praktyce badawczej często stosowana 

[Grzenkowicz, Kowalczyk, Kusak i in. 2007, ss. 35–38].

W  tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy wpływu struktury aktywów, struktury 

źródeł finansowania aktywów oraz struktury czasowej zadłużenia na wskaźnik płyn-

ności bieżącej badanych przedsiębiorstw.

Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz
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Z danych przedstawionych w tabeli 2 wynika, że w analizowanym okresie czynni-

kiem najsilniej oddziałującym na wskaźnik płynności bieżącej przedsiębiorstw sekcji 

transport i gospodarka magazynowa była struktura czasowa zadłużenia. W zdecydo-

wanej większości lat badanego okresu czynnik ten zajmował pierwsze (77,8%) lub 

drugie miejsce (11,1%) w  hierarchii czynników najsilniej oddziałujących na zmianę 

bieżącej płynności finansowej. Nie dotyczy to tylko roku 2006, w którym na przyrost 

wskaźnika płynności bieżącej o 0,11 w prawie 98% wpłynął wzrost wskaźnika struktu-

ry aktywów, w ponad 34% wzrost wskaźnika struktury źródeł finansowania aktywów 

i w prawie 32% spadek wskaźnika struktury czasowej zadłużenia.

Z  otrzymanych danych wynika także, że w  większości lat badanego okresu kie-

runek zmian wskaźnika płynności bieżącej i  struktury czasowej zadłużenia był taki 

sam. Wskazuje to na współzależność wzrostu (spadku) bieżącej płynności finansowej 

i spadku (wzrostu) udziału zobowiązań bieżących w zobowiązaniach ogółem. Ozna-

cza to, że spadek udziału zobowiązań bieżących w zobowiązaniach ogółem wpłynął 

na poprawę bieżącej płynności finansowej badanych przedsiębiorstw i odwrotnie.

Z otrzymanych danych wynika, że dwa pozostałe czynniki, tj. wskaźnik struktury 

źródeł finansowania aktywów i wskaźnik struktury aktywów, wyjaśniały zmianę bie-

żącej płynności finansowej w mniejszym stopniu. Wskaźnik struktury źródeł finanso-

wania aktywów był czynnikiem najsilniej oddziałującym na wskaźnik płynności bieżą-

cej jedynie w 2009 r., natomiast wskaźnik struktury aktywów – w 2006 r. 

Podobne badania przeprowadzono także dla wskaźnika płynności szybkiej 

i  wskaźnika płynności natychmiastowej. W  tabeli  3 przedstawiono wyniki analizy 

wpływu struktury aktywów, stopnia płynności aktywów, struktury źródeł finansowa-

nia aktywów oraz struktury czasowej zadłużenia na wskaźnik płynności szybkiej ba-

danych przedsiębiorstw.

Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz
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Kolejne dwa czynniki, tj. struktura źródeł finansowania aktywów oraz struktura ak-

tywów – podobnie jak w wypadku bieżącej płynności finansowej – wyjaśniały zmia-

nę szybkiej płynności finansowej w mniejszym stopniu. Wskaźnik struktury źródeł fi-

nansowania aktywów był czynnikiem najsilniej oddziałującym na wskaźnik płynności 

szybkiej jedynie w 2009 r., natomiast wskaźnik struktury aktywów – w 2006 r. Ponadto 

kierunek zmian tych czynników był z reguły inny niż kierunek zmian wskaźnika płyn-

ności szybkiej.

Marginalne znaczenie miał natomiast wskaźnik aktywów szybkich, który w żad-

nym z analizowanych lat nie zajął pierwszego miejsca (jedynie w 2010 r. zajął miejsce 

drugie) w hierarchii czynników najsilniej oddziałujących na wskaźnik płynności szyb-

kiej badanych przedsiębiorstw.

Trzecim analizowanym wskaźnikiem płynności finansowej był wskaźnik płynności 

natychmiastowej. W tabeli 4 przedstawiono wyniki analizy i oceny czynników kształ-

tujących natychmiastową płynność finansową. 

Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, że nie można jednoznacznie wska-

zać czynnika, który najsilniej oddziaływał na natychmiastową płynność finansową 

przedsiębiorstw sekcji H w  latach 2006–2014. W  ponad 55% badanych lat był to 

wskaźnik struktury czasowej zadłużenia, natomiast w  prawie 45% – wskaźnik akty-

wów natychmiastowych. Kolejne dwa wskaźniki, tj. wskaźnik struktury źródeł finan-

sowania aktywów oraz wskaźnik struktury aktywów, wyjaśniały zmianę wskaźnika 

natychmiastowego w  zdecydowanie mniejszym stopniu. Wskaźniki te tylko w  2–3 

wypadkach zajęły drugie miejsce w hierarchii czynników najsilniej oddziałujących na 

zmianę natychmiastowej płynności finansowej.

Analizując kierunek zmian wskaźnika natychmiastowego i czynników go kształtu-

jących, można natomiast zauważyć, że tylko w wypadku wskaźnika aktywów natych-

miastowych kierunek ten był taki sam w  całym analizowanym okresie. W  wypadku 

pozostałych czynników nie ma natomiast żadnej wyraźnej tendencji. Przedstawiona 

analiza wskazuje więc na współzależność wzrostu udziału inwestycji krótkotermino-

wych w strukturze aktywów bieżących oraz wzrost natychmiastowej płynności finan-

sowej i odwrotnie.

Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz
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Zakończenie

Przedstawiona analiza czynników kształtujących płynność finansową przedsiębiorstw 

sekcji transport i gospodarka magazynowa w latach 2006–2014 pozwala na sformu-

łowanie następujących wniosków:

W  latach 2006–2014 w przedsiębiorstwach sekcji transport i gospodarka maga-

zynowa czynnikiem najsilniej oddziałującym na bieżącą i szybką płynność finansową 

była struktura czasowa zadłużenia. Oznacza to, że poziom płynności finansowej tych 

przedsiębiorstw w  istotny sposób zależał od udziału zobowiązań bieżących w  zo-

bowiązaniach ogółem. Ponadto w  większości lat badanego okresu kierunek zmian 

wskaźników płynności i  struktury czasowej zadłużenia był taki sam, co oznacza, że 

spadek udziału zobowiązań bieżących w zobowiązaniach ogółem wpłynął na popra-

wę bieżącej płynności finansowej badanych przedsiębiorstw i odwrotnie;

Nie można jednoznacznie wskazać, który czynnik najsilniej oddziaływał na na-

tychmiastową płynność finansową przedsiębiorstw sekcji transport i gospodarka ma-

gazynowa. W ponad 55% badanych lat był to wskaźnik struktury czasowej zadłużenia, 

natomiast w prawie 45% – wskaźnik aktywów natychmiastowych. Ponadto w całym 

analizowanym okresie kierunek zmian natychmiastowej płynności finansowej oraz 

wskaźnika aktywów natychmiastowych był taki sam, co oznacza, że wzrost (spadek) 

udziału inwestycji krótkoterminowych w strukturze aktywów bieżących powodował 

wzrost (spadek) płynności finansowej badanych przedsiębiorstw.

Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz
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Innowacyjne rozwiązania w logistyce transportu 

Innovative Solutions in Transport Logistics 

Abstract: The article discusses the main issues of innovative solutions for transportation, 
which affect the maximization of companies’ profits. The article pointed out the multitude 
of technological advances that due to its scope will cover all modes of transport. 
The author tried to show the most interesting, sometimes even futuristic solutions, 
which today’s realization is impossible, but in the near future they might contribute to 
revolutionization of the transportation market.
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Wprowadzenie

Transport należy do najdynamiczniej się rozwijających sektorów gospodarki; jest 

niezbędny w  każdym rodzaju działalności człowieka. Realizacja zadań transporto-

wych jest konieczna w  niwelowaniu dysproporcji czasowo-przestrzennych między 

występowaniem popytu i  podaży. Rosnąca złożoność procesów gospodarczych 

sprawia, że transport przyczynia się do tworzenia wartości rynkowej produktów 

i  zaspokojenia potrzeb klienta. Ci oczekują coraz szybszej, efektywniejszej i  nieza-

wodnej realizacji dostaw, a  to skłania do poszukiwania rozwiązań innowacyjnych. 

Wszelkie innowacje oraz postęp naukowo-techniczny pozwalają na wzrost efektyw-

ności ekonomicznej, finansowej i środowiskowej, a dzięki temu na maksymalizację 

wyników gospodarowania.
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Współczesna gospodarka ma tak ogromne potrzeby transportowe, że tradycyjne 

inwestowanie w czynniki produkcji nie gwarantuje ich dostatecznego zaspokojenia. 

Już dziś dochodzimy do granic intensywności ruchu (szczególnie kołowego), ograni-

czone są także wolne przestrzenie, które mogą być zagospodarowane na potrzeby 

infrastruktury liniowej czy punktowej. Dlatego konieczne wydaje się upowszechnie-

nie nowych technologii pozwalających na zmianę organizacji ruchu w ograniczonej 

przestrzeni gospodarczej. Mając to na uwadze, za cel niniejszego opracowania przyj-

muje się wskazanie innowacyjnych rozwiązań w  zakresie transportu, które w  przy-

szłości mogą zrewolucjonizować realizację procesów logistycznych.

Znaczenie innowacji w realizacji zadań transportowych

W procesie przepływu towarów od dostawcy do nabywcy transport odgrywa co-

raz istotniejszą rolę1; tworzy pomost między dostawcą a odbiorcą, niweluje lukę 

między występowaniem popytu i podaży na dane dobro; dodaje produktom war-

tość w postaci użyteczności miejsca oraz czasu. W ujęciu czynnościowym trans-

port zajmuje się przemieszczaniem ładunków i informacji za pomocą określonego 

środka transportu (np. samochód, samolot, barka). Jest procesem technologicz-

nym związanym z  przemieszczaniem przedmiotów na odległość [Tarski 1973, 

s. 11] – od dostawców do miejsc wytwarzania i dalej, do konsumpcji. By sprawnie 

zrealizować proces transportowy, konieczny jest szereg czynności organizacyj-

nych, wykonawczych oraz handlowych integrujących działania zaopatrzeniowe, 

produkcyjne, dystrybucyjne, eksploatacyjne i  regulacyjne z  fazami przewozu, 

przeładunku oraz składowania ładunków [Stajniak 2007, s.  10]. Niezawodność 

procesu transportowego stanowi warunek konieczny dostarczenia klientom 

właściwych towarów we właściwym czasie we właściwe miejsce i po właściwych 

kosztach. A wymagania klientów w zakresie terminowości, elastyczności i nieza-

wodności dostaw stale rosną, co stwarza coraz większe trudności w  ich zaspo-

kojeniu2. Podążanie za wymaganiami klientów względem dostępności towarów 

sprawia, że zadania transportowe muszą być realizowane w sposób innowacyjny, 

tak by przysporzyć klientowi wartości dodanej. Możliwe jest to poprzez działania 

1  Szacuje się, że zagadnienia transportowe stanowią prawie 80% realizowanych funkcji logistycznych [Der 
Verkehr]. 

2  Zmieniające się potrzeby klientów są konsekwencją m.in. postępującej globalizacji, internacjonalizacji, 
nasycenia rynku i coraz częściej zmieniających się potrzeb i preferencji nabywców.

Sabina Kauf
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udoskonalające dotychczasowe rozwiązania bądź nowe pomysły, które przyczy-

nią się do zwiększenia efektywności ekonomicznej, finansowej, technicznej i tech-

nologicznej systemów transportowych oraz logistycznych3. Niekwestionowany 

wpływ innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy i tworzenia konkurencyjności 

przedsiębiorstw oraz całych łańcuchów dostaw sprawia, że problematyka ta jest 

podejmowana coraz częściej. Pojęcie „innowacje” w literaturze pojawiło się ponad 

100 lat temu za sprawą J. Schumpetera, który określił je jako [Schumpeter 1912, 

s. 438 i następne]:

•	 wprowadzenie na rynek nowego, nieznanego dotychczas klientom produktu 

lub nadanie mu nowych cech;

•	 wdrożenie nowej i dotychczas niestosowanej metody/technologii produkcji;

•	 wejście na nowe, nieistniejące lub dotychczas nieobsługiwane rynki zbytu;

•	 zdobycie nowego źródła surowców/półfabrykatów;

•	 wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej. 

Od tego czasu powstało wiele definicji innowacji, jednak do tej pory nie została 

wyłoniona jedna ogólnie akceptowana. Nie wdając się w szerszy dyskurs definicyjny 

w zakresie innowacyjności, proponuję przyjąć, że innowacja to nowa idea, produkt 

lub element technologii opracowany i zaoferowany klientom uznającym je za nowa-

torskie [Kotler 2004, s. 36]. Odnosząc to do logistyki, należy uznać, że innowacje po-

legają na wdrożeniu nowych sposobów planowania, realizacji i kontroli przepływów 

towarowych oraz towarzyszących im informacji gwarantujących przedsiębiorstwu 

sukces rynkowy [Pfohl 2007, s. 132]. Ich celem jest nie tylko obniżenie kosztów proce-

sów, lecz także nowych świadczeń zaspokajających zindywidualizowane i zmieniają-

ce się potrzeby nabywców [Pfohl 2008, s. 14]. Wdrażanie innowacji ma służyć zwięk-

szeniu sprawności i funkcjonalności systemów logistycznych, w tym transportowych. 

Chodzi głównie o  redukcję zapotrzebowania energetycznego pojazdów i negatyw-

nego ich wpływu na środowisko. Innowacyjna logistyka w  przyszłości opierać się 

będzie na inteligentnych systemach sterowania ruchem i mechanizmach pozwalają-

cych zoptymalizować potrzeby transportowe. Poszukiwanie innowacyjnych rozwią-

zań w transporcie wynika m.in. ze zbyt małej sprawności procesów transportowych 

i  elementów technicznych transportu. W  efekcie realizacja zadań transportowych 

jest niewydajna i zawyża koszty działalności. Gwałtowny rozwój technik i technologii 

mobilnych oraz inteligentnych pozwala przypuszczać, że rozwój systemów transpor-

3  W ten sposób innowacje w transporcie definiowane są przez Centrum Analiz Transportowych i Infrastruk-
turalnych oraz Centrum Innowacji Transportowych; <www.innowacje-transport.pl> [02.08.2016].
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towych zdominowany będzie innowacjami przełomowymi, które zupełnie zmienią 

sposoby przemieszczania towarów. 

Truck Platooning – innowacyjne rozwiązania w zakresie 
transportu autonomicznego

Zapotrzebowanie na innowacje w transporcie dotyczy zarówno całych systemów, 

jak i  poszczególnych gałęzi. Poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych wynika m.in. 

z faktu, że do roku 2030 przewożone ładunki podwoją się z 15 do 30 tonokilometrów 

[Kauf 2012, s. 4], a klienci będą mieli jeszcze większe wymagania niż dziś. W efekcie 

nieodzowne stanie się zastosowanie usług transportowych bazujących na nowych 

technologiach IT oraz inteligentnych i  autonomicznych środkach transportu. Trans-

port nowej generacji pozwoli podnieść efektywność i zredukować koszty działania. 

Inteligentnymi środkami transportu są te, które zwiększają wygodę użytkowników, 

zapewniają wzrost stopnia wymagań bądź pozwalają na tworzenie nowych [Merkisz 

2010, s. 167]. Zbudowanie inteligentnego samochodu związane jest z koniecznością 

zastosowania innowacyjnych rozwiązań nie tylko w  konstrukcji pojazdu, lecz także 

w elektronice. Pojazdy nowej generacji bazują na sieciach informatycznych, a mon-

towane w nich czujniki, coraz bardziej udoskonalone podzespoły oraz sterowniki wy-

magają dużych prędkości wymiany informacji [Merkisz 2010, s. 167]. 

Nowa technologia informatyczna i rozwój szybkich połączeń internetowych sta-

nowią podstawę prac nad stworzeniem pojazdów autonomicznych. Te indywidualne 

już jeżdżą po drogach i  osiągają dobre notowania. W  sferze samochodów dostaw-

czych rozwój nie jest tak szybki. Niemniej autonomiczne samochody ciężarowe, choć 

ciągle jeszcze należą do pojazdów przyszłości, nie są pomysłem stricte futurystycz-

nym. Ich wprowadzenie do praktyki wcale nie jest tak odległe, jak mogłoby się wy-

dawać. Pierwszy autonomiczny samochód ciężarowy (nowej generacji ciągnik sio-

dłowy, rys. 1) – Mercedes Future Truck 2025 – zaprezentowany został w  roku 2014 

na międzynarodowej wystawie pojazdów użytkowych IAA w Hanowerze przez firmę 

Mercedes-Benz. Według twórców pojazdy te w ciągu najbliższych dziesięciu lat będą 

zdolne poruszać się po głównych drogach Europy. 

W ciężarówkach tych lusterka zastąpione zostały kamerami i wyświetlaczami, sys-

temy wspomagające uzupełnione zostały o autopilota (Higway Pilot) umożliwiające-

go autonomiczną jazdę drogami autostradowymi. Pojazdy te nie są jednak w pełni 
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autonomiczne. Ze względu na duże niebezpieczeństwo w  razie awarii komputera 

każdy samochód wymaga kierowcy, który w razie potrzeby będzie mógł przejąć cał-

kowitą kontrolę nad pojazdem. Jazda w trybie autonomicznym pozwala kierowcy na 

odwrócenie fotela o 45 stopni. Zastosowanie trybu autonomicznego nie jest możliwe 

podczas manewru wyprzedzania i jazdy na drogach nieautostradowych. Rozbudowa-

ny system informatyczny pojazdu pozwala ponadto na informowanie innych użyt-

kowników ruchu o sposobie sterowania pojazdem. W wypadku jazdy autonomicznej 

światła samochodu będą miały kolor biały, a  gdy pojazd będzie prowadzony przez 

kierowcę – błękitny, pulsujący. Samochody autonomiczne popełniają mniej błędów 

niż kierowcy, dzięki czemu są bardziej bezpieczne, a możliwa optymalizacja jazdy sa-

mochodów pozwala na redukcję zużycia paliwa i emisji spalin.

Rysunek 1. Autonomiczna ciężarówka przyszłości – Mercedes Future Truck 2025

Źródło: [technowinki].

Zastosowanie pojazdów autonomicznych w  transporcie towarów to niejedyna 

innowacja. Duże, wręcz rewolucyjne zmiany mogą spowodować cyfrowe połącze-

nia pojazdów. Interesujący eksperyment przeprowadzony został w kwietniu 2016 r. 

w ramach European Truck Platooning Challenge. Firmy: Daimler, IVECO, MAN, Scania 
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i Volvo wraz z władzami Holandii zorganizowały przejazd konwoju 15 autonomicz-

nych ciężarówek przez Europę (rys. 2)4. European Truck Platooning Challenge to popis 

możliwości współczesnej technologii. Jedną z podstawowych jego zalet jest niewiel-

ka odległość pojazdów między sobą (około 10 m, tj. 0,5 s.); pojazdy mogą się poru-

szać znacznie bliżej siebie niż kierowane przez ludzi. Niewielkie odległości między 

pojazdami pozwalają wykorzystać cień aerodynamiczny pojazdu poprzedzającego, 

dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie zużycia paliwa (o około 10–15%) [volkswa-

genag 2016]. 

Rysunek 2. Pierwszy konwój autonomicznych ciężarówek przez Europę

Źródło:[traffic technology today 2016] 

Platooning stanowi system pojazdów poruszających się po drogach kołowych, 

składający się z dwóch lub więcej samochodów. Pierwszy z nich, nadzorowany przez 

kierowcę, ustala tempo i kierunek poruszania się konwoju. Wszystkie pozostałe wy-

posażone są w  zaawansowaną platformę czujników obejmujących radary, kamery, 

system pozycjonowania (GPS) oraz rozbudowane systemy bezpieczeństwa, np. sys-

4 Trasa obejmowała przejazd z Niemiec lub Szwecji do Rotterdamu w Holandii.
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tem hamowania awaryjnego, tempomat adaptacyjny rozszerzony o funkcję komuni-

kacji z pozostałymi pojazdami. Pojazdy komunikują się i współpracują między sobą 

dzięki pokładowej technologii Wi-Fi o frekwencji 5,9 MHz [trckfocus 2016]. Sieć bez-

przewodowa umożliwiała nieustanne komunikowanie się pojazdów, przekazywanie 

danych o prędkości i warunkach na drodze. Stała wymiana danych sprawiła, że kon-

wój ciężarówek zachowywał się na drodze jak jeden megapojazd. Platooning pokazał, 

jakie wyzwania i przemiany czeka współczesny transport. Przyszłość to usieciowione 

samochody ciężarowe, bardziej efektywne i bezpieczne. Niemniej zastosowanie au-

tonomicznych pojazdów wymaga nie tylko pokładowej sieci Wi-Fi, lecz także szyb-

kich łączy internetowych wzdłuż tras przejazdu, a to stwarza konieczność rozbudowy 

i dostosowania informatycznego infrastruktury liniowej. Platooning pozwoli zaofero-

wać klientom najbardziej zrównoważone rozwiązania transportowe. 

Usieciowione pojazdy stanowią główny kierunek badań i  innowacyjności MAN-

-a i Scanii. Firmy te zatrudniają łącznie ponad 300 pracowników zajmujących się roz-

wojem technologii IT w transporcie. I choć technologia ta wydaje się gotowa i zgod-

nie z przewidywaniami możliwa do zastosowania już w 2020 r. [swiss truck 2016], to 

chyba jeszcze długo przyjdzie nam poczekać na jej upowszechnienie się. Wynika to 

m.in. z  wysokich kosztów technologii, braku zdigitalizowanych, trójwymiarowych 

map, a  przede wszystkim odpowiednich przepisów prawnych [Manager Magazin 

2016].

Floty bezzałogowe – futurystyczne rozwiązania 
w transporcie morskim

Stale zmieniający się świat skłania wizjonerów do poszukiwania nowych pomysłów 

efektywniejszego i sprawniejszego dostarczania towarów na duże odległości. W efek-

cie prace nad pojazdami autonomicznymi wykraczają poza transport drogowy, a fu-

turystyczne pomysły bezzałogowych i  zdalnie sterowanych pojazdów pojawiają się 

także w  transporcie morskim. Rozwiązania takie są nie tylko oszczędne, lecz także 

pozwalają na dużą elastyczność w  dostawach towarów. Technologie, które umożli-

wiają stworzenie bezzałogowego autonomicznego statku już istnieją, wykorzystuje 

je koncern Rolls-Royce produkujący silniki lotnicze i okrętowe. Obecnie pracuje nad 

wykreowaniem systemów i rozwiązań pozwalających na stworzenie pierwszego bez-

załogowego kontenerowca. W  ramach projektu Advanced Autonomous Waterborne 
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Applications Initiative na początku 2016  r. zaprezentowana została symulacja stero-

wania jednostką autonomiczną. Przewiduje się nawet, że pierwszy statek na wodzie 

pojawi się jeszcze w tej dekadzie. Zdaniem naukowców z fińskiego centrum badaw-

czego TAUCHI, współpracujących z Rolls-Royce’em bezzałogowe kontenerowce mogą 

miesiącami samodzielnie przemierzać oceany, omijając wszelkie przeszkody. Statek 

bezzałogowy nie oznacza jednak zupełnej eliminacji czynnika ludzkiego. Jednostki te 

będą monitorowane i kontrolowane z centrum koordynacyjnego przez mały zespół 

ludzi (rys. 3). Bezzałogowe statki będą prawie 5% lżejsze od statków z załogą, co po-

zwoli na prawie 15-procentową redukcję paliwa [Manager Magazin 2016]. 

Rysunek 3. Symulacyjne centrum sterowania flotą Rolls-Royce’a

Źródło: [gospodarka morska 2016] 

Nieco inny projekt – Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Ne-

tworks – współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W myśl projektu kom-

puterowe sterowanie statkiem możliwe będzie jedynie na pełnym morzu. Wówczas 

statek autonomicznie będzie obierał kurs i omijał inne obiekty pływające. Manewry 

„wchodzenia” do portów w dalszym ciągu będą kontrolowane z pokładu statku przez 

załogę, która na kontenerowiec będzie dowożona przed wejściem do portu małymi 

statkami transferowymi. Zgodnie z  założeniami autonomiczne kontenerowce będą 
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się poruszały z prędkością o 30% mniejszą niż obecnie, co pozwoli na prawie 50-pro-

centowe zmniejszenie zużycia paliwa [technowinki 2016]. Te ponadproporcjonalne 

oszczędności paliwa rekompensują dłuższy czas transportu. Statki bezobsługowe 

będą tańsze również o stosunkowo niskie koszty utrzymania załogi. Nim jednak auto-

nomiczne statki staną się rzeczywistością, konieczne jest opracowanie systemów na-

pędowych niewymagających stałej obsługi. Współczesne silniki okrętowe napędzane 

są tradycyjnym paliwem, a niezawodne funkcjonowanie agregatów okrętowych wy-

maga stałego monitorowania i konserwacji.

Oprócz skonstruowania autonomicznego kontenerowca ogromnym wyzwaniem 

są przepisy prawne, które na dzień dzisiejszy nie uwzględniają takiej technologii. 

W konsekwencji dla autonomicznych jednostek pływających należy stworzyć nowe 

standardy. Ponadto istotnym zagrożeniem są kradzieże i istniejące w wielu miejscach 

świata piractwo. 

Innowacje w  towarowym transporcie morskim nie kończą się na poszukiwaniu 

rozwiązań w zakresie flot bezzałogowych. Naukowcy poszukują także alternatywnych 

i ekologicznych form napędu. Norweskie Towarzystwo Klasyfikacyjne DNV GL pracu-

je nad stworzeniem nie tyle frachtowca autonomicznego, ile dodatkowo o napędzie 

elektrycznym – ReVolt (rys. 4). W  zamyśle twórców statek ma być przeznaczony do 

transportu towarów wzdłuż nabrzeża, na odległości nie dłuższe niż 100 mil morskich, 

ze średnią prędkością sześciu węzłów. Zasięg statku ograniczony jest wydajnością ba-

terii, które mają mieć moc 3000 Kwh. Później konieczne jest ich czterogodzinne łado-

wanie [Manager Magazin 2016] z  wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych5. 

Statkiem ReVolt będzie można zdalnie sterować, a zautomatyzowany system nawiga-

cyjny ma wykluczyć ryzyko mogące wystąpić z winy człowieka. Ponadto odpowiednia 

konstrukcja statku i niewielka jego prędkość sprawią, że opór wody na kadłubie będzie 

mniejszy, co pozwoli na znaczną oszczędność energii. Zdaniem twórców projektu ar-

matorzy wykorzystujący ten najbardziej ekologiczny i inteligentny statek morski będą 

mogli zaoszczędzić nawet milion dolarów w skali roku [gospodarka morska 2016].

Choć budowa i eksploatacja takiego statku z technologicznego punktu widzenia 

jest już dziś możliwa, to ciągle jeszcze jest to statek przyszłości. Od wiosny 2014 r. nor-

wescy naukowcy testują trzymetrowy prototyp, który w rzeczywistości ma mieć 60 m 

długości i 14,5 m szerokości, a na pokładzie będzie mógł pomieścić 100 kontenerów. 

Prace techniczne nad statkiem mają potrwać jeszcze do 2018 r. Jednak czy i kiedy taki 

statek wypłynie w pierwszą podróż, jeszcze nie wiadomo. 

5 Pozwoli to na ograniczenie emisji dwutlenku węgla.
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Rysunek 4. Bezzałogowy i elektrycznie napędzany statek ReVolt

Źródło: [manager-magazin 2016]. 

Napęd hybrydowy – powrót do żaglowców 
transportowych?

Poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych w zakresie transportu morskiego nie ograni-

cza się jedynie do konstruowania statków bezzałogowych. Wielu naukowców pracuje 

także nad opracowaniem alternatywnych sposobów napędu, bardziej ekologicznych 

i  pozwalających na redukcję zużycia paliw klasycznych. Ciekawym rozwiązaniem 

w tym zakresie jest powrót do wielkich żaglowców i wykorzystanie siły wiatru. Z po-

mocą olbrzymich latawców kontenerowce mogą całkowicie lub częściowo przemie-

rzać morza, żeglując. Sterowane komputerowo latawce niewielkim nakładem mogą 

być zainstalowane na prawie wszystkich statkach. Pierwszy rejs statku towarowego 

wyposażonego w sterowany komputerowo latawiec liczący 160 m2 odbył się w roku 

2008 [Manager Magazin 2016] z portu Bremerhaven w Niemczech do Wenezueli. Za-

montowany na statku MS Beluga (rys. 5)6 niemieckiej firmy Skysails latawiec, umiesz-

czony na 15-metrowym maszcie zamontowanym na dziobie, unosi się na wysokość 

od 100 do 300 m, gdzie wiatry są najsilniejsze. Podobny, ale dwukrotnie większy la-

tawiec firma Skysails zainstalowała także na frachtowcu MS Tezeusz. Według projek-

tantów wykorzystanie latawca może się przyczynić do redukcji kosztów paliwa w gra-

nicach 10–15% w  skali roku, a  przy optymalnych warunkach wiatrowych – nawet 

6 Obecnie BBC Skysails. Jest to 122-metrowy frachtowiec napędzany olejem napędowym. 

Sabina Kauf



183

do 50%7. Rozwijany automatycznie latawiec8 z  wyglądu jest podobny do paralotni, 

a kształtem – do skrzydła samolotu. Układ taki pozwala na optymalne wykorzystanie 

wiatru wiejącego z różnych kierunków. Ruchem latawca steruje komputer połączony 

kablem mieszczącym się w linie holowniczej. 

Rysunek 5. Kontenerowce napędzane energią wiatrową

Źródło: [marynarz 2016] 

Projektem tym nie są niestety zainteresowani armatorzy. Wynika to nie tylko 

z  ciągle jeszcze odczuwalnych konsekwencji ostatniego kryzysu, lecz także z  mniej 

obiecujących efektów – mniejszych oszczędności paliwa. Ponadto dodatkowy napęd 

spełnia swoją funkcję jedynie wówczas, gdy wiatr wieje od rufy, a prędkość statku nie 

przekracza 30 km/h. Jeśli wiatr jest słaby, to statek będzie szybszy od żagla [Kowalski 

2016]. 

Niemniej są armatorzy zainteresowani dalszymi pracami w  zakresie wdrożenia 

energii wiatrowej. I  tak np. brytyjski specjalista od energii odnawialnej B9 Energy 

Group9 utworzył spółkę córkę B9 Shipping, która projektuje statek towarowy Ecoliner 

o  ładowności 8000  t (rys. 6). Statek ten napędzany jest sinikiem hybrydowym i  au-

tomatycznym systemem żagli o nazwie Dyna-Rigg10. Trzymasztowiec ten na pełnym 

morzu wykorzystywać będzie energię wiatrową, natomiast silniki okrętowe napędza-

7 <http://cordis.europa.eu/news/rcn/29044_pl.html> [04.08.2017].
8 Na rozwinięcie latawca potrzeba nie więcej niż 20 minut.
9 Firma jest właścicielem 29 farm wiatrowych.
10 System ten może być obsługiwany przez jedną osobę. 
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ne metanem (produkowanym z  biomasy) będą wykorzystywane podczas wejść do 

portów i/lub wobec braku wiatru na morzu. 

Rysunek 6. Ecoliner z napędem hybrydowo-wiatrowym

Źródło: <http://forum.slsailing.co/index.php?topic=3110.0> [05.08.2016]

Konsorcjum Windship z  kolei skonstruowało 130-metrowy frachtowiec z  napę-

dem hybrydowym, który oprócz klasycznego silnika okrętowego wyposażony jest 

w  cztery stalowe  rotory Flettnera  o  wysokości 27  m i  średnicy 4  m (rys. 7). Rotory 

osiągają ciąg prawie dziesięciokrotnie większy niż żagiel o  podobnej powierzchni. 

Zastosowanie rotorów powinno, zdaniem konstruktorów, pozwolić na prawie 30-pro-

centową redukcję zużycia paliwa. System ten ma jednak jedną podstawową wadę – 

wymaga znacznej zabudowy pokładu, a wysokie rotory utrudniają załadunek towa-

rów, co w wypadku kontenerowców jest szczególnie niekorzystne. 

Zaprezentowane innowacje jak do tej pory nie znalazły szerokiego zastosowania, 

niemniej w  skali globalnej mogłyby przynieść ogromne korzyści zarówno armato-

rom, jak i środowisku.

Sabina Kauf
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Rysunek 7. E-Ship 1 – frachtowiec z napędem hybrydowym

Źródło: [commons 2016].

Podsumowanie

Obecnie miarą nowoczesności jest innowacyjność. To ona jest motorem rozwoju 

gospodarczego. Celem innowacji pozostaje poszukiwanie rozwiązań pozwalających 

lepiej i szybciej zaspokoić zmieniające się potrzeby nabywców. Dążenie do zagwa-

rantowania niezawodności, terminowości i efektywności dostaw skłania do poszu-

kiwania rozwiązań transportowych pozwalających szybciej, taniej i  bezpieczniej 

dostarczyć towary z miejsca ich wytworzenia do klienta. Sprostanie tym wymogom 

jest coraz trudniejsze i wymagające coraz to nowych rozwiązań. Innowacje w sferze 

transportu obejmują wszystkie jego gałęzie, od transportu drogowego, poprzez 

kolejowy i  lotniczy aż po morski. Mnogość rozwiązań skłoniła do zaprezentowania 

w  niniejszym opracowaniu jedynie nielicznych – tych, które wydają się najciekaw-

sze. Wiele z opracowywanych rozwiązań – jak np. autonomiczne samochody towa-

rowe jeżdżące niczym pociągi w  kolumnach czy wielkie kontenerowce sterowane 

z baz naziemnych – ciągle jeszcze znajdują się w fazie projektowej. Choć technologie 

pozwalające na ich urzeczywistnienie już dziś istnieją, to konieczne jest jeszcze roz-

Innowacyjne rozwiązania w logistyce transportu 
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wiązanie szeregu innych problemów związanych np. z  dostosowaniem przepisów 

prawnych, które takich rozwiązań jak na razie w ogóle nie uwzględniają. Niemniej 

można przypuszczać, że w niedługiej przyszłości nawet te najbardziej futurystyczne 

pomysły mogą się stać rzeczywistością, a rynek transportowy może ulec całkowitej 

rewolucji. 
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Wprowadzenie

„Zrównoważony rozwój” (Sustainable development, w pracy oznaczony skrótem ZR) to 

koncepcja, której coraz częściej podporządkowuje się wszelkie działania, w tym rów-

nież przedsiębiorstw. Stanowi to rezultat rosnącej świadomości ludzi, a nie wyłącznie 

wymagań prawnych. Wyrazem globalnej popularności koncepcji ZR są bogate zaso-

by internetu1 oraz rosnąca liczba publikacji naukowych2 w tym obszarze. 

Odkąd po raz pierwszy koncepcja ZR pojawiła się w  debacie międzynarodowej 

w  roku 1987, wciąż podejmowane są wysiłki celem przełożenia teoretycznych roz-

ważań na grunt praktycznej realizacji [Tan i  in., 2015, s. 132]. W  literaturze dominu-

je pogląd, że brakuje jednoznacznego wyjaśnienia, czym jest ZR3, co zadowalałoby 

i przekonywało wszystkich. Zaproponowana przez Komisję Brundtland powszechnie 

znana definicja, w której ZR traktowany jest jako „rozwój zapewniający zaspokojenie 

potrzeb obecnych pokoleń bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na zaspoko-

jenie ich potrzeb” [WCED, 1987], jest nieprecyzyjna. Jedynym uniwersalnym elemen-

tem w dyskusji na temat ZR jest postrzeganie ZR z perspektywy trzech filarów, na któ-

rych koncepcja się opiera: społecznego, ekonomicznego i środowiskowego. 

Autorki zwracają uwagę na fakt, że realizacja ZR odbywa na różnych poziomach 

rozpatrywanych z  perspektywy zasięgu oddziaływania. W  celu osiągnięcia założo-

nych celów w  wymiarze globalnym niezbędne jest podejmowanie odpowiednich 

działań ukierunkowanych na ZR na poziomie niższym, np. przedsiębiorstw. W opinii 

autorek największym problemem w aplikacji ZR w działalności przedsiębiorstw jest 

brak konkretnych wytycznych w zakresie praktycznej realizacji założeń ZR oraz oceny 

przedsiębiorstwa w tym obszarze. 

W  opinii autorek jedną z  możliwości zniwelowania przedstawionego problemu 

jest opracowanie metodyki opartej na zbiorze wskaźników, która pozwoli na pomiar 

ZR, w rezultacie czego możliwe będzie również ocena ZR przedsiębiorstwa. 

Głównym celem artykułu było przedstawienie uniwersalnej metodyki wyznacza-

nia wskaźników służących do oceny ZR przedsiębiorstw z wybranej branży, co zostało 

1  W rezultacie przeszukiwania zasobów internetu za pomocą wyszukiwarki Google uzyskano 1 270 000 
wyników dla terminu „zrównoważony rozwój”, a w wypadku nazwy w języku angielskim – uzyskano 
83 500 000 rezultatów (dane z dnia 12.08.2016 r.).

2  Wyniki przeprowadzonych analiz popularnych baz danych z ograniczeniem do tytułu publikacji i słów 
kluczowych: sustainable development lub sustainability są następujące: SCOPUS: 45 647 pozycji, Science 
Direct: 8 551 rezultatów, Google Scholar: 1 300 wyników (dane z dnia: 12.08.2016 r.).

3  Jeżowski wskazywał na 100 różnych definicji ZR [Jeżowski 2007, s. 11], Piontek zaś przywoływał w swej 
książce 44 definicje [Piontek 2002, ss. 16–26].
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szczegółowo przedstawione na przykładzie polskich stacji demontażu pojazdów wy-

cofanych z eksploatacji (PWE). 

Bezpośrednimi przesłankami do wyboru obiektu badań były znaczenie i  rola sta-

cji demontażu w krajowej sieci recyklingu, co zostało podkreślone we wcześniejszych 

publikacjach (m.in. [Kosacka, Golińska 2013]). Krajowy system recyklingu stanowi bez-

pośredni przejaw realizacji strategii ZR na poziomie krajowym, natomiast stacja de-

montażu to jej kluczowe ogniwo, które zajmuje się zagospodarowaniem PWE w sposób 

przyjazny ludziom i  środowisku. W  rezultacie stację demontażu można wskazać jako 

obiekt o wysokim poziomie oddziaływań w aspekcie społecznym, gospodarczym oraz 

ekologicznym. Co więcej, zdaniem autorek znaczenie stacji demontażu w Polsce rośnie, 

o czym świadczy zwiększanie się liczby obiektów w sieci recyklingu. 

Artykuł został podzielony na pięć części. Po wprowadzeniu w  problematykę 

związaną z ZR autorki przedstawiły dostępne możliwości pomiaru ZR, w tym przede 

wszystkim na poziomie przedsiębiorstwa. W kolejnej części przedstawiono metodykę 

badań z wykazaniem użytych metod, technik i narzędzi badawczych. W sekcji czwar-

tej opisano poszczególne etapy przeprowadzonych prac badawczych. Artykuł zakoń-

czono podsumowaniem wskazującym kierunki planowanych badań. 

Dostępne możliwości w zakresie pomiaru 
zrównoważonego rozwoju

W rezultacie przeprowadzonych badań literatury stwierdzono, że problematyka po-

miaru ZR jest przez naukowców podejmowana często4. 

W badaniach przyjęto, że do pomiaru ZR wykorzystane zostaną wskaźniki5, co au-

torki uzasadniają dwoma argumentami:

1. Wskaźniki budowane są przez wartości i tworzą wartości [Meadows 1998, s. 

2]. A zatem pomiar ZR jest konieczny ze względu na jego globalne znaczenie;

2. Wymagania dotyczące oceny ZR zostały ustanowione przez Organizację Na-

rodów Zjednoczonych (ONZ) w  postaci Agendy 21, w  której jednym z  wy-

tycznych było opracowanie wskaźników do pomiaru ZR. 

4 Parris i Kates zidentyfikowali ponad 500 koncepcji pomiaru ZR w roku 2003 [2003].
5  Przyjęto za autorami: Waas i inni, że wskaźnik to: reprezentacja atrybutu systemu na poziomie operacyj-

nym, wyrażona w postaci funkcji zmiennej/zmiennych z uwzględnieniem wartości referencyjnej [Waas 
i inni, 2014. s. 5520].
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Znaczenie wskaźników w pomiarze ZR wynika stąd, że współcześnie sukces pro-

wadzonej działalności gospodarczej nie jest mierzony wyłącznie wskaźnikami efek-

tywności ekonomicznej, lecz pożądane jest dokonanie oceny holistycznej za pomocą 

wskaźników ZR. Niemniej opracowanie adekwatnego zbioru wskaźników jest dużym 

wyzwaniem [Tan i inni, 2015, s. 132]. W literaturze dostępne są opracowania, w któ-

rych autorzy analizują różnorodne zestawy wskaźników wykorzystywane do pomiaru 

ZR, w tym m.in.: [Moldavska i Welo 2015; Chen i inni 2013; Tan i inni 2015; Labuscha-

gne i inni 2004]. 

Autorki dokonały analizy ponad 20 artykułów podejmujących problematykę po-

miaru ZR na poziomie przedsiębiorstwa, w rezultacie czego sformułowano następu-

jące konkluzje:

1. Poziom aplikacji wskaźników jest zdywersyfikowany, począwszy od poziomu 

produktu, przez poziom procesu/linii, na poziomie całego przedsiębiorstwa 

kończąc;

2. Dostępne metody pomiaru są często zbyt ogólne i zbyt teoretyczne lub zbyt 

trudne i techniczne, co sprawia, że nie mają wartości praktycznej;

3. Dostępne rozwiązania są wtórne. Oznacza to, że celem nie jest tworzenie 

wszystkiego od nowa, lecz umiejętne korzystanie z  istniejących rozwiązań 

(np. oceny zaproponowane przez [Krajnc i Glavič 2005] bazujące na standar-

dzie GRI;

4. Konieczne jest dopasowanie do specyfiki przedmiotu ocenianego w aspek-

cie branży/sektora czy wielkości przedsiębiorstwa, np. przemysłu poligraficz-

nego na Litwie [Kinderytė 2011], MŚP produkcyjnych w Singapurze [Tan i in. 

2015], przemysłu wydobywczego [Azapagic 2004]. 

5. W przeprowadzanej ocenie poszczególne wymiary ZR traktuje się nierówno-

ważnie, co często dotyczy filaru środowiskowego i społecznego [Veleva i El-

lenbecker 2001, s. 522];

6. Dominują klasyczne wskaźniki dotyczące wyników ekonomicznych podej-

mujące kwestie dochodów, zyskowności, udziału w rynku itp., co jest związa-

ne z danymi poufnymi (np. GRI);

7. Brak zróżnicowania wskaźników pod względem typu (ilościowe, jakościowe);

8. Zbiory wskaźników mają dużą liczebność, która wydłuża czas dokonywania 

pomiaru. Liczba wskaźników, którymi można zarządzać, waha się w  grani-

cach 10–20, nie brak jednak podejść, w których liczba ta wynosi nawet 100 

składowych [Veleva i Ellenbecker 2001, s. 523];

Monika Kosacka, Karolina Werner-Lewandowska



193

9. Brak wytycznych dotyczących wyboru wskaźników spośród dostępnych 

zbiorów (np. GRI);

10. Nastawienie na raportowanie wyników na zewnątrz, zamiast dostarczania 

wiedzy decydentom podejmującym decyzje w przedsiębiorstwie.

Mimo że dostępne są wskaźniki wykorzystywane do pomiaru ZR, to w  ogólno-

światowej debacie na temat ZR dominuje perspektywa uniwersalistyczna. Oznacza 

to, że opracowywane są uniwersalne systemy pomiaru ZR w różnych krajach/regio-

nach, bez uwzględnienia zróżnicowania w  sferze rozwoju gospodarczego, panują-

cych warunków społeczno-kulturowych, politycznych itp. [Zacher 2011, ss. 313–314]. 

W opinii autorek wskaźniki wykorzystane do pomiaru ZR w przedsiębiorstwie powin-

ny być dopasowane do specyfiki działalności przedsiębiorstw, uwzględniając różnice 

kulturowe i gospodarcze krajów, co zostało uwzględnione w zaproponowanej meto-

dyce. 

Metodyka badań

W nawiązaniu do celu artykułu na rysunku 1 przedstawiono metodykę badań, gdzie 

kolejnym etapom badań przypisano metody, techniki i narzędzia badawcze oraz uzy-

skane rezultaty.

Zgodnie z  rysunkiem 1 na etapie I  w  rezultacie zastosowania metody analizy 

i krytyki piśmiennictwa w zakresie dotychczasowego stanu wiedzy w obszarze po-

miaru ZR w  przedsiębiorstwach uzyskuje się zbiór wskaźników dostępnych w  lite-

raturze przeznaczonych do pomiaru ZR w przedsiębiorstwach (oznaczony w pracy 

jako L). 

Etap II obejmuje opracowanie narzędzia badawczego wspierającego decyden-

tów w trakcie burzy mózgów (etap III). Narzędzie ma służyć do selekcji wskaźników 

według określonych kryteriów oceny przeznaczonych dla sektora bądź typu przed-

siębiorstw, jakie podlegają pomiarowi. W  analizowanym przypadku narzędzie ma 

uwzględniać specyfikę działalności stacji demontażu PWE. Do opracowania narzędzia 

przewidziane zostało użycie następujących metod badawczych:

•	 metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w celu ustalenia cech tzw. „dobrego 

wskaźnika”;

•	 metoda listy kontrolnej sprawdzającej6;

6 Metoda ma wysoki potencjał związany z możliwością jej łączenia burzą mózgów [Piech 1999, s. 66].
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•	 metoda studium przypadku w celu uwzględnienia specyfiki stacji demonta-

żu PWE w Polsce.

Rezultatem tego etapu jest narzędzie badawcze – lista kontrolna, która filtruje 

wskaźniki w aspekcie spełnienia wskazanych kryteriów. 

Rysunek 1. Przyjęta metodyka badań

Źródło: Opracowanie własne. 

Etap III to etap najbardziej złożony, który wykorzystuje rezultaty etapów poprzed-

nich. Obejmuje przeprowadzenie burzy mózgów – metody heurystycznej, odroczo-

nego wartościowania, w której żaden pomysł nie jest oceniany. W rezultacie jej użycia 

liczba wygenerowanych pomysłów jest duża [Apanowicz 2002, s. 78], co w kontekście 

opracowania odpowiedniego zestawu wskaźników potwierdzało zasadność wyko-

rzystania metody. 

Przyjęto za K. Piechem, że burza mózgów składać się powinna z trzech faz: przy-

gotowania, twórczości i  oceny [2003, ss. 2–3]. Zaproponowano, by w  trakcie sesji 

twórczości wprowadzone zostały kryteria zawężające dla ekspertów. W jej rezultacie 

uzyskiwany jest zbiór P. W sesji oceny, ewaluacji podlegać powinny zarówno wskaźni-
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ki uzyskane w rezultacie etapu pierwszego (L), jak i zaproponowane przez ekspertów 

w  fazie twórczości (P). Do oceny wskaźników zaplanowano wykorzystanie uprzed-

nio przygotowanej listy kontrolnej. W  rezultacie etapu trzeciego uzyskuje się zbiór 

wskaźników adekwatnych do pomiaru ZR w wybranym typie przedsiębiorstw (zbiór 

oznaczono w pracy jako I). 

W  ostatnim etapie metodyki niezbędne jest scharakteryzowanie wskaźnika. Za-

proponowano, by elementy wskaźnika wyznaczyć zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w  literaturze, co skutkuje użyciem metody analizy i  krytyki piśmiennictwa. Celem 

opracowania charakterystyki każdego wskaźnika postulowano wykorzystanie odmia-

ny metody zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) w formie minigrupy, w której 

uczestniczy 4–5 osób [Maison 2010, s. 68]. 

W rezultacie postępowania zgodnego z przyjętą na rysunku 1 metodyką badań 

wypracowany jest zbiór wskaźników adekwatnych do pomiaru ZR w wybranym typie 

przedsiębiorstw. 

Opracowanie wskaźników zrównoważonego rozwoju dla 
stacji demontażu PWE

Opracowaną metodykę autorki poddały walidacji w  stacji demontażu PWE w  celu 

opracowania wskaźników adekwatnych do pomiaru ZR. Procedura postępowania zo-

stała w sposób uproszczony zwizualizowana na rysunku 2.

Kolejne etapy postępowania w  zastosowanej procedurze zostały szczegółowo 

opisane w dalszej części pracy. 

Identyfikacja dostępnych w literaturze wskaźników do pomiaru 

zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa

Zgodnie z przedstawioną na rysunku 2 procedurą na etapie I przeprowadzono anali-

zę literatury polskiej oraz anglojęzycznej w obszarze dostępnych wskaźników wyko-

rzystywanych do pomiaru ZR w przedsiębiorstwie. 

W  efekcie wybrano wskaźniki uniwersalne bądź też sformułowano je tak, aby 

możliwe było traktowanie ich jako ogólne. Dodatkowo uwzględniono międzyna-

rodowe standardy typu: wytyczne dotyczące raportowania ZR (Global Reporting 

Initiative – GRI – czy Dow Jones Sustainability Index – DJSI). Przyjęto również kwali-

fikować wskaźniki z perspektywy poszczególnych wymiarów ZR na wskaźniki: eko-
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nomiczne (1), środowiskowe (2) oraz społeczne (3). Zidentyfikowane na tym etapie 

wskaźniki zostały wyselekcjonowane z wykorzystaniem Filtra 1, który dotyczył wy-

eliminowania wskaźników powtarzających się7. W rezultacie przeprowadzenia eta-

pu pierwszego metodyki uzyskano zbiór L liczący 121 elementów, składający się 

z trzech podzbiorów : L1 , L2 , L3 (odpowiednio 36 wskaźników, 41 wskaźników oraz 

44 wskaźniki). 

Rysunek 2. Procedura opracowania wskaźników ZR dla stacji demontażu PWE

Źródło: Opracowanie własne.

W  aspekcie ekonomicznym dominującą grupę stanowiły wskaźniki dotyczą-

ce wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. Dodatkowo wyróżniono zagadnie-

nia związane z: obsługą klienta, wyposażeniem, jakością czy realizacją zadań przez 

przedsiębiorstwo. W  wymiarze środowiskowym wyróżniono następujące kategorie 

zagadnień: emisje i  ścieki; energia, woda, odpady, surowce/materiały, bioróżnorod-

ność, produkty/usługi, przez których pryzmat oceniany jest wpływ przedsiębiorstwa 

na środowisko naturalne. W wymiarze społecznym wskaźniki dotyczą zarówno wnę-

trza organizacji, jak i relacji z otoczeniem, w jakim funkcjonuje. 

Mimo że w rezultacie analizy literatury zidentyfikowano wskaźniki do pomiaru ZR 

w przedsiębiorstwie, nie rozpoznano rozwiązania dedykowanego dla analizowanego 

7 Dotyczyło to wskaźników użytych do pomiaru zjawisk identycznych/podobnych.
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typu przedsiębiorstw, czyli stacji demontażu PWE. W związku z tym konieczne było 

podjęcie dalszych prac badawczych w celu opracowania wskaźników ukierunkowa-

nych na pomiar ZR w stacji demontażu PWE. 

Przygotowanie narzędzia do selekcji wskaźników

Zgodnie z procedurą przedstawioną na rysunku 2 w kolejnym etapie przygotowywa-

no narzędzie – Listę kontrolną – którą nazwano akronimem POŁUNIS, pochodzącym 

od pierwszych liter kryteriów użytych do selekcji wskaźników. Wzór listy przedstawio-

no na rysunku 3.

Rysunek 3. Wzór listy kontrolnej

Źródło: Opracowanie własne.

Każdy wskaźnik uzyskany w etapie poprzednim poddany został weryfikacji w za-

kresie spełnienia kryteriów POŁUNIS. 

Dopuszczalne są dwie wartości: „1”, gdy cecha jest spełniona, oraz „0” w przeciw-

nym wypadku, co wynika z  zastosowania dwustanowej algebry Boole’a. Decyzja 

o kwalifikacji wskaźnika (wybierz/odrzuć) odbywa się na podstawie wartości funkcji 

w  polu POŁUNIS, wyznaczanej jako wartość iloczynu logicznego wszystkich kryte-

riów. Wskaźnik pozytywnie zweryfikowany uzyskuje w polu POŁUNIS wartość „1”, co 

oznacza spełnienie wszystkich wymagań. 

Wykorzystanie zaproponowanej listy kontrolnej pozwala na oszczędność czasu 

i niską pracochłonność oceny. 

Do katalogu kryteriów POŁUNIS należą:

1. Porównywalność (P) – niezbędna do oceny rezultatów. Wskaźniki powinny 

umożliwić przeprowadzanie samooceny przedsiębiorstwa oraz oceny wzglę-

dem innych z branży;

2. Oryginalność (O) – wskaźnik powinien dostarczać informacji o  danym 

aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa, który nie został poruszony w in-

nym wskaźniku; 
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3. Łatwość w  określeniu charakterystyki wskaźnika (Ł) – przejawiająca się 

tym, że nie ma problemów z opracowaniem jego charakterystyki, wskaźnik 

jest zrozumiały i  nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na dane, by 

wyznaczyć jego wartości. 

4. Użyteczność (U) – oznaczająca, że wskaźnik dostarcza potrzebnych informa-

cji do wnioskowania oraz podejmowania odpowiednich działań skierowa-

nych na zasoby, które są możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwo (podej-

muje aspekty zależne od przedsiębiorstwa);

5. Niepoufne dane (N) – co oznacza, że wskaźnik nie opiera się na danych trak-

towanych w przedsiębiorstwie jako poufne8;

6. Istotność (I) – przejawiająca się w tym, że wskaźnik obejmuje zagadnienia, 

które w  sposób znaczący pozwalają na realizację założonych celów ZR, tj.: 

ekonomicznych, środowiskowych i społecznych; 

7. Specyficzność (S) – która wyraża problem dostosowania wskaźników służą-

cych do oceny ZR do specyfiki podmiotu poddawanego ewaluacji.

Lista przedstawionych cech w sposób wyczerpujący w opinii autorek podejmuje 

kwestie wymagań stawianych wskaźnikom wykorzystywanym w metodyce. 

Opracowanie wskaźników do pomiaru zrównoważonego rozwoju w  stacji de-

montażu PWE

Zgodnie z przyjętą metodyką na etapie III przeprowadzono burzę mózgów. Badanie 

wykonano na Politechnice Poznańskiej w maju 2016 r., w której uczestniczyli eksperci 

branżowi z obszaru demontażu PWE (4 osoby) oraz eksperci akademiccy (3 osoby). 

Przeprowadzono sesję pomysłowości, w której trakcie rozwiązywany był problem 

wyrażony pytaniem: „Jakie wskaźniki są odpowiednie do pomiaru ZR w stacjach de-

montażu PWE?”. Poza podstawowymi zasadami wynikłymi z  wykorzystania metody 

burzy mózgów [Paulus i Brown 2003, s. 130] określono kryterium zawężające wobec 

zgłaszanych pomysłów wskaźników związane z  tym, że wskaźnik dostosowany jest 

do pomiaru ZR w kontekście specyficznej działalności gospodarczej – stacji demon-

tażu PWE. 

W rezultacie sesji pomysłowości uzyskano po 45 wskaźników w każdej z kategorii 

(zbiór P). 

8  Przyjęto w pracy traktować dane poufne w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
[1993].
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Ostatnia faza burzy mózgów – sesja oceny – została przeprowadzona po dwuty-

godniowej przerwie. W  sesji wykorzystano opracowaną listę kontrolną obejmująca 

185 proponowanych wskaźników jako efekt połączeniu zbiorów L i  P. W  rezultacie 

dyskusji, jaka często nawiązywała się w trakcie sesji oceny, wyszczególniono ostatecz-

ny zbiór I, obejmujący 24 wskaźniki, które zestawiono w tabeli 1. 

Charakterystyka wskaźników

Ostatni etap badań, zgodnie z  rysunkiem 2, ukierunkowany był na opracowanie 

szczegółowej charakterystyki wskaźników wybranych do pomiaru ZR w  analizowa-

nym typie przedsiębiorstw. 

W tym celu w pierwszym kroku dokonano analizy literatury w zakresie elemen-

tów tworzących wspomnianą charakterystykę wskaźnika [Joung i in. 2013, s. 150; Tan 

i  in. 2015, s. 134]. W jej rezultacie autorki przyjęły, że wskaźnik powinien się składać 

z następujących elementów:

•	 ID – unikalny numer identyfikacyjny wskaźnika;

•	 Nazwa wskaźnika;

•	 Sposób pomiaru, wzór lub skala pozwalająca na wyznaczenie wartości 

wskaźnika;

•	 JM – jednostka miary;

•	 ZW – zakres wartości;

•	 WR – wartość referencyjna.

Zgodnie z przyjętą metodyką na tym etapie przeprowadzono również zognisko-

wany wywiad grupowy, który przyjął formę minigrupy. W badaniu wzięło udział pię-

ciu ekspertów ze sfery gospodarczej, którzy dobrze znają problematykę działalności 

stacji demontażu PWE w Polsce. Wywiad przeprowadzono ponownie na terenie Poli-

techniki Poznańskiej na początku czerwca 2016 r. 

W  rezultacie przeprowadzenia opisanej w  artykule metodyki uzyskano zbiór 

wskaźników do pomiaru ZR w  stacji demontażu PWE w  warunkach polskich, które 

scharakteryzowane zostały w tabeli 1. Zbiór obejmuje 24 wskaźniki, po osiem dla każ-

dego z trzech filarów ZR, w tym 13 wskaźników ma charakter ilościowy. 
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Podsumowanie

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na największy zarzut stawiany koncepcji zrówno-

ważonego rozwoju, czyli brak konkretyzacji, co zostało odniesione do realizacji ZR na 

poziomie przedsiębiorstwa. 

W artykule przedstawiono metodykę opracowania zbioru wskaźników służących 

pomiarowi ZR przedsiębiorstwa z  uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działal-

ności. Rekomendowana procedura identyfikacji adekwatnego zbioru wskaźników 

uwzględnia zarówno dorobek literatury w tym obszarze, jak i wiedzę ekspercką. Po-

dejście takie uzasadnia fakt, że autorki skoncentrowane były na tym, aby opracowany 

zbiór wskaźników można było wykorzystać praktycznie. 

Poza teoretycznym przedstawieniem metodyki badań autorki zrealizowały po-

szczególne etapy pracy badawczej, w  rezultacie czego opracowano zbiór wskaźni-

ków do pomiaru ZR w specyficznej grupie przedsiębiorstw, jaką są stacje demontażu 

PWE w Polsce. Zaproponowane wskaźniki pozwalają na realizację celów ZR zarówno 

na poziomie krajowym, jak i globalnym, co jest istotne z punktu widzenia holistyczne-

go podejścia do realizacji założeń koncepcji ZR. 

Podejmowany problem dotyczący pomiaru ZR przedsiębiorstw jest aktualny, na-

tomiast w Polsce wciąż świadomość związana z tym zagadnieniem jest ograniczona. 

Dodatkowo dominuje podejście, w  którym przedsiębiorstwa podejmują problema-

tykę ZR wyrywkowo, zamiast robić to kompleksowo. Objawia się to podejmowaniem 

pewnych działań ukierunkowanych na aspekty środowiskowe, niekiedy społeczne, 

lecz stanowi rezultat jednowymiarowego spojrzenia na przedsiębiorstwo, a nie per-

spektywy trójwymiarowej ZR. 

Opracowany zbiór wskaźników stanowi pierwszy krok ku ocenie polskich przed-

siębiorstw recyklingowych, do czego zmierzają autorki opracowania. Dalszy kierunek 

prac badawczych dotyczy opracowania procedury oceny przedsiębiorstw na przykła-

dzie branży recyklingu PWE, co pozwoli również na wskazywanie wytycznych przed-

siębiorstwom w celu doskonalenia w zakresie ZR. 

Monika Kosacka, Karolina Werner-Lewandowska
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Wprowadzenie

Globalna konkurencja wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwania nowych źródeł 

przewag konkurencyjnych. Zjawisko to jest zauważalne również w sektorze logistyki. 

Podmioty podejmują działania mające na celu podniesienie jakości usług, m.in. w za-

kresie skrócenia czasu dostaw czy poprawy ich terminowości. Postęp na tych obsza-

rach możliwy jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i bliskiej współpra-

cy z innymi podmiotami wewnątrz łańcuchów dostaw.
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Efektywność współpracy zależy od charakteru relacji łączących dane podmioty 

oraz poziomu wzajemnego zaufania – innymi słowy od kapitału społecznego uła-

twiającego koordynację działań i umożliwiającego realizację wspólnych dążeń [Put-

nam 1995, s. 66].

Celem artykułu jest wskazanie barier rozwojowych polskiego sektora transpor-

tu, jakie mogłyby zostać ograniczone w związku z podnoszeniem poziomu kapitału 

społecznego. Hipotezę badawczą stanowi pogląd, że podnoszenie poziomu kapitału 

społecznego może się przyczynić do rozwoju polskiego sektora transportu. Weryfika-

cję hipotezy oparto na studiach literatury.

Rozważanie znaczenia kapitału społecznego dla przedsiębiorstw transportowych 

wymaga zapoznania się z charakterystyką i problemami sektora, a także zrozumienia, 

co się kryje pod pojęciem kapitału społecznego.

Charakterystyka sektora transportu w Polsce

Działalność przedsiębiorstw transportowych pozwala na fizyczny przepływ surow-

ców, materiałów i  towarów, które są wykorzystywane i  wytwarzane we wszystkich 

gałęziach gospodarki. Procesy związane z  przemieszczaniem oddziałują na szereg 

zjawisk ekonomicznych, włącznie z kształtowaniem ostatecznej ceny rynkowej pro-

duktów i usług. Wskaźniki dotyczące branży transportowej wykorzystywane są jako 

barometry koniunktury całej gospodarki.

Na przestrzeni ostatniej dekady całkowita wartość sprzedanych usług sektora 

transportowego wzrosła o  blisko 130%, natomiast wykonana praca przewozowa – 

o 58% [GUS 2016b, s. 89; GUS 2006, s. 46]. Obecnie w sektorze transportu zatrudnio-

nych jest w Polsce 521 tys. osób [GUS 2016b, s. 86]. 

Za 75% wielkości pracy przewozowej w  Polsce odpowiada transport samocho-

dowy, przy czym wartość ta stale wzrasta [Menes 2015, s. 30]. Na rynku europejskim 

wewnętrzny polski transport samochodowy zajmuje pozycję drugą, za niemieckim, 

natomiast w  wypadku przewozów międzynarodowych polskie przedsiębiorstwa są 

liderem z 24% udziałem w rynku. Druga najistotniejsza gałąź transportu – kolej – no-

tuje w ostatnich latach niewielki spadek wielkości przewozu ładunków. Główną przy-

czyną są trwające modernizacje infrastruktury mające negatywny wpływ na prze-

widywalność, terminowość i czas dostaw. Jeśli chodzi o transport morski, to istotna 

poprawa stanu technicznego infrastruktury nie wpłynęła jak dotąd korzystnie na roz-
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wój tej gałęzi. Jej udział w pracy przewozowej ogółem spadł z 6,2% do 3,9% w ciągu 

dwóch lat [Fechner, Szyszka 2016, s. 30]. Ostatni rodzaj transportu – lotniczy – ma 

w Polsce niewielkie znaczenie. Odnotowano co prawda kilkunastoprocentowy wzrost 

wielkości frachtu, jednakże wciąż udział transportu lotniczego w przewozach ogółem 

wynosi mniej niż 0,01% [Fechner, Szyszka 2016, s. 30].

Uzyskanie pełniejszej charakterystyki branży transportowej w Polsce możliwe jest 

poprzez odniesienie jej do sytuacji panującej w innych krajach. Służą temu różnorod-

ne mierniki ilościowe i jakościowe. Do pierwszej grupy należy szacowana przez Insty-

tut Fraunhofera całkowita wartość sektora. W wypadku Polski wynosi ona 53,4 mld 

euro, co oznacza 7. pozycję w Europie, za Holandią [Kille, Schwemmer 2015, s. 1]. Zde-

cydowanym liderem są w tym wypadku Niemcy, które z wartością rynku szacowaną 

na 235 mld euro wyprzedzają Francję – 124,7 mld euro.

Niemcy prowadzą również w miernikach jakościowych. W jednym z najpopular-

niejszych – Logistics Performance Index (LPI) – wyprzedzają Luksemburg i  Szwecję. 

Polska zajmuje 33. lokatę na 160 sklasyfikowanych państw [World Bank 2016]. Naj-

bardziej niekorzystnie prezentuje się w  zakresie infrastruktury, najwyżej natomiast 

oceniono kompetencje pracowników i  jakość świadczonych usług. Warto przy tym 

zwrócić uwagę na fakt, iż nieznacznie niższa lokata Polski w stosunku do lat ubiegłych 

wynika w największym stopniu z pogorszenia terminowości dostarczania przesyłek. 

Dotąd kryterium to stanowiło największy atut Polski.

Podsumowując ostatnie lata, należy zauważyć, że polski transport rozwijał 

się w sposób stabilny. Działo się tak głównie za sprawą rozwoju rynku krajowego 

i wzrostu eksportu. Najważniejsze zjawiska, jakie można było wówczas zaobserwo-

wać, to stopniowa konsolidacja branży przeprowadzana przez największych ope-

ratorów oraz rozwój wachlarza usług w  dziedzinie e-commerce [Fechner, Szyszka 

2016, s.  28]. W  samej branży transportowej i  jej otoczeniu występuje jednak sze-

reg barier powodujących, że tempo rozwoju sektora jest dalekie od potencjalnego. 

Z niektórymi z nich przedsiębiorcy borykają się od wielu lat, inne natomiast stano-

wią nowe wyzwanie.

Bariery rozwojowe transportu w Polsce

Sprawność sektora transportowego uwarunkowana jest czynnikami zlokalizowanymi 

w trzech wymiarach [Grzelakowski 2013]:
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•	 materialno-technicznym,

•	 ekonomicznym,

•	 instytucjonalno-prawnym.

Najpoważniejsze ograniczenie związane jest, zdaniem przedsiębiorców, z wymia-

rem materialno-technicznym. Chodzi mianowicie o  istniejącą infrastrukturę trans-

portową [Gryko-Nikitn 2010, s. 40]. Najczęściej wskazuje się na niedostateczny stan 

infrastruktury drogowej, która utrudnia rozwój transportu kołowego, a także logisty-

ki magazynowej. W ostatnich latach można jednak zaobserwować pozytywny trend 

w  zakresie budowy i  modernizacji sieci drogowej. Pod względem ogólnej długości 

dróg szybkiego ruchu Polska zajmuje obecnie szóstą pozycję w  Unii Europejskiej 

z  wynikiem ponad 3000  km [GDDKiA 2014, s.  3]. Wartość tę należałoby jednak od-

nieść do powierzchni państw, liczby zarejestrowanych pojazdów czy też wielkości 

rynku transportu drogowego. Przy uwzględnieniu powyższych zmiennych Polska zaj-

muje już znacznie niższe pozycje. Oprócz aspektu ilościowego warto również zwrócić 

uwagę na jakość polskich dróg. Spośród całkowitej sieci dróg w kraju, liczącej 20 770 

km, 14,1% jest w  stanie złym, a  25,3% niezadowalającym [Radzikowski, Foryś, Bog-

daniuk 2016, s. 7]. Niewłaściwy stan techniczny wielu dróg i wciąż stosunkowo mała 

gęstość tras szybkiego ruchu powodują nasilanie się kongestii, a  w  związku z  tym 

utrudnienia w realizacji dostaw w sposób terminowy i przewidywalny.

Pod względem infrastruktury bardziej niekorzystnie prezentuje się kolej. Stan jed-

nej trzeciej torów w Polsce określono jako dobry. Pozostałe fragmenty oceniono jako 

dostateczne lub niezadowalające [Kaczmarek 2011, s. 2]. Jest to nie tylko bezpośred-

nia przyczyna wielu wypadków, lecz także niskiej prędkości przewozowej.

W przypadku żeglugi śródlądowej realizowanej na odcinkach o łącznej długości 

3655  km, jedynie 5,9% korytarzy spełnia standardy dróg międzynarodowych. Brak 

również odpowiedniego połączenia rzecznego ze wschodem Europy. Większość ta-

boru została wyprodukowana do 1979 r. i znacznie przekroczyła normatywny okres 

użytkowania, dlatego też wymaga odtworzenia [GUS 2015, ss.  1–2]. Lepiej na tym 

polu prezentuje się żegluga morska, której flota jest stopniowo modernizowana [Łu-

czywek 2010, s. 8].

Bariery o charakterze ekonomicznym dotyczą funkcjonowania rynku transporto-

wego oraz jego strony popytowej i  podażowej. Jedną z  nich jest znaczne rozdrob-

nienie rynku, zwłaszcza w transporcie samochodowym. W Unii Europejskiej bardziej 

rozdrobnione są jedynie rynki Hiszpanii i Włoch [Związek Pracodawców BCC 2011, s. 

59]. Sprawia to, że konkurencyjność przedsiębiorstw jest niewielka, podobnie jak ich 
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potencjał internacjonalizacyjny. Ogranicza to również możliwości wzrostu małych 

podmiotów dysponujących znikomą siłą przetargową w procesie negocjacji stawek 

[Brach 2015, s. 258].

W wymiarze ekonomicznym zauważa się również niedobór pewnych typów kapi-

tału. Wzrost ogólnej liczby transakcji logistycznych oraz wielkości pracy przewozowej 

niesie za sobą konieczność zwiększenia kapitału ludzkiego, zarówno pod względem 

ilościowym, jak i jakościowym. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych na ten temat 

badań, trudności przy rekrutacji dotyczą niemal trzech czwartych przedsiębiorstw 

sektora [Fryca 2014, s. 4]. W pierwszym półroczu 2016 r. przeciętne wynagrodzenie 

w  sektorze transportu i  gospodarki magazynowej było niższe o  9,6% od średniego 

dla wszystkich przedsiębiorstw [GUS 2016a, s. 17]. Różnica ta sprawia, że sektor trans-

portu nie jest szczególnie atrakcyjny dla najbardziej utalentowanych pracowników. 

Należy przy tym dodać, że unikatowe cechy poszukiwane wśród kandydatów to nie 

tylko posiadanie fachowej wiedzy i  tzw. kwalifikacji twardych, lecz także rozległej 

sieci relacji z  potencjalnymi klientami. Zatrudnienie takiego pracownika nie jest je-

dynie zwiększeniem mocy przerobowej, ale także bezpośrednią możliwością rozwo-

ju przedsiębiorstwa. Poprzez priorytetowe traktowanie kandydatów dysponujących 

szerokimi wachlarzami kontaktów przedsiębiorstwa logistyczne sygnalizują zapo-

trzebowanie na kapitał społeczny.

Ostatnią kategorią barier rozwoju sektora transportu są czynniki instytucjonalno-

-prawne. Kluczowe znaczenie w  tym zakresie ma sytuacja polityczna warunkująca 

to, jakie przepisy prawne są ustanawiane oraz jakie wymogi administracyjne muszą 

spełniać przedsiębiorcy. W dobie globalizacji podlegamy już nie tylko krajowym pod-

miotom politycznym i prawnym, ale także w coraz większym stopniu instytucjom za-

granicznym i organizacjom międzynarodowym. Dlatego też coraz większego znacze-

nia nabiera właściwa polityka zagraniczna. W ostatnich latach największe utrudnienia 

występują w kontaktach gospodarczych z Rosją. Przedsiębiorcy najbardziej obawiali 

się konsekwencji wprowadzenia embargo, jednak dane statystyczne dowodzą, że nie 

były one tak dotkliwe. Co prawda wartość eksportu rolno-spożywczego do Rosji spa-

dła o 30% w  latach 2013–2014, to jego wartość całkowita wzrosła o 4,5% [Związek 

Przedsiębiorców… 2015, s.  7]. Złagodzenie konsekwencji embarga nie jest jednak 

wynikiem działań odgórnych, lecz zaradności przedsiębiorców, którzy podjęli udane 

próby ominięcia embarga oraz eksportu na nowe rynki zbytu, m.in. w Afryce. Utrud-

nienia na linii Polska–Rosja to jednak nie tylko wspomniane embargo, lecz także 

kwestia zezwoleń transportowych. Przedłużające się negocjacje w sprawie zezwoleń 
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mają bezpośredni negatywny wpływ na przedsiębiorstwa transportowe, ponoszące 

straty związane z przestojem pojazdów przy przejściach granicznych.

Regulacje organów administracyjno-prawnych, zarówno zewnętrznych, jak i we-

wnętrznych, również są wymieniane przez przedsiębiorców jako jedna z  głównych 

barier rozwoju sektora transportu [Gryko-Nikitn 2010, s.  40]. Uregulowania admini-

stracyjne, jakim muszą sprostać przedsiębiorstwa działające w tym sektorze, możemy 

podzielić na dwie grupy. Do pierwszej z nich zaliczamy bariery negatywnie wpływają-

ce na działalność MŚP, ponieważ większość podmiotów transportowych to podmioty 

małe lub średnie. Drugą grupę stanowią bariery związane stricte z działalnością trans-

portową. Według badań przeprowadzonych na grupie polskich MŚP za największe 

przeszkody administracyjne przedsiębiorcy uznają: pozapłacowe koszty pracy, brak 

przejrzystości systemu podatkowego oraz nieelastyczne prawo pracy [Starczewska-

-Krysztoszek 2008, s. 2]. Jeśli chodzi o wymogi administracyjne typowe dla transpor-

tu, to dotyczą one m. in. odpraw celnych, minimalnych stawek płacy i regulacji czasu 

pracy kierowców czy opłat terminalowych. Oprócz ostatnich, które uważane są za 

narzędzie protekcjonizmu, problemem nie jest samo występowanie wspomnianych 

regulacji, lecz ich zakres lub formy. Znaczenie barier administracyjnych w  rozwoju 

polskiej logistyki może być zobrazowane przykładem.

Do 2025 r. Chiny planują uruchomić tzw. Nowy Jedwabny Szlak łączący wybrzeża 

Oceanu Spokojnego i Atlantyckiego. Mają się na niego składać połączenia drogowe, 

kolejowe, rurociągi i sieci teleinformacyjne. Polska, podobnie jak Czechy i Rumunia, 

ma szansę stać się głównym pośrednikiem pomiędzy Chinami a Europą. Według pre-

mier Chin największą barierą w rozwoju nowego korytarza handlowego są wymogi 

administracyjne, a centrum logistyczne zostanie ulokowane w kraju, który najszybciej 

rozwiąże napotkane problemy [PAP 2016].

Przy omawianiu barier instytucjonalno-prawnych warto ponownie pochylić się 

nad kapitałem społecznym jako zasobem mającym bezpośredni wpływ na jakość in-

stytucji. W tym aspekcie wymiar ekonomiczny oraz instytucjonalno-prawny wzajem-

nie się przenikają. Wysoki poziom kapitału społecznego pozwala bowiem na niższy 

stopień formalizacji działalności zapewnia bardziej powszechne stosowanie się do 

przepisów, a także może poprawić charakter relacji międzynarodowych. Nie są to jed-

nak jedyne obszary, na jakie wpływa poziom kapitału społecznego wewnątrz określo-

nych struktur.
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Istota kapitału społecznego

Termin kapitał społeczny pojawił się w literaturze po raz pierwszy 100 lat temu. Po-

czątkowo rozważano go wyłącznie z  punktu widzenia jednostki. Kapitał społeczny 

był postrzegany jako: „dobra wola, solidarność, sympatia, kontakty” [Hanifan 1916, 

s.  130], niematerialny zasób konieczny do rozwoju jednostki. Z  biegiem czasu do-

strzeżono jednak, że kapitał społeczny jest domeną nie tylko jednostek, lecz także 

grup, a nawet społeczeństw.

F. Fukuyama [2003, s. 169] określił go jako: „zestaw nieformalnych wartości i norm 

etycznych wspólnych dla członków określonej grupy i umożliwiających im skuteczne 

współdziałanie”. W tej definicji ujęta jest główna korzyść płynąca z posiadania wyso-

kiego poziomu kapitału społecznego, czyli skuteczne działanie struktur społecznych. 

Główną rolę w tym procesie odgrywa zaufanie – najczęściej wymieniany element ka-

pitału społecznego [Putnam 1995, s. 66].

W  literaturze napotkać można na liczne koncepcje kapitału społecznego, które 

często różnią się od siebie w sposób diametralny. Badacze prezentują coraz to nowe 

definicje, według nich najlepiej dostosowane do charakteru konkretnej analizy. Róż-

nice między nimi obserwowane są już podczas doboru elementów kapitału społecz-

nego. Niektórzy zawężają to pojęcie wyłącznie do jednego komponentu, np. zaufa-

nia [Beard 2007, s.  86], dla innych jest ono znacznie szersze i  obejmuje nawet pięć 

składowych [Ostrom 2001, s. 176]. Zróżnicowanie poglądów na temat istoty kapitału 

społecznego sprawia, że staje się on zjawiskiem wysoce abstrakcyjnym, według nie-

których wręcz niemożliwym do zmierzenia [Arrow 1999, s. 4], zwłaszcza jeśli dodat-

kowo weźmie się pod uwagę inne trudności, takie jak: zależność od kontekstu, wielo-

wymiarowość koncepcji i różne poziomy analiz [Łopaciuk-Goncarczyk 2012, ss. 4–9]. 

Mimo że mierzenie poziomu kapitału społecznego jest zadaniem trudnym, w literatu-

rze odnaleźć można wiele przykładów tego typu prób.

Zachętą do przeprowadzenia pomiarów są korzyści wynikające z posiadania wy-

sokiego kapitału społecznego. Z perspektywy przedsiębiorstw występują one w czte-

rech wymiarach [World Bank 2013]: wewnątrzorganizacyjnym, międzyorganizacyj-

nym, międzysektorowym oraz społecznym.

Najważniejszą korzyścią w  pierwszym wymiarze jest redukcja kosztów transak-

cyjnych. W  badaniu przeprowadzonym na próbie 178 pracowników amerykańskie-

go przedsiębiorstwa sektora high-tech poziom kosztów transakcyjnych był ujemnie 

skorelowany z poziomem kapitału społecznego. Tam, gdzie wzajemne zaufanie było 
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silniejsze, przepływ informacji między stronami zachodził sprawniej, wzrastało zaan-

gażowanie pracowników, a ewentualne konflikty nie stanowiły przeszkody w realiza-

cji wyznaczonych celów [Harrison-Rexrode i in. 2006, ss. 154–156].

Międzyorganizacyjny wymiar korzyści dotyczy natomiast współpracy nawiązywa-

nej między przedsiębiorstwami. Wysoki poziom kapitału społecznego oznacza w tym 

wypadku większą wiarygodność i  szansę na udaną kooperację. Badania wskazują 

bowiem na fakt, że kapitał społeczny stanowi istotną zmienną w  procesie zawiera-

nia relacji o charakterze kooperatywnym [Arrighetti, Raimondi 2009, s. 23], przy czym 

największe znaczenie miał on dla grupy mikroprzedsiębiorstw.

Korzyści międzysektorowe dotyczą relacji zawieranych między podmiotami dzia-

łających w odmiennych sektorach. Wymiana doświadczeń w tym zakresie niejedno-

krotnie przynosi pozytywne efekty wykraczające poza układ kooperacyjny. Dzieje się 

tak głównie za sprawą podniesienia poziomu pomostowego kapitału społecznego – 

szczególnie istotnego dla rozwoju organizacji.

Ostatni z wymiarów – społeczny – odnosi się do idei społecznej odpowiedzialno-

ści biznesu. Podmioty dysponujące wysokim poziomem kapitału społecznego utrzy-

mują dobre relacje z interesariuszami oraz chętniej angażują się w dialog społeczny.

Opisane korzyści są istotne również z punktu widzenia branży transportowej. Ka-

pitał społeczny może stanowić zasób pozwalający na pokonanie barier rozwojowych 

sektora.

Kapitał społeczny w sektorze transportu

Relacja między kapitałem społecznym a transportem ma charakter dwustronny. Ka-

pitał społeczny odgrywa ważną rolę w  funkcjonowaniu i  rozwoju przedsiębiorstw 

transportowych. W  opracowaniach naukowych więcej uwagi poświęca się jednak 

drugiemu kierunkowi wspomnianej relacji, mianowicie znaczeniu transportu w pod-

noszeniu poziomu kapitału społecznego.

Nawiązywanie relacji między podmiotami wymaga przezwyciężenia różnego 

rodzaju barier – społecznych, kulturowych, ale również geograficznych. Mobilność 

pozwala na pokonanie fizycznego dystansu między jednostkami i stanowi warunek 

konieczny trwałego rozwoju sieci społecznych. W procesie przemieszczania się naj-

istotniejsza jest zazwyczaj destynacja i  to, co ma się wydarzyć po dotarciu do niej. 

Niejednokrotnie jednak podróż staje się celem społecznym samym w  sobie, gdyż 
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stwarza możliwości nawiązania nowych relacji [Seddon 2003, s.  13]. Jest to jeden 

z powodów, przez które sprawne systemy transportowe pozwalają ograniczyć zjawi-

sko wykluczenia społecznego. 

O ile rola sektora transportu w podnoszeniu poziomu kapitału społecznego jest 

dostrzegana, o tyle nadal brakuje opracowań odnoszących się do znaczenia kapitału 

społecznego w organizacjach logistycznych.

Według E. Skawińskiej [2012, s. 3] kształtowanie poziomu i struktury kapitału spo-

łecznego na wszystkich trzech poziomach powinno być wykorzystane dla osiągnięcia 

celów wynikających z wyzwań XXI w. Do zadań przedsiębiorstw logistycznych należy 

rozwijanie kapitału społecznego oraz właściwe jego wykorzystanie. Pierwszym eta-

pem w tym procesie jest jednak identyfikacja obecnego stanu kapitału społecznego 

w przedsiębiorstwach, czego jak dotąd nie wykonano. Jest to kierunek przyszłych ba-

dań naukowych związanych z sektorem transportu.

Poziom kapitału społecznego w  polskich przedsiębiorstwach transportowych 

jest obecnie nieznany. Niemożliwe jest więc jednoznaczne wskazanie konsekwencji 

posiadania niskiego bądź wysokiego poziomu kapitału społecznego. Można jednak 

w  pewnym stopniu odnieść się do analiz dotyczących podmiotów już zbadanych, 

a także do specyfiki sektora. Jedna z pozytywnych konsekwencji podnoszenia pozio-

mu kapitału społecznego wynika bowiem z zaprezentowanych wcześniej barier roz-

wojowych sektora. Od kandydatów rekrutowanych na wakujące stanowiska oczekuje 

się posiadania wielu kontaktów i  znajomości. Przedsiębiorcy liczą w  ten sposób na 

wykorzystanie kapitału społecznego jednostek dla rozwoju całej organizacji. Ta nato-

miast dysponuje „własnym” kapitałem społecznym i przynależy do określonych sieci, 

które mogą być rozbudowywane i modelowane poprzez odpowiednie działania me-

nedżerów. Organizacje winny w tej kwestii odwoływać się do wymiarów międzyor-

ganizacyjnych oraz międzysektorowych korzyści związanych z  wysokim poziomem 

kapitału społecznego.

Inną, wspomnianą wcześniej, barierą rozwoju sektora transportu są uregulowa-

nia administracyjne. Według dawnych teorii nowoczesnych społeczeństw przepisy 

prawne, formalizacja i bezosobowe mechanizmy usprawniały działanie struktur spo-

łecznych, które stawały się ujednolicone i przewidywalne [Zarycki 2008, s. 49]. Wbrew 

tym założeniom okazało się, że sformalizowane procedury zamiast ułatwiać działanie 

podmiotów, często krępują ich aktywność. Obok uregulowań formalnych ważne są 

bowiem również uwarunkowania nieformalne. Duże znaczenie w usprawnianiu funk-

cjonowania społeczeństwa ma właśnie kapitał społeczny [Putnam 1993, ss. 101–106]. 
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Transakcja zawierana przez podmioty znające się nawzajem oraz darzące się wza-

jemnym zaufaniem nie wymaga takiej formalizacji jak ta, której stronami są obce dla 

siebie jednostki. Wspólne doświadczenia oraz możliwość utraty wizerunku podmio-

tu godnego zaufania skutecznie ograniczają pogoń za rentą i zachowania oportuni-

styczne [Beugelsdijk, Smulders 2009, s. 7].

Kapitał społeczny stanowi również potencjalną szansę na osiągnięcie korzyści 

w  wymiarze wewnątrzorganizacyjnym. Chodzi tu przede wszystkim o  ograniczanie 

kosztów transakcyjnych, zarówno ex ante jak i ex post. Ułatwia on bowiem nie tylko 

zawarcie kontraktu, lecz także jego realizację. Oszczędności powstają również w sy-

tuacjach, gdzie mechanizmy kontroli zastępowane są wzajemnym zaufaniem i regułą 

wzajemności. Przeprowadzone badania potwierdziły również skuteczniejszy dobór 

grup docelowych na rynku, a także obniżenie kosztów transportu, co dla omawianej 

branży ma, jak się wydaje, priorytetowe znaczenie [USAID 2011, s. 4].

Jeśli chodzi o korzyści w wymiarze międzyorganizacyjnym i międzysektorowym, 

to należy odnieść się do łańcuchów dostaw, które możemy określić jako: „grupy 

przedsiębiorstw realizujących wspólnie działania niezbędne do zaspokojenia popytu 

na określone produkty” [Fechner 2007, ss. 17–25]. Koncepcja łańcuchów dostaw opie-

ra się na założeniu, że między dostawcami i odbiorcami nie muszą występować rela-

cje o charakterze antagonistycznym [Witkowski 2003, s. 4]. Współpracujące w ramach 

łańcucha dostaw przedsiębiorstwa tworzą konstrukcję hybrydową łączącą w  sobie 

cechy struktur rynkowych i  hierarchicznych [Gietzmann 1996, s.  612]. Wewnątrz tej 

struktury zawierane są różnego rodzaju kontrakty o  charakterze niekompletnym, 

co stwarza ryzyko zachowań oportunistycznych. Ryzyko to, a w konsekwencji kosz-

ty transakcyjne z nim związane mogą być ograniczone poprzez wzajemne zaufanie 

partnerów [Surowiec 2015, s.  225]. Jak dotąd, nie zostały jednak przeprowadzone 

żadne badania ukazujące skalę tej zależności.

Analizowanie kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw transportowych w rela-

cji do poziomu ich kapitału społecznego jest zadaniem problematycznym. Choć 

w literaturze napotkać można odniesienia do „wysokich” i „niskich” kosztów trans-

akcyjnych, ich mierzenie nadal ma charakter czysto teoretyczny. Nie opracowano 

jak dotąd zestawu kategorii kosztów, które powinny być uznane za koszty trans-

akcyjne, oraz metod ich pomiaru. Jest to potencjalny kierunek przyszłych badań 

naukowych.

 

Mateusz Kurowski, Wiesław Wasilewski



215

Zakończenie

Polski sektor transportowy od lat znajduje się na stabilnej ścieżce rozwoju, o  czym 

świadczą dane statystyczne dotyczące liczby transakcji, wykonanej pracy przewozo-

wej, wielkości zatrudnienia czy wartości sprzedanych usług. Polskie przedsiębiorstwa 

transportowe zajmują coraz silniejsze pozycje na rynku europejskim.

Dynamika wzrostu jest jednak hamowana przez różnego rodzaju bariery rozwo-

jowe. Od lat zwraca się uwagę na niedostateczny rozwój infrastruktury, ostatnio rów-

nież na aspekty polityczne, które zakłócają ciągłość procesów transportowych. Są to 

tematy budzące wiele emocji i często poruszane w debatach publicznych. Obok nich 

istnieją jednak również inne bariery, jak np. zbyt skomplikowane wymogi administra-

cyjne oraz wąskie wachlarze kontaktów, jakimi dysponują nowo zatrudnieni pracow-

nicy. Kapitał społeczny może się okazać pomocny w obu wypadkach.

Oprócz rozwiązania problemów często wskazywanych przez polskich przedsię-

biorców kapitał społeczny może się przyczynić do rozwoju sektora transportowego 

również poprzez generowanie korzyści w innych wymiarach. Najważniejszym z nich 

jest wymiar wewnątrzorganizacyjny, związany z występowaniem kosztów transakcyj-

nych. Niższy ich poziom istotny jest nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstw, lecz 

także tworzonych przez nich łańcuchów dostaw – struktur z założenia opierających 

się na współpracy dla realizacji wspólnych celów.

Wskazanie na potencjalne korzyści, jakie mogą się stać udziałem przedsiębiorstw 

transportowych, to dopiero pierwszy etap badań nad kapitałem społecznym w  tej 

branży. Dalsze podążanie w  tym kierunku wymaga wypracowania odpowiedniego 

zestawu narzędzi i metod mierzenia kapitału społecznego dostosowanych do specy-

fiki branży transportowej. Dotyczy to także pomiaru kosztów transakcyjnych, które 

w praktyce okazują się nie mniej problematyczne.
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Wstęp 

Celem pracy jest omówienie roli, jaką w erze informacyjnej odgrywa IT w gospodarce 

łowieckiej. Praca swoim zakresem obejmuje analizę krajowej i  zagranicznej literatury 

przedmiotu dotyczącej z jednej strony aktualnie panujących warunków przyrodniczych, 

a z drugiej strony obowiązującego modelu łowiectwa. W tym aspekcie niezwykle istot-

ne wydaje się zastosowanie szeroko rozumianego IT w gospodarce łowieckiej (w pracy 

został przytoczony przykład praktycznej możliwości zastosowania IT). Jako metodę ba-

dawczą w pracy przyjęto analizę literatury przedmiotu oraz studium przypadku. 

W  pracy postawiono następującą hipotezę badawczą: „Zastosowanie IT w  go-

spodarce łowieckiej wpływa na efektywność prowadzonych w  jej zakresie działań”. 

W efekcie badań literaturowych oraz analizy przypadku udało się jednoznacznie po-

twierdzić przyjętą hipotezę. Oczywiście tylko w wybranym aspekcie efektywnie pro-

wadzonych w rzeczywistości gospodarczej działań.

W  pracy przedstawiono tylko przegląd wybranej literatury przedmiotu, która 

może stanowić pewien wstęp do badań pilotażowych. Uwzględniono pewien aspekt 

praktyczny, który z  jednej strony umożliwia potwierdzenie postawionej hipotezy, 

jednakże z  drugiej strony nie daje podstaw do jej uogólnienia na całą gospodarkę 

łowiecką. W  konsekwencji badania powinny być kontynuowane w  celu przeanali-

zowania całego zakresu gospodarki łowieckiej i ewentualnych zastosowań IT w tym 

zakresie. Pod pojęciem gospodarka łowiecka należy dalej rozumieć: „działalność 

w zakresie ochrony, hodowli i pozyskiwania zwierzyny”. Co więcej, musi być ona reali-

zowana zgodnie z celami takimi jak:

•	 ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt 

łownych,

•	 ochrona i  kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy wa-

runków bytowania zwierzyny,

•	 uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i  jakości trofeów oraz 

właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy 

zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,

•	 spełnianie potrzeb społecznych w  zakresie uprawiania myślistwa, kultywo-

wania tradycji oraz krzewienia etyki i  kultury łowieckiej [Ustawa Prawo ło-

wieckie, art. 3 i 4].

Ponadto należy podkreślić, że rozważania na temat wybranych elementów doty-

czących ery informacyjnej w gospodarce łowieckiej zostaną ograniczone do zagad-
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nień dotyczących bardzo istotnych (m.in. ze względu na procedery funkcjonowania 

gospodarki łowieckiej w Polsce) algorytmów związanych z wyceną odszkodowań ło-

wieckich. 

Problemy związane z  wyceną szkód wyrządzanych przez zwierzostan1 stanowią 

ważny element gospodarki łowieckiej. Z jednej strony jest to proces, w którego efek-

cie dochodzi do wyceny szkód (przełożenia stopnia uszkodzenia czy też nawet znisz-

czenia upraw w  zasadniczej większości rolnych na konkretne wielkości ekonomicz-

ne wyrażone w jednostkach pieniężnych). Z drugiej strony stanowią płaszczyznę, na 

której ścierają się ekonomiczne interesy właścicieli danego terenu (np. właścicieli lub 

też dzierżawców ziemi rolnej) przeciwstawione dzierżawcom bądź zarządcom (tzn. 

osobom, które dzierżawią lub zarządzają obwodami łowieckimi2). 

Innymi słowy w procesie wyceny szkód dochodzi do złożonego, wieloetapowe-

go procesu, który rozpoczyna się zgłoszeniem szkody, a kończy podpisaniem ugody 

co do sposobu zaspokojenia poszkodowanego (zgłaszającego szkodę). Oczywiście 

jest to proces długi i bardzo trudny, w którym ważny element stanowią zarówno ra-

cjonalne wyceny oparte na obowiązujących wzorcach (procedurach opracowanych 

m.in. przez naukowców, PZŁ oraz Lasy Państwowe), jak i  skomplikowane negocja-

cje. W wypadku braku porozumienia przeprowadza się dalsze negocjacje i wykonuje 

inne czynności, które z założenia mają doprowadzić do uzyskania konsensusu (tzn. 

w sposób maksymalny zaspokoić obydwie strony konfliktu). Co więcej, nie wchodząc 

w szczegóły obowiązujących regulacji prawnych, inaczej wygląda sprawa fizycznej 

wypłaty odszkodowania w wypadku zwierzyny3, a inaczej w wypadku zwierząt chro-

nionych. Jeśli chodzi o zwierzynę, to stroną zobowiązaną do zapłaty odszkodowania 

jest dzierżawca danego terenu łowieckiego (m.in. koła zrzeszone w Polskim Związ-

ku Łowieckim, Lasy Państwowe reprezentowane przez własne, wyspecjalizowane 

jednostki w postaci np. OHZ – Ośrodków Hodowli Zwierząt). Muszą one stosowne 

środki zabezpieczyć w ramach środków własnych. Jeśli zaś chodzi o zwierzęta chro-

nione, to odszkodowania za wszelkie szkody wyrządzone przez tę grupę zwierząt 

(np. zagryzienie psów domowych czy też innych zwierząt hodowlanych przez wilki, 

podtopienia gruntów spowodowane przez działalność bobrów itp.) zobowiązany 

1  Ogół zwierząt, które występują na danym terenie. 
2  Obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy 

niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa [Ustawa Prawo 
łowieckie, art. 23].

3  Zwierzyna – jest to pewien zbiór zwierzostanu ograniczony do zwierząt znajdujących się na ministerialnej 
liście zwierzyny łownej; w chwili obecnej obejmuje ona 13 gatunków ptaków oraz 18 gatunków ssaków.
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jest zapłacić Skarb Państwa reprezentowany na różnych poziomach przez odmien-

nych przedstawicieli. 

Pewne gruntowne zmiany w zakresie procedury związanej z odpowiedzialnością 

za szkody wprowadza ustawa z  dnia 22 czerwca 2016  r. o  zmianie ustawy – Prawo 

łowieckie. Zgodnie z  nowymi regulacjami za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzo-

ne w uprawach rolnych, a także w uzyskanych z nich płodach przez zwierzęta takie 

jak: dziki, jelenie, daniele i sarny oraz zwierzęta objęte całoroczną ochroną odpowia-

da Skarb Państwa, natomiast dzierżawca albo też zarządca obwodu łowieckiego od-

powiada tylko za szkody wyrządzone podczas polowania. Jednakże należy również 

zauważyć, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest zobowiązany rów-

nocześnie odprowadzać na rachunek funduszu odszkodowawczego składki o okre-

ślonej wysokości. Stanowi ona iloczyn określonej w rocznym planie łowieckim liczby 

zwierzyny łownej oraz zryczałtowanych stawek za dany gatunek (łoś – 600 zł, jeleń – 

350 zł, daniel – 135 zł, sarna –105, dzik – 85) [Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmia-

nie ustawy – Prawo łowieckie, art. 1 i 50b]. 

Drugą płaszczyzną rozpatrywaną w pracy jest era informacyjna. Żyjemy w cza-

sach, w których (zupełnie jak jeszcze 100 lat temu energia elektryczna czy też postę-

pująca automatyzacja procesów produkcyjnych) podstawowe aktywo przedsiębior-

stwa stanowi informacja. Funkcjonujemy w  społeczeństwie, „w  którym informacja 

jest najważniejszym aktywem każdego przejawu ludzkiej aktywności. Społeczeń-

stwie, w którym informacja zajmuje centralne miejsce (m.in. dotąd zajmowane przez 

materie), zapoczątkowuje i  jest czynnikiem sprawczym wszystkiego […]” [Webster 

2014, s.10]. 

IT w gospodarce łowieckiej – szacowanie szkód 
wyrządzanych przez zwierzęta 

Szkody wyrządzane przez zwierzęta w szeroko pojętej gospodarce narodowej stano-

wią coraz bardziej istotny problem. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać 

w fundamentalnych zmianach, które zachodzą w praktycznie wszystkich obserwowa-

nych obecnie biotopach. Źródeł takiego stanu rzeczy należy upatrywać z jednej stro-

ny w warunkach bytowania zwierzostanu (zmiany powodowane m.in. poprzez zbyt 

małą lesistość obszaru Polski, intensyfikacje produkcji rolnej z  jej wszechobecnym 

stosowaniem nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin czy też mo-
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nokultur i likwidacji wszelkiego rodzaju zakrzewień śródpolnych czy też oczek wod-

nych, rozwój przemysłu czy też infrastruktury liniowej i punktowej rożnego rodzaju 

gałęzi przemysłu), a z drugiej strony w zmianach zachodzących w szeroko rozumia-

nych łańcuchach pokarmowych [Nowacki 2016, ss. 14–26]. Ponadto należy podkre-

ślić, że również w odniesieniu do lasów daje się zaobserwować negatywne zjawiska. 

Także w tym aspekcie (m.in. poprzez pewne obserwowane rozdrobnienie komplek-

sów leśnych) występuje obserwowana od pewnego czasu zmiana warunków siedli-

skowych, a  także powstawanie stosunkowo małych obszarów leśnych na terenach 

izolowanych od innych kompleksów leśnych gruntami rolniczymi [Franklin 2002, 

ss. 20–29]. Następstwem takiego stanu rzeczy są zarówno zmiany dotyczące bezpo-

średnio lub pośrednio warunków bytowania zwierzyny, jak i przekształcenia ich bazy 

pokarmowej [Sporek 2014, s. 181]. Przekładają się one bezpośrednio na szkody wy-

rządzane i w kompleksach leśnych, i w uprawach rolnych.

Analiza literatury przedmiotu w tym zakresie jednoznacznie wskazuje, że źródeł 

takiego stanu należy upatrywać, po pierwsze, zarówno we względnym, jak i w bez-

względnym wzroście długości tzw. granicy leśno-polnej, a po drugie, w rozwoju po-

pulacji dużych zwierząt kopytnych (przy ciągle niewystarczającej presji ze strony du-

żych drapieżników) [Ripple, James 2014, ss. 151–161]. 

W pierwszym wypadku dochodzi do zwiększenia liczebności tzw. zwierzyny gru-

bej – a w szczególności populacji dzików, które bezpośrednio odpowiadają za więk-

szość szkód powstałych w  uprawach rolnych [Rhin 2007, ss.  1404–1408], [Massei 

2004, ss. 135–145].

W  wypadku zwierząt kopytnych należy zauważyć, że obok typowo niszczącego 

charakteru ich bytowania daje się również zauważyć pozytywny wpływ (m.in. w prze-

rzedzaniu dna lasu, o którym bardzo często się zapomina) [por. Fuller 2001, ss. 193–

199; Reimoser 2003, ss. 243–252].

Co gorsza, daje się w  ostatnim czasie zaobserwować niekorzystny trend wzro-

stowy wolumenu zarówno samej liczby szkód, jak i ich bezwzględnej wysokości [Flis 

2011, ss.  9–13]. Jest to wzrost dosyć znaczący, jeżeli weźmie się pod uwagę sumy 

wypłaconych odszkodowań. W roku gospodarczym 2000/2001 ogółem w Polsce wy-

płacono 26,4  mln  zł tytułem odszkodowań łowieckich. Natomiast na przełomie lat 

2012/2013 wypłacono już 68,3 mln zł. Dane te, uwzględniają odszkodowania łowiec-

kie wypłacone osobom prawnym lub fizycznym, posiadaczom upraw i  płodów rol-

nych, które zostały uszkodzone przez zwierzynę (głównie przez łosie, jelenie, daniele, 

sarny i dziki), a  także odszkodowania za straty powstałe podczas polowań [Rocznik 
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Statystyczny. Leśnictwo. 2001, 2006, 2009, 2013]. Dodatkowo, dla uzyskania pełnego 

obrazu związanego z całkowitą sumą odszkodowań wypłaconych za szkody wyrzą-

dzone przez zwierzostan, należy jeszcze uwzględnić odszkodowania za szkody wy-

rządzone przez zwierzęta objęte ochroną prawną (takie jak m.in. wilk, niedźwiedź, 

bóbr czy też żubr). Zgodnie z  danymi opublikowanymi przez Generalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska również one wyraźnie rosły. W roku 2008 wypłacono 5 mln zł, 

a w roku 2012 kwota ta wzrosła ponaddwukrotnie i wyniosła około 11,5 mln zł. Co 

ciekawe, najszybciej rosły odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry. Pod-

czas gdy w 2008 r. łącznie odszkodowania wyniosły około 4 mln zł, to już w roku 2012 

– ponad 11,5  mln  [Sporek 2014, s. 183]. Bezpośrednią konsekwencją takiego stanu 

rzeczy jest (obok wzrostu sum odszkodowań) ciągły wzrost liczby spraw o odszkodo-

wania za szkody wyrządzone przez zwierzostan. 

Drugą płaszczyzną, na której należy rozpatrywać kwestie związane z  szacowa-

niem szkód wyrządzonych przez zwierzostan, jest coraz częstsze stosowanie szeroko 

rozumianych rozwiązań IT w gospodarce łowieckiej. Ponieważ żyjemy w społeczeń-

stwie informacyjnym, także w  zakresie gospodarki łowieckiej stosowane są różne-

go rodzaju nowoczesne instrumenty informatyczne. Jest to następstwem ogólnych 

procesów, które jako pierwszy na początku lat 70. XX w. sformułował Helvey w książ-

ce „The Age of Information”. Były one następnie rozwijane przez wielu naukowców. 

W chwili obecnej koncepcje zarówno ery informacyjnej, jak i społeczeństwa informa-

cyjnego rozpatrywane są na wielu płaszczyznach. Jedna z nich zakłada wykorzysta-

nie wszelkiego rodzaju technologii informatycznych, pozwalające w  krótkim czasie 

reagować na aktualne, bardzo szybko zmieniających się potrzeby odbiorców. W tym 

aspekcie najważniejszymi cechami są: interaktywność, cyfrowa reprezentacja, zdol-

ność transkodowania czy też wariancyjność. Co więcej, tworzona jest tzw. architek-

tura społeczeństwie informacyjnego. Jest ona (zgodnie z badaniami Słyka) oparta na 

tradycyjnych wzorcach charakterystycznych dla danej kultury (tzn. odpowiada regio-

nalnym wzorcom cywilizacyjnym) i  jednocześnie dzięki bardzo szerokiemu zastoso-

waniu różnego rodzaju narzędzi informatycznych (tzn. komputerów, sieci rozległych 

czy też koncepcji chmury) umożliwia realizację coraz bardziej wymagających i trud-

nych celów. Ponadto w konsekwencji upowszechnienia dostępu do coraz to nowych 

rozwiązań technicznych czy też nowoczesnych technologii (m.in. umożliwiających 

efektywniejszą pod każdym względem realizację procesów, jakim podlega informa-

cja) wykreowała możliwość realizacji niektórych niewykonalnych (przy zastosowaniu 

tradycyjnych narzędzi) procesów, skróciła czas ich realizacji czy też obniżyła koszty 
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całkowite związane z ich przeprowadzeniem. Innymi słowy ułatwiła poprzez: absorp-

cję nowych narzędzi, zmiany w percepcji czy też innowacyjne metody przetwarzania 

informacji realizację różnego rodzaju procesów zachodzących w  szeroko rozumia-

nych procesach biznesowych [Słyk 2012].

W rezultacie przedstawionych w zarysie procesów, a także obowiązujących tren-

dów trudno sobie w  tej chwili wyobrazić jakikolwiek przejaw ludzkiej działalności 

bez stosowania różnego rodzaju narzędzi czy też instrumentów elektronicznych 

wspomagających ich realizację. Istnieje wiele dowodów na potwierdzenie tego fak-

tu, poczynając od działalności sektora bankowego, a  na szeroko pojmowanej go-

spodarce łowieckiej skończywszy. Drugie ciekawe zagadnienie, który nie jest już tak 

oczywiste jak powyższe, stanowi problem, który można przedstawić w postaci nastę-

pującej hipotezy badawczej: „Zastosowanie IT w  gospodarce łowieckiej wpływa na 

efektywność prowadzonych w jej zakresie działań”. Przykładów do weryfikacji tak po-

stawionej hipotezy w zakresie gospodarki łowieckiej jest wiele. Jednakże zbiór tych 

„swoistych dowodów” zostanie ograniczony tylko do kwestii związanych z odszkodo-

waniami za szkody wyrządzone przez zwierzynę. W  tym zakresie (tzn. całokształcie 

procesu związanego początkowo ze zgłoszeniem, a  później również rozpatrzeniem 

i uznaniem ewentualnych szkód) istnieją procedury ściśle precyzujące zarówno spo-

sób zgłoszenia szkody, jak i dalsze procesy związane z  ich rozpatrywaniem. Jeszcze 

stosunkowo niedawno wszelkie czynności związane ze zgłoszeniem i  dalszym roz-

patrywaniem takich roszczeń były realizowane całkowicie bez efektywnego wyko-

rzystania elementów informatycznych efektywnie wspomagających ich realizację. 

Konsekwencją takiego stanu rzeczy oraz jednocześnie stosunkowo skomplikowanej 

procedury zgłaszania i  rozpatrywania roszczeń była wymagana do ich efektywnej 

realizacji wysoka pracochłonność poszczególnych czynności. Bezpośrednio z  takim 

stanem rzeczy wiązał się również stosunkowo długi okres oczekiwania na rozpatrze-

nie danego zgłoszenia szkody. Wynikał on m.in. z  faktu istnienia ściśle określonego 

katalogu zdarzeń, które skutecznie uniemożliwiały pozytywne uznanie szkody (po-

równaj art.  46 i  48 Ustawy Prawo łowieckie), oraz z  wyraźnego ograniczenia grupy 

osób, do których można było składać podania o odszkodowanie, przyjętej obowiąz-

kowej ewidencji zgłoszeń (w postaci książki ewidencji zgłoszeń), jak również złożonej 

procedury wstępnej i  ostatecznej wyceny szkody (realizowanej dwóch etapach lub 

wieloetapowo w  postaci oględzin i  szacowania szkód przez przedstawicieli dzier-

żawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, przy udziale poszkodowanego oraz przed-

stawiciela właściwej terytorialnie Izby Rolniczej). Na długotrwałość tego procesu 
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wpływał jeszcze dodatkowo (przewidziany stosownymi przepisami prawa) algorytm 

związany z jednej strony z terminami, w których można było zgłaszać szkodę, a z dru-

giej strony z terminami zgłaszania oględzin lub też ostatecznego szacowania szkody. 

Dodatkowo nakładały się na to jeszcze kwestie związane z  ustanowieniem pełno-

mocnictwa (w wypadku nieuczestniczenia w procesie poszkodowanego). Na wysoką 

pracochłonność składały się natomiast m.in. konieczność ręcznego sporządzenia pro-

tokołów ze wstępnego szacowania, szacowania ostatecznego, a  także innych czyn-

ności niezbędnych do efektywnego zakończenia rozpatrywania roszczenia. Dodat-

kowo istniała również konieczność bieżącego informowania o wszelkich zdarzeniach 

przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego (gdy zarządca lub dzierżawca był 

ubezpieczony w postaci OC za szkody w uprawach i płodach rolnych). Ponadto na-

leży zauważyć, że szacowanie szkód łowieckich jest procesem bardzo złożonym. Co 

więcej, wymaga od zespołu szacującego szkodę bardzo rozległej wiedzy praktycz-

nej i doświadczenia (m.in. z zakresu rolnictwa, metrologii czy też kwestii związanych 

z metodologią wykonywania takich procesów). Jest to bezpośrednią przyczyną faktu, 

że podczas szacowania szkody należy uwzględnić wiele różnych elementów, m.in. 

takich jak rodzaj i  stan uprawy, która została uszkodzona, gatunek zwierzyny, który 

ją spowodował, powierzchnię obszaru uprawy, która została uszkodzona, szacunko-

wy procent zniszczenia uprawy na danej powierzchni, ocenę stanu uprawy, ustalenie 

powierzchni całkowitej uprawy oraz powierzchni uszkodzonej, określenie obsady na 

1 m² uprawy łącznie ze stwierdzeniem, czy jest ona poprawna zgodnie z prawidłami 

sztuki rolnej, czy też istnieje konieczność wykonania szkiców całej uprawy z nanie-

sieniem powierzchni, która uległa uszkodzeniu. Ponadto należy również uwzględnić 

czas powstania szkody w odniesieniu do roku biologicznego (zmienna wegetacja ro-

ślin w roku kalendarzowym).

Reasumując, procesy związane ze zgłaszaniem i rozpatrywaniem szkód wyrządzo-

nych przez zwierzynę charakteryzują się wysoką pracochłonnością i są czasochłonne. 

Już tylko te dwa atrybuty powodują, że do realizacji procesów związanych ze zgła-

szaniem i wyceną szkód wyrządzanych przez zwierzynę należy zastosować techno-

logie IT. Przykładem takiego właśnie całościowego rozwiązania jest oprogramowanie 

Pionier. Składa się ono z wielu modułów umożliwiających częściową bądź też nawet 

całkowitą automatyzację niektórych z wymienionych procesów podczas szacowania 

szkód. Moduł pierwszy tego oprogramowania skierowany jest do podmiotów lub 

też zespołów osób szacujących szkody. Może być on udostępniany poprzez internet 

(po wykupieniu stosownego abonamentu). Moduł ten (podobnie jak oprogramowa-
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nie umożliwiające zarządzanie zasobami przedsiębiorcy) ułatwia zarządzanie całym 

procesem likwidacji szkody – poczynając od jej rejestracji, poprzez przydzielenie do 

konkretnej osoby (rzeczoznawcy), aż po wypłacenie odszkodowania. Umożliwia on 

również wiele innych użyteczności takich jak np.: gromadzenie wszelkiego rodza-

ju dokumentacji, kalkulację zarówno poszczególnych szkód, jak i  szkody całkowitej 

czy też fizyczny przelew środków pieniężnych na wskazane przez poszkodowanego 

konto. Dodatkowo zapewnia możliwość efektywnego pod każdym względem zarzą-

dzania obiegiem informacji. Co więcej, istnieje możliwość korzystania z tego modułu 

dzięki technologiom mobilnym (GSM) oraz różnego rodzaju technologiom pozycjo-

nowania (GPS, GLONASS). W praktyce zastosowanie wskazanych technologii uprasz-

cza proces dokonywania szacowania szkód (m.in. obliczenie powierzchni, dokładna 

lokalizacja itp.). Ponadto istnieje możliwość zastosowania różnych metod szacowania 

i na podstawie tego wyboru system wyznacza miejsca, w których należy pobrać prób-

ki, i na ich podstawie dokonuje obliczeń procentowych w odniesieniu do trwałego 

uszkodzenia upraw. Można również na podstawie aktualnie obowiązujących stawek 

dokonać kwotowego obliczenia odszkodowania. Co więcej, należy podkreślić, że mo-

duł ten funkcjonuje jako e-usługa i umożliwia wykorzystanie wybranych, dostępnych 

w nim funkcji bezpośrednio na urządzeniach takich jak np. telefon komórkowy, palm-

top, tablet czy też laptop użytkownika (rzeczoznawcy). 

Jak wspomniano, system ten umożliwia również efektywne zarządzanie informa-

cją. Przejawia się to m.in. w krótkim czasie dostępu do niezbędnych danych, a także 

ich dużą trafnością (moduł został wyposażony w  bardzo precyzyjnie działającą wy-

szukiwarkę informacji w dostępnej w technologii chmury bazie danych). Dodatkowo 

system umożliwia pracę w trybie offline (brak dostępu do internetu), tzn. rzeczoznaw-

ca może realizować poszczególne etapy procesu szacowania szkód i  w  dowolnym 

momencie (kiedy już posiada dostęp do internetu), przesyłać dane do bazy. Moduł 

drugi ma natomiast charakter informacyjny i jest adresowany do osób poszkodowa-

nych. Za jego pomocą poszkodowany (najczęściej rolnik) poprzez intuicyjny system 

podpowiedzi jest w stanie w sposób bardzo szybki wygenerować zgłoszenie szkody 

– stanowiące podstawę wszczęcia całego procesu. Jednocześnie oba moduły umoż-

liwiają bardzo szybką wymianę danych. W konsekwencji takie rozwiązanie znacząco 

przyśpiesza cały proces realizacji zgłoszenia szkody. Do takiej sytuacji dochodzi m.in. 

w następstwie automatycznego przypisywania szkody do konkretnego rzeczoznaw-

cy czy też generowania wstępnego protokołu wyceny (dokumentu przesyłanego 

drogą elektroniczną do zatwierdzenia pomiędzy stronami – tzn. zarówno poszkodo-
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wanemu, jak i dzierżawcy/ zarządcy obwodu łowieckiego). W razie jakichkolwiek pro-

blemów uruchamiana jest procedura negocjacyjna, która ułatwia i przyśpiesza uzy-

skanie zgody poszczególnych stron. System ten działa podobnie jak systemy wyceny 

szkód komunikacyjnych (takich jak np. Audatex czy też Eurotax), które w chwili obec-

nej prawie całkowicie zdominowały rynek rzeczoznawców szkód komunikacyjnych. 

Ponadto moduł ten umożliwia (poprzez nadanie w momencie rejestracji indywidual-

nego kodu każdej sprawie) śledzenie przez zainteresowanych postępów w sprawie. 

Należy również podkreślić, że jest to system zintegrowany i  obejmuje cały proces 

związany z zarządzeniem i kontrolą procesów likwidacji szkód.

Zakończenie

Reasumując, należy zauważyć, że procesy związane z  odszkodowaniami za szko-

dy wyrządzone przez zwierzynę nie są stałe w czasie i przestrzeni. Zgodnie z bada-

niami naukowymi krajowymi i  zagranicznymi na całym świecie obserwuje się stały 

trend wzrostowy, szczególnie w wypadku szkód wyrządzanych w rolnictwie i upra-

wach leśnych [Flis 2011, ss. 43–50; Rho 2015, ss. 163–173]. W konsekwencji obserwu-

je się coraz większą liczbę składanych podań o odszkodowania. Co więcej, zarówno 

obecnie obowiązujące regulacje prawne, jak i te, które zaczną obowiązywać w roku 

2017, skłaniają dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich do zawierania dodat-

kowych ubezpieczeń (lub też to na nich wymuszają). Nie jest to trend występujący 

tylko w  Polsce, obowiązuje on również w  krajach, w  których panują wielowiekowe 

tradycje łowieckie. Ponadto należy podkreślić, że wypłacane odszkodowania to zna-

czące sumy. Tylko w  roku gospodarczym 2014/2015 (rok taki rozpoczyna się od 1 

kwietnia 2014 i kończy 31 marca 2015) koła łowieckie zrzeszone w PZŁ wypłaciły od-

szkodowania (za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach rolnych) na łączną 

kwotę 63  660  000  zł [http://www.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=www]. Bezpo-

średnią konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność zastosowania technolo-

gii IT (czy też nawet ICT) w gospodarce łowieckiej przy procedurach związanych ze 

zgłaszaniem i szacowaniem szkód wyrządzanych przez zwierzynę. Oczywiście nale-

ży podkreślić, że w chwili obecnej w Polsce nie istnieje wdrożony na skalę masową 

w  ramach struktur PZŁ, Lasów Państwowych czy też innych jednostek zajmujących 

się procesami związanymi z  odszkodowaniami w  łowieckimi zintegrowany system 

komputerowy. Przedstawione w opracowaniu oprogramowanie to obecnie prototyp, 
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dlatego nie istnieją żadne udokumentowane badaniami wyniki, które jednoznacznie 

mogłyby potwierdzić postawioną hipotezę badawczą. Jednakże można zaryzykować 

stwierdzenie, że podobnie jak w  innych sektorach rynku zastosowanie technologii 

IT wyraźnie wpływa na efektywność realizowanych w jej zakresie działań. Co więcej, 

może przynieść wymierne korzyści. Zastosowanie oprogramowania tego typu powin-

no podnieść efektywność prowadzonych działań i wpłynąć na jakość prowadzonego 

procesu wyceny (jak w wypadku programów firm Audatex czy też Eurotax do likwi-

dacji szkód komunikacyjnych). Oczywiście należy podkreślić, że przeprowadzone ba-

dania literaturowe oraz analiza przypadku mogą stanowić tylko badania pilotażowe 

i na ich podstawie nie można wyciągnąć globalnych wniosków. Co więcej, po wejściu 

w życie nowych regulacji prawnych, które efektywnie zaczną obowiązywać od roku 

2017, w pewnym zakresie zmienią się procedury zarówno zgłaszania, jak i rozpatry-

wania szkód łowieckich. W  konsekwencji powyższe rozważania stanowią podstawę 

do stwierdzenia, że badania w tym zakresie powinny być kontynuowane ze względu 

na rosnącą rangę zjawisk, których bezpośrednio dotyczą, i to zarówno w ujęciu krajo-

wym, jak i międzynarodowym czy też nawet globalnym.
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3D Modeling in Management Processes of New 
Products Production Preparation

Abstract: The paper defines the concept of 3D modeling. It includes the characteristics 
of the production processes preparation in condition of mass production, trends in the 
methods for process design development of new products in large industrial corporations 
as well as their implementation in individual enterprises. It presents modern methods 
of logistic processes modeling and simulation as well as the examples of production 
activities design including visualization. Finally, the thesis determines the possibilities of 
given course of proceedings in the application of production practice.
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Introduction

Competition in the market resulting from limited possibilities of disposing of pro-

ducts resulted in activation of entrepreneurial activity in the area of designing new 

products and production processes. It was followed by developing and restructuring 

of production processes [Matuszek 2000, pp. 23-28]. New methods and techniques 

in the design and management of the production preparation processes are used. 

Industrial logistics and co-existing business logistics become the factor linking rese-
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arch and development with the processes of customer acquisition, manufacture and 

distribution in the new circumstances of high-technology.

Manufacturing engineering strategy with distribution systems and consumer se-

rvice are decisive factors in multivariate competition in the market. Multidimensio-

nality includes the modernization of not only strictly technological process, but also 

logistics - transport and other store-warehousing activities. Computer aided design 

activities and the digitalization of manufacturing operations are another increasingly 

important feature of multidimensionality [Breyfogle2004].

In recent years the goal of drastically shortening the production cycle of modern 

products by many corporations, individual companies take measures to intensify and 

improve the efficiency of work processes in a variety of cooperating teams, often in 

different business entities, striving for concurrent execution of tasks by workers in 

the field of product design, implementation and execution of production processes. 

There is a growing role of the proper design of logistics processes. Increasingly com-

mon for this purpose is the use of computer-aided way of modeling, simulation and 

visualization by animations of ongoing and planned production processes [Gregor, 

Matuszek 2013, pp. 231–238, Gregor, Medvecky, Mičietai in. 2016].

Implementation of a new product

Progress of design process

Depending on the type and complexity of products, consecutiveness of production, or-

ganizational and technical preparation different methods and techniques for the prepa-

ration and implementation of new technologies and products into production are used.

In mass production, the launch of new products due to the size and cooperative 

relations of production, the project and its expected effects of the implementation 

should be carried out with a  big emphasis on design manufacturability especially 

from the point of view of assembly and logistics of resources flow, ensuring the mi-

nimization of time and realization costs with provided effects of exploitation. Deve-

lopment of the documentation should be defined by disciplined implementation of 

the budget for the project, minimum number of errors that are eliminated at the pro-

duction stage entails incurring investment costs and time. Fig.1. Standard implemen-

tation processes of new products in mass production, e.g. in the automotive industry 

are demonstrated by [Praca zbiorowa 1995] Fig. 2.
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Figure 1. Structure of costs incurred for the new product implementation process 
and the impact of measures taken to improve the production process at various 
stages of implementation

Source: Own study based on [Breyfogle2004].

Figure 2. Implementation model of a new product in volume production by AAIG

Source: Own study based on [Praca zbiorowa 1995].
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In the realization of production processes as cost creation factor, more and more 

attention is paid to issues of logistics on macro and micro level, from movement of 

resources to locating work objects on workstations. Today, the concept of logistics is 

associated with the integration of many areas of currently functioning state organi-

sms and units of local administration.

Logistics of production processes

The level of logistics solutions in these areas has a significant impact on the efficiency 

of individual manufacturing and service businesses. Activities included in the produc-

tion process in a company connected with  the movement of resources (e.g. material, 

human, financial, IT resources) are associated with the concept of the production of 

logistics activities. 

Depending on the type and scope of activities in a company we can distinguish 

different types of logistics – Fig. 3:

Figure 3. Areas of interest by logistics in a manufacturing company

Source: Own study.
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All activities consist of the above mentioned logistics – sourcing, processing, 

distribution, sales, administrative support, where they relate to the area of the pro-

duction process will be related to production logistics. In the further part attention 

is paid to the methods of solving logistical problems in the designing and defining 

production processes from the distribution of jobs, material flows to the distribution 

of workshop aid at workplaces.

Due to the high impact of the development project quality on the scale of costs 

in mass production at the stage of components documentation preparation there is 

a variety of technologically advanced tools, methods and management techniques 

as modeling and simulation, visualization and execution of future production proces-

ses. As technology progresses, above mentioned expensive tools and methods are 

also used in the production of individual and small series. Workflow shown in Fig. 2 

associated with the preparation of new products in volume production can also be 

used on a smaller scale after simplification.

To evaluate the cost of preparing and executing the process, the methods asso-

ciated with the concept Target Costing and Kaizen Costing are used. The concept of 

Target Costing is mainly focused on the phases associated with the preparation of the 

production of a new product (Fig. 4). Once production is launched it transforms to 

minimize costs through continuous improvement of running production by Kaizen 

Costing) – (Fig. 4).

Figure 4. The scope of application of the concept Target Costing and Kaizen Co-
sting

Source: Own study based on [Praca zbiorowa 1995].
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The scope of Target Costing can be represented by the following formula (1) i (2) 

[Matuszek, Kołosowski, Krokosz-Krynke 2014, Matuszek, Seneta 2016, pp. 755–757, 

Sojak, Jóźwiak 2004, pp. 61]:

Kdproject = Bproject      (1)

where: Kdproject– project target cost

Bprojcet – project budget

Kdproduction = C - Z     (2)

where: Kdproduction-production target cost

C – price

Z –expected profit

It can therefore be assumed that the target cost of the project is a defined budget 

for the project, and target cost of production is the maximum allowable own cost of 

production (own cost per unit of product) [Gregor, Medvecky, Mičietaiinni 2006]. In 

the unit production, small-lot production target cost is the total cost of the project 

and execution of the product. The procedure takes into account the requirements 

from the point of view of Target Costing and Kaizen Costing [Abdullah, Popplewell, 

Page 2003, pp. 2391-2410] shown in Figure 5. and 6.

Developed project documentation is the result of the link to the objectives arising 

from the expectations of the customer (VOC methods – VOICE OF CUSTOMER) and 

design for manufacturability-oriented manufacturing mainly for assemblability (DFA 

– DESIGN FOR ASSEMBLY) [Matuszek, Seneta 2016, pp. 755–757]. One of the most im-

portant variables affecting the design are „customer expectations” and their impact 

on product design assumptions. Different systems are used to evaluate the impact of 

these expectations on foundation of product design, the most popular are: CEM (Cau-

se and Effect Matrix), QFD (Quality Function Deployment). Within the DFA methods 

that enable an objective assessment of the design in terms of e.g. manufacturabili-

ty of assembly methods of Lucas DFA, Hitachi AEM and Boothroyd& Dewhurst) are 

used most often [Boothroyd, Dewhurst 1983, Matuszek, Seneta 2016, pp. 755–757]. 

In these methods issues of resource flows and storage are taken as significant factors. 

Definition of the own cost of the project, own cost of production, can be determined 
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on the basis of the job costing method by cost centers [Gregor, Medvecky, Štefániki 

in. 2016].Usefulness of the algorithm is due to the possibility of carrying out accurate 

calculations of costs at every stage of the project.

Figure 5. The design process algorithm of implementing a new project

Source: own study based on [Matuszek, Seneta 2016, pp. 755–757].

Figure 6. Specifying the deviation of production eligible cost

Source: own study based on [Matuszek, Seneta 2016, pp. 755–757].
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Today, the development of information technology made it possible to test the 

correctness of design processes – prototyping, testing of logistics process flow by 

means of modeling and simulation in virtual reality [Kurczyk 2016, pp. 25–36, Kurczyk 

2013, pp. 99–106, Kurczyk 2012, pp. 121–126, Kurczyk, Szal 2011, pp. 237–246]. The 

use of tools to visualize the flow of the processes enables to familiarize and better un-

derstand the actions taken and to predict their effects. With a wide range of possible 

applications of visualization of production systems we can mention problems of reso-

urces flows design, the effects of defining work sequence, ergonomics improvement 

in the workplace, estimating working time.

Modeling and simulation of design processes 

Scanning industrial facilities

Scanning objects that affect workflow of the project and manufacturing activities 

prior to modeling is the basis for process modeling. Non-contact 3D laser scanners 

are the most relevant for scanning of the objects. Obtained results are in the form of 

points cloud (see Fig.7) [Kurczyk 2016, pp. 25–36]. A points cloud is a set of points or 

voxels arranged in the three-dimensional space. These points are colored in shades 

of gray, there is also the possibility of receiving a color point clouds in colors corre-

sponding to the real colors [Kurczyk 2016, pp 25–36]. On the basis of points cloud 

after further processing three-dimensional model (3D model) is obtained – Fig. 8, 9, 

using for this purpose, alternatively several types of programs with the least complex 

AutoCad, Inventor, 3ds Max.

The three-dimensional model of the workspace can be used to design or modify 

production hall, design the road transport or the existing production line taking into 

account all constraints, to evaluate the project and, if results are satisfactory, imple-

ment changes. The advantage of this approach is to minimize the downtime of pro-

duction lines during the application of the modifications and achieve the high proba-

bility that the implementation is done correctly at the very beginning.
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Figure 7. Example of points cloud describing production facility

Source: [Kurczyk 2016, pp. 25–36].

Figure 8. Flow to develop industrial facility scan and a three-dimensional model of 
the 3D workstation

Source: own study based on: [Gregor.Medvecky, Štefániki in2016, pp. 130].

Figure 9. Example of production hall [Gregor, Medvecky, Štefániki in 2016, pp. 106]

Source: [Gregor, Medvecky, Štefániki in 2016, pp. 106].
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Visualization of an industrial facility

Visualization of an industrial facility also allows to take a  virtual walk through the 

production hall for H&S inspection – Fig. 10, for example in the case spotting a place 

where the regulations are not observed, apply the proper attention to places where 

there have been some irregularities, e.g. when the road width is measured for the 

purpose of the transport it may turn out that it is too narrow. Spatial model of the 

production hall also allows to perform 4D scheduling of a particular project. Traditio-

nal scheduling carried out with the use of e.g. Microsoft Project focuses only on time 

limits without analyzing spatial constraints.

Figure 10.Visualization of manufacturing facility 

Source: [Kurczyk, Szal 2011, pp. 244].

Spatial models of work and industrial halls acquired by laser scanning are not only 

used for visualization of industrial facilities but also to visualize and simulate the flow 

of entire production processes to the needs of the project called digital factory. It is 

understood as a comprehensive network of digital (computer) models, methods and 

tools (including simulation, visualization 3D, 4D and virtual reality) that are integrated 

and enable to manage data in a continuous way.
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Design of transport roads

Design of transport roads, specifying the times of flow is one of the most important 

issues of the design of production systems. After scanning objects - halls, workplaces 

and their placement we can efficiently design internal roads in the production halls – 

Fig. 11 [Gregor 2016, pp. 178]. After determining the time of implementation of indi-

vidual production operations, loading times, driving and unloading of materials can 

be predicted by animation movement, in the transport it means the occurrence of 

shortcomings of the designed system.

Figure 11. Visualization of warehouse

Source: [Gregor, Medvecky, Štefániki in. 2016, p. 178].

The aim is to achieve a comprehensive planning, evaluation and continuous im-

provement of all relevant processes and resources in the enterprise merging with the 

product. In practice, the digital factory is a virtual production plant, serving as a te-

sting ground to test the proposed solutions in the area of improvement of produc-

tion processes. An example of a tool for developing logistics processes in the enter-

prise in such a way is a Table CEIT [Gregor 2016, pp 241]–Fig.12.

Digital Factory is not only a model of spatial factory but also a logical model de-

scribing the relations between production processes. It is expected that the positi-

ve test results in a virtual environment will allow the implementation of the changes 

to the real business in a proper way the first time, and costs associated with the re-

organization of the production process will be minimized. As part of the technical 

progress in the conditions of repetitive and cyclic production as a means of internal 
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transport increasingly trucks AGV (j. Ang. Automated Guided Vehicles) and intelligent 

transport robots i-AGV are used.

Figure 12. Computer material flow analysis on table CEIT 

Source: [Gregor, Medvecky, Štefániki in. 2016, pp. 241].

Figure 13. Truck AGV

Source: [Gregor Medvecký ,Štefániki in 2016, pp. 239].
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In the case of serial and mass production a repeated cycle of production is invo-

lved (transport of the same material on the same route). In the conditions of such 

production the system is responsible for operations in magazines such as high stora-

ge for distribution of goods. Self-propelled transport AGV unmanned trucks transpor-

ting loads on the pre-programmed routes inside and outside the production halls. 

Devices communicate with its base unit via local wireless network. Self-propelled 

work-AGV transport and maintenance-free transport of cargo on the pre-program-

med routes. Devices communicate with its base unit, and between each other using 

local wireless network. Robots, depending on customer needs can be equipped with 

various types of adapters for downloading and placing loads. Robots and AGV- in 

case there is no job to be done can park in the charging stations alone.

Making changes in work processes usually generates interference in the logistics 

flows of resources. This is often due to the changes in the manufacturing operations 

times. In the search of solution allowing for the preparation of a rational action plan 

during the reorganization of work more and more companies are looking towards 

the digital factory.

An example of this type of changes may be creating the process of work from 

the viewpoint of ergonomics. Considering the population growth of workers appro-

aching retirement age, requirements to comply with the standards and safety regu-

lations as well as requirements of insurance companies, there are incentives to use 

computer-aided tools in the process of defining workstations equipment and micro 

logistics processes. Typical problems to be solved include the reorganization of the 

workstations in such a way that the employee carries out his activities in the golden 

area, proper location of tools and subjects of work. During the change design chan-

ges different options for solutions are discussed. Particular attention is focused on 

such aspects as: the angle of bending at the waist, the angle of rotation at the waist, 

height of the operating arm, the angle of bending and straightening the knees, the 

angle of rotation of the wrist, lifting parts and materials, the scope of work, walking, 

moving. Appropriate software, for example CATIA, allows to perform ergonomic stu-

dies, indicate the segments of the body, which would be excessively burdened du-

ring the performance of work at the workplace.

Based on the pioneering work of Frank Gilbreth, which shows that all human 

work, both manual and performed with the help of machines, can be decomposed 

into repetitive elementary movements, it was assumed that the reverse conduct ba-

sed on the elementary movements allows to predetermine movements necessary 
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to perform certain actions and thus in advance to estimate the time needed to com-

plete this action. There are many tools on the market for the automation of estima-

ting time, however, obtaining reliable results requires the employment of a person 

experienced in normalizing working time. Automating the process of estimating the 

time is possible, e.g. using DELMIA software. During the time estimation, serial and 

parallel work on the stations and preliminarily-terminating times and changeover ti-

mes can be included. Such developed logic model of the production process can be 

associated with a three-dimensional model of the production hall and workstations 

models created with three-dimensional scanning techniques. That way one can bu-

ild a virtual production line taking into account the work of positions and employees 

on the basis of which it will be possible to estimate the time it takes to do the sche-

duled task and to develop time standards necessary to design a logistics system of 

production.

Summary

Technological progress and rapid development of information systems allows the use 

of more and more complex and thus more accurate ways to design production sys-

tems by means of visualizing their work. An increasing number of engineering pro-

jects implemented is carried out by means of 3D modeling and simulation. The article 

presents the use of visualization techniques based on the use of the software, which 

are increasingly named software interface and the „digital factory”. The fundamental 

action is to prepare a model of the analyzed system of work, based on which simula-

tions and analyses will be carried out. Preparing the model is costly and time-consu-

ming, but it brings tangible benefits in the long term strategy of the company. Their 

use leads to the lower cost of implementation of the project, choosing the best of se-

veral solutions being considered, to avoid errors etc. Making complex analyses of the 

operation of production systems and logistics requires knowledge of: the dimensions 

of space, layout of machinery, temporary position of machinery and movements of 

their work, as well as the position of the objects of labor. A technique that is very use-

ful to solve this problem is to scan and further visualize the processes associated with 

the design of departments, production lines and workstations, analysis of the work in 

terms of ergonomics and simulation of possible incidents during the operation of the 

production system.
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The technique of 3D laser scanning is a rapidly growing field, which is accompa-

nied by a  lot of progress and rapid development of scanning devices. 3D scanners 

constitute a  very large group of measuring devices, which is expanding every day. 

Due to the variety of types of scanning devices, 3D scanners are used in many in-

dustries. Industrial engineering, civil engineering, medicine, entertainment industry 

and forensics are just a few examples of these areas, it is more and more is difficult to 

imagine development without the use of 3D scanners. The development of support 

tools to work with points clouds made it easier to develop measurement results and 

contributed to the expansion of 3D scanners for other areas of application. It is expec-

ted that the further development of 3D scanners and software will contribute to a si-

gnificant reduction in the cost of the use of 3D laser scanning technology which will 

lead to a revolution in the approach to the design and management of production 

processes, and to take the project to create a virtual copy of the surrounding world.

The multi-plant global group of individual companies compete for the acquisi-

tion of new projects and implementation of products. The budgets of the projects are 

adapted to the organizational and technical conditions of these facilities. The most 

important criteria for acquiring new products are the timeliness of their implementa-

tion and staying within their assigned budgets, implementing error-free new product 

into production. Due to the limited margin imposed from input data , generating lar-

ge losses resulting from their failure , project management process algorithmization, 

use of appropriate analyses of performed actions is an indispensable element of their 

implementation. Improving the processes in an enterprise is based on the tools and 

techniques for the visualization of the processes enabling better reading and under-

standing the actions taken and predicting their effects.

3D Modeling in Management Processes of New Products Production Preparation
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Wprowadzenie

Literatura przedmiotu dotycząca optymalizacji logistycznego zaopatrzenia, szcze-

gólnie w  zakresie sterowania wielkością gromadzonych zapasów, w  zdecydowanej 

większości zajmuje się procesami zaopatrzenia odbywającymi w  wielu stadiach, co 

oznacza, że w trakcie podejmowania decyzji zaopatrzeniowych ma się do czynienia 

z działaniem wieloetapowym [Bendkowski 2011, s. 64; Gołembska 2002, s. 52]. Z tego 

też względu nazywa się je procesami wielostadialnymi (wieloetapowymi). Takim pro-

cesom zaopatrzeniowym podlegają towary (w  tym surowce, materiały czy gotowe 

wyroby), które nie mają ograniczonego okresu życia (trwałości). Często jednak w logi-

stycznych łańcuchach zaopatrzeniowych występują przypadki, gdy proces zamawia-

nia należy potraktować zupełnie odmiennie – tzn. jednostadialnie. 

Jako pierwszy można tutaj wyróżnić przypadek związany z  zaopatrzeniem 

w  towary, które charakteryzują się krótkim lub też bardzo krótkim termin przy-

datności do zużycia, co ma swoje odbicie w ograniczonym okresie zainteresowa-

nia nimi przez klientów. Jako przykłady można wymienić wiele artykułów spo-

żywczych, czasopisma (szczególnie dzienniki) itd., a bezpośrednim następstwem 

występowania omawianego przypadku jest konieczność wykorzystania tutaj 

jednostadialnego (jednoetapowego, jednorazowego) sterowania wielkością two-

rzonego zapasu. W przedmiotowym piśmiennictwie omawiane zagadnienie nosi 

miano problemu gazeciarza (newsboy problem) [Kopańska, Bródka 1998, ss.  96–

97], który stanie się bardziej zrozumiały, gdy przeanalizuje się proces zaopatrze-

nia w towar mający ograniczony okres przydatności, a podjęcie decyzji związanej 

z wielkością zamówienia na określony okres, często najbliższy dzień lub kolejnych 

kilka dni, jest decyzją ostateczną, której z różnych przyczyn nie można już zmie-

nić. Nie ma bowiem możliwości dokonania zmiany wielkości zamówienia na kolej-

ne okresy. 

Jako drugi warto wyróżnić przypadek związany z możliwością lub też żądaniem 

realizacji wyłącznie jednego zamówienia. Z  taką sytuacją można mieć do czynienia 

w trakcie realizacji zaopatrzenia przez dostawcę przy braku możliwości korekty lub 

złożenia kolejnego zamówienia w najbliższym czasie. Często jednak taki przypadek 

występuje również wtedy, gdy dąży się do osiągnięcia oszczędności w procesie za-

opatrzenia, biorąc pod uwagę niewspółmiernie wysokie koszty zamówienia w  po-

równaniu z  wartością zamawianego towaru, co z  kolei ma swoje odzwierciedlenie 

w generowaniu wysokich kosztów tworzenia zapasów. 
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Podstawowym celem badań było przedstawienie propozycji rozwiązania jedno-

stadialnego sterowania zapasami z wykorzystaniem analizy marginalnej, której me-

todologia opiera się na wykorzystaniu podstawowej zasady analizy wrażliwości, aby 

w szeregu rozdzielczym punktowym ujmującym zmianę co jednostkę zużytego ma-

teriału (popyt) w danym okresie (np. tygodniu) oszacować taką wielkość jego zakupu, 

by prawdopodobieństwo było mniejsze od wartości odpowiadającej jej dystrybuan-

ty. Realizacja złożonego celu powinna umożliwić wymierne obniżenie kosztów two-

rzenia i  utrzymania zapasów środka uszorstniającego wykorzystywanego do zimo-

wego utrzymania wybranego odcinka autostrady, jak również pozwolić na uniknięcie 

strat wynikających z niesprawności procesów logistycznych.

Istota problemu decyzyjnego

Realizując praktykę gospodarczą związaną z przedsiębiorstwem, należy podejmować 

wiele decyzji, których późniejsza realizacja ma zasadnicze znaczenie dla jego funk-

cjonowania. Decyzje te podejmowane są w  warunkach niepewności lub ryzyka, co 

wynika z  faktu, że istotny wpływ na wynik podejmowanych działań ma wiele czyn-

ników, które z  reguły są dość trudne lub wręcz niemożliwe do przewidzenia. Jako 

przykład można wymienić zachowanie się istniejącej konkurencji na rynku lub też, co 

w przypadku rozpatrywanych w niniejszej pracy problemów związanych z zimowym 

utrzymaniem wybranego odcinka autostrady ma największe znaczenie – warunki po-

godowe w sezonie zimowym. 

Jeśli osoba (organ) podejmująca decyzję (tzw. decydent), bazując na wcześniej-

szych obserwacjach, zna empiryczny rozkład prawdopodobieństwa związany z wy-

stąpieniem poszczególnych stanów natury, to kieruje się metodą podejmowania 

decyzji w  warunkach ryzyka. Jeżeli natomiast dany problem decyzyjny rozważany 

jest po raz pierwszy i nie można się oprzeć na wcześniejszych informacjach o praw-

dopodobieństwie wystąpienia stanów natury, to podejmuje się decyzję w warunkach 

niepewności. Obecnie nie wprowadza się rygorystycznego rozróżnienia między wa-

runkami ryzyka oraz warunkami niepewności, gdyż osoba podejmująca daną decyzję 

często subiektywnie przypisuje prawdopodobieństwo wystąpienia danych stanów 

natury, jednakże popularny jest podział na kryteria nieprobabilistyczne (przy niezna-

jomości rozkładu prawdopodobieństwa) oraz probabilistyczne (gdy znany jest dany 

rozkład prawdopodobieństwa) [Szymszal 2011, s. 110]. 

Wykorzystanie rachunku marginalnego w jednostadialnym sterowaniu wielkością zaopatrzenia
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Do rozwiązania problemu decyzyjnego opartego na kryteriach probabilistycz-

nych można wykorzystać metody optymalizacyjne oparte na maksymalnej oczeki-

wanej wygranej (tzw. wypłaty) oraz na minimalnym oczekiwanym żalu (tzw. stracie 

możliwości) [Szymszal 2015, ss. 1004–1013], przy czym oba wymienione kryteria są 

równoważne, dając identyczne optymalne rozwiązanie. Problemem decyzyjnym na-

zywa się sytuację, w której podjęcie konkretnej decyzji może spowodować powstanie 

korzyści lub straty. Analiza decyzyjna, czyli proces podejmowania decyzji lub proces 

decyzyjny, to sposób, w jaki rozwiązuje się problem, czyli dokonuje wyboru najlep-

szej dla danej sytuacji decyzji. 

W rozpatrywanych w niniejszym artykule problemach decyzyjnych opartych na 

kryteriach probabilistycznych literatura przedmiotu zaleca wykorzystanie teorii gier 

z naturą, analizy marginalnej lub teorii grafów [Kopańska, Bródka 1998, s. 89, Sarjusz-

-Wolski 2000, s. 47, Szymszal 2011, s. 72]. Bez względu jednak na sposób sformuło-

wania rozpatrywanego problemu, zakresu, który obejmuje, oraz kryteriów wyboru 

decyzji składa się na niego kilka wspólnych elementów [Jóźwiak 2001, ss. 303–305]. 

Pierwszym z  nich jest tzw. podmiot, czyli decydent, który powinien znać wszystkie 

możliwe do podjęcia decyzje dopuszczalne stanowiące drugi z  elementów. Należy 

dodać, że w danym problemie decyzyjnym powinny występować co najmniej dwie 

wykluczające się nawzajem decyzje dopuszczalne. Trzeci z  elementów to zbiór sta-

nów natury (czynników), które nie są kontrolowane przez decydenta, a mają istotny 

wpływ na końcowy wynik podejmowanej decyzji. Zakłada się przy tym, że ciąg możli-

wych do wystąpienia stanów natury jest znany, skończony i uwzględniony w analizie 

danego problemu decyzyjnego oraz że żadne dwa stany natury nie mogą występo-

wać jednocześnie.

Wynik, który odpowiada określonej parze: {decyzja; stan natury}, to tzw. wypłata, 

korzyść lub zysk, przy czym zakłada się, że wszystkie wypłaty danego problemu decy-

zyjnego są znane. Dokonując wyboru decyzji, przy ustalonym stanie natury, porów-

nuje się korzyści będące konsekwencją jej podjęcia, co wymaga odpowiedniego ich 

zmierzenia. 

Do pomiaru i  wyrażenia korzyści (wypłaty) wykorzystuje się tzw. zmienną celu, 

która ma odzwierciedlić cel działania, dla którego osiągnięcia pragnie się określić naj-

lepszą decyzję. 

Podsumowując, można stwierdzić, że wybór danej decyzji opiera się na oce-

nie korzyści, jakie daje podjęcie wybranej decyzji dla możliwych stanów natury, 

a w następnej kolejności wskazanie korzyści optymalnej. Należy wyraźnie zazna-
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czyć, że wybór optymalnej decyzji zależy nie tylko od przyjętego kryterium i stra-

tegii jej podejmowania, lecz także od poziomu wiedzy decydenta związanej z moż-

liwością wystąpienia poszczególnych stanów natury, a w konsekwencji wybór nie 

musi się koncentrować na najwyższej wielkość wypłaty. Konstrukcja tablicy korzy-

ści, zwanej potocznie macierzą wypłat w zależności od zdefiniowanych warunków 

początkowych danego problemu decyzyjnego, oraz poszczególne kryteria wyboru 

decyzji optymalnej przedstawione zostaną w części badań własnych dotyczących 

rozwiązania konkretnego problemu decyzyjnego jednostadialnego sterowania za-

pasem. 

Najczęściej ze względu na prostotę obliczeń i dalszych rozważań możliwe do pod-

jęcia kategorie decyzji związane z wielkością zaopatrzenia (zamówienia) w przypad-

ku decyzji wyrażonej w skali mierzalnej reprezentowane są za pomocą szeregu roz-

dzielczego przedziałowego lub punktowego [Sarjusz-Wolski 2000, ss. 177–185].

W często obecnie rozwiązywanych problemach zaopatrzenia rozważa się zamó-

wienia ujmujące dziesiątki (a nawet setki) wariantów. W takich wypadkach zaleca 

się wykorzystywać analizę marginalną (krańcową). W  ekonometrii można się spo-

tkać z  pojęciem rachunku marginalnego. W  praktyce ekonomicznej rachunek ten 

odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż dzięki jego wykorzystaniu można odpowiedzieć 

na pytanie, jak zmienia się poziom danej zmiennej na jednostkę przyrostu innej 

zmiennej. Najczęściej bada się tutaj krańcową, inaczej marginalną produkcyjność 

wybranego czynnika [Borkowski 2004, ss.  167–168]. Przyrost krańcowy wykorzy-

stywany w  rachunku marginalnym określa natomiast, o  ile przeciętnie jednostek 

wzrasta wartość zmiennej objaśnianej (zależnej) oszacowana na podstawie kon-

kretnego modelu ekonometrycznego dla wybranej wartości zmiennej objaśniają-

cej (niezależnej), gdy zwiększy się ją o jednostkę, a wartość wszystkich pozostałych 

zmiennych objaśniających pozostanie bez zmian (tzw. warunek ceteris paribus). 

Opisywaną analizę nazywa się potocznie analizą wrażliwości lub sensytywności 

[Szymszal 2011, s. 130]. 

Nie wnikając w dużą złożoność analizy marginalnej – jednego z podstawowych 

obszarów zainteresowania ekonometrii – poniżej przedstawiono rozwiązania kon-

kretnych problemów jednostadialnego procesu zaopatrzenia z  wykorzystaniem 

przedmiotowej analizy. Dodatkowo, dla łatwości zrozumienia poruszanej problema-

tyki, połączono analizę marginalną z elementami teorii gier z naturą. 
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Rozwiązanie problemu jednostadialnego sterowania 
zapasem z wykorzystaniem analizy marginalnej 

Firma zajmująca się zimowym utrzymaniem wybranego odcinka autostrady wykorzy-

stuje pewien środek uszorstniający, który sprowadza do wybranego magazynu w od-

stępie tygodniowym. Ze względu na wysokie koszty zamówienia, zapas tego środ-

ka w trakcie tygodnia nie jest uzupełniany. Po tygodniu środek ten ulega degradacji 

chemicznej i praktycznie nie nadaje się do wykorzystania. Najczęściej zwraca się ten 

środek producentowi, ponosząc określone straty, lub też istnieje możliwość odsprze-

daży go firmie zewnętrznej. 

Środek uszorstniający (w dalszych rozważaniach nazywany środkiem) sprowadzany 

jest w trzykilogramowych jednostkach, a cena pojedynczej jednostki wynosi 16,00 zł.

W  wyniku obserwacji zużycia (popytu) środka trwającej siedem sezonów, czyli 

147 tygodni, gdyż każdy z sezonów zimowego utrzymania wybranego odcinka auto-

strady trwał 21 tygodni określono prawdopodobieństwo pz (kolumna C – rys. 1) oraz 

dystrybuantę F(pz) (kolumna D – rys. 1) [Maliński 1999, ss. 84–85] wielkości popytu 

w przyjętych jednostkach. W sumie w ciągu badanego okresu sumaryczny popyt na 

środek wyniósł 3246 jednostek, a  maksymalny popyt tygodniowy środka wynosił 

44 jednostki (komórka A46 – rys. 1). Rozkład prawdopodobieństwa zużycia środka 

uszorstniającego przedstawia rysunek 2. 

Rysunek 1. Wielkości zużycia środka uszorstniającego wraz z  prawdopodobień-
stwem i dystrybuantą

Źródło: Opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę uzyskane dane, należy podjąć decyzję o wielkości zamówienia 

określonej liczby jednostek środka uszorstniającego w  tygodniu, a  celem powinno 

być możliwie jak największe zaspokojenie popytu przy jednoczesnej redukcji kosz-

tów zaopatrzenia. Jednocześnie dla omawianego problemu rozpatrzono trzy możli-
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wości podejścia (oznaczone jako: A, B i C), które można wykorzystać w jednostadial-

nym sterowaniu liczbą zamawianych jednostek środka w danym tygodniu. 

Rysunek 2. Rozkład prawdopodobieństwa zużycia środka uszorstniającego 

Źródło: Opracowanie własne.

Problem A

W  tym podejściu uwzględniono, że jednostkowy koszt zakupu środka jest równy 

16,00 zł, natomiast jednostkowa strata wynosi 12,00 zł, gdyż zwracając po tygodniu 

jednostkę niezużytego środka, otrzymuje się za nią jedynie kwotę równą 4,00 zł.

W  pierwszej kolejności, prowadząc analizę marginalną, w  szeregu rozdzielczym 

punktowym ujmującym zmianę co jednostkę zużytego środka w  danym tygodniu 

(kolumna A – rys. 3), czyli tygodniowy popyt na środek, ustalono wielkość zakupu tylu 

jednostek środka, aby prawdopodobieństwo p(s-1) (komórka C2 – rys. 3) było mniejsze 

od wartości dystrybuanty F(d) (kolumna C – rys. 3). Do tego celu wykorzystano wyniki 

obliczeń wartości dopt (kolumna D – rys. 3). Wartość ta w tym wypadku była równa 23 

(jednostki) (kolumna E – rys. 3). 

Rysunek 3. Wyniki analizy marginalnej dla problemu A

Źródło: Opracowanie własne.
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Skoro dokupienie jednej jednostki środka będzie opłacalne wówczas, gdy szansa 

osiągnięcia zysku będzie wyższa od ryzyka poniesienia straty [Sarjusz-Wolski 2000, 

ss.  181–184], można zaproponować, aby optymalna wielkość partii nabywanego 

środka była w  tym wypadku równa 23 jednostkom. Dla tej wielkości zakupu sz=23 

(kolumna E – rys.  3) można wyznaczyć prawdopodobny tygodniowy zysk zp dla 

wszystkich rozpatrywanych wielkości popytu d (kolumna F – rys.  3). Jak można za-

uważyć, największą wartość prawdopodobnego tygodniowego zysku można ocze-

kiwać przy cotygodniowym zamawianiu partii 23 jednostek środka (komórka F28 

– rys.  3). W  kolejnym podejściu jednak autorzy wykażą, że maksymalna wartości zp 

nie zawsze odpowiada wyznaczonej wcześniej wielkości sz. Często dochodzi też do 

sytuacji, że maksymalna wartość zp występuje dla kilku wartości popytu d, czego nie 

wyeksponowano w  dostępnej literaturze [Sarjusz-Wolski 2000, ss.  181–184]. Można 

zaproponować, aby w  tych przypadkach wybierać minimalną wartości popytu d. 

W ostatnim etapie analizy marginalnej należy oszacować maksymalny średni dzienny 

zysk przy nabywaniu stałej wielkości partii środka (np. 23 jednostek) dla zmieniające-

go się popytu d (od 0 do 44 jednostek). Jak można zauważyć, maksymalny oczekiwa-

ny średni zysk jest równy 244,95 zł (komórka G28 – rys. 3). Jest to wartość oczekiwana 

zysku tygodniowego przy założeniu, że zamówienie ujmuje stałą wartość 23 jed-

nostek środka, a każdej możliwości tygodniowego zużycia d (od 0 do 44 jednostek) 

odpowiada wielkość empirycznego prawdopodobieństwa p(d). Łatwiej zrozumieć 

przedstawione kryterium, jeśli się je na analizie maksymalnej wartości oczekiwanej 

wygranej [Szymszal 2015, ss. 1004–1013] stosowanej powszechnie w teorii gier z na-

turą (komórka AU29 – rys. 4).

W podsumowaniu rozwiązania tego problemu z wykorzystaniem analizy margi-

nalnej warto zauważyć, że suma wielkości prawdopodobnego tygodniowego zysku 

zp w wypadku zamówienia stałej partii 23 jednostek środka, dla wszystkich rozpatry-

wanych wielkości popytu d (czyli od 0 do 44 jedn.) (kolumna F - rys. 3), stanowi mak-

symalny oczekiwany średni zysk równy 244,95 zł (komórka G28 – rys. 3 oraz komórka 

AU29 – rys. 4). 

Krzysztof Nowacki, Jan Szymszal
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Problem B

Drugi z  rozpatrywanych problemów różni się od pierwszego tym, że istnieje możli-

wość odsprzedaży środka uszorstniającego, który nie został zużyty w ciągu tygodnia, 

prywatnej firmie, która oferuje cenę 10,00 zł za jednostkę tego środka. W tym wypad-

ku jednostkowa strata wynosi więc 6,00 zł. 

Podobnie jak w Problemie A w pierwszym etapie analizy marginalnej punktowe-

go szeregu rozdzielczego ujmującego zmianę co jednostkę tygodniowy popyt na śro-

dek (kolumna A – rys. 5) ustalono wielkość zakupu tylu jednostek środka, aby praw-

dopodobieństwo p(s-1) (komórka C2 – rys. 5) było mniejsze od wartości dystrybuanty 

F(d) (kolumna C – rys.  5). Do tego celu wykorzystano wyniki obliczeń wartości dopt 

(kolumna D – rys. 3). Wartość ta w tym wypadku była równa 28 (jednostek) (kolumna 

E – rys. 3). 

Rysunek 5. Wyniki analizy marginalnej dla problemu B

Źródło: Opracowanie własne.

Powtarzając rozumowanie podane w problemie A, można stwierdzić, że dokupie-

nie jednej jednostki środka będzie opłacalne wówczas, gdy szansa osiągnięcia zysku 

będzie wyższa od ryzyka poniesienia straty [Sarjusz-Wolski 2000, ss. 181–184], i zapro-

ponować, aby optymalna wielkość partii nabywanego środka była w tym wypadku 

równa 28 jednostkom. Wyznaczony jednak dla tej wielkości zakupu sz=28 (kolumna 

E – rys. 5) prawdopodobny tygodniowy zysk zp nie jest największy spośród wszystkich 

rozpatrywanych wielkości popytu d (kolumna F – rys. 5). Największa wartość praw-

dopodobnego tygodniowego zysku wskazuje nadal konieczność cotygodniowego 

zamawiania partii 23 jednostek środka (komórka F28 – rys. 4). Tak więc maksymalna 

wartości zp nie zawsze odpowiada wyznaczonej wcześniej wielkości sz. W tej sytuacji 

jako kryterium wyboru optymalnej wielkości należy zawsze przyjąć maksymalną war-

tość średniego dziennego zysku przy nabywaniu stałej wielkości partii środka (np. 28 
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jednostek) dla zmieniającego się popytu d (od 0 do 44 jednostek). Jak można zauwa-

żyć, maksymalny oczekiwany średni zysk jest równy 279,63 zł (komórka G33 – rys. 5). 

Jest to wartość oczekiwana zysku tygodniowego przy założeniu, że zamówienie uj-

muje stałą wartość 28 jednostek środka, a każdej możliwości tygodniowego zużycia 

d (od 0 do 44 jednostek) odpowiada wielkości empirycznego prawdopodobieństwa 

p(d). 

Analizując rozwiązywany problem, warto również zauważyć, że suma wielkości 

prawdopodobnego tygodniowego zysku zp w wypadku zamówienia stałej partii 28 

jednostek środka, dla wszystkich rozpatrywanych wielkości popytu d (czyli od 0 do 

44 jedn.) (kolumna F – rys.  5) stanowi maksymalny oczekiwany średni zysk równy 

279,63 zł (komórka G33 – rys. 5). 

Problem C

Trzeci z  rozpatrywanych problemów różni się od Problemu A  tym, że dodatkowo 

uwzględniono w  nim jeden z  ważniejszych elementów kosztów procesów logi-

stycznych, a  mianowicie wielkość straty wynikającej z  niesprawności tych proce-

sów. Niesprawność procesu logistycznego identyfikowano z  zamówieniem (zapa-

sem) mniejszym niż możliwości jego zużycia, czyli z kosztami wyczerpania zapasów 

[Gołembska 2002, s.  105]. Na podstawie dość złożonej analizy przeprowadzonej 

w  firmie zajmującej się zimowym utrzymaniem wybranego odcinka autostrady 

stwierdzono, że brak możliwości wykorzystania jednej jednostki środka niesie za 

sobą jednostkowe straty wynoszące ok. 60,00 zł. Tak więc, jeśli zamówiono mniej-

szą liczbę jednostek środka (decyzja zamawiającego), niż wynosiłoby potencjalne 

zużycie (podaż), to wielkość zysku obniżano o  wartość iloczynu wynikającą z  po-

mnożenia różnicy liczby jednostek rzeczywiście zużytych i zamówionych przez jed-

nostkowe straty zwane stratami logistycznymi. W  problemie C tok postępowania 

w  analizie marginalnej jest nieco odmienny niż poprzednio rozpatrywanych pro-

blemów. W pierwszej kolejności dla każdej wartości popytu d (lub zakupu sz) należy 

wyznaczyć, posługując się wzorem rekurencyjnym, wartości z0 (kolumna E – rys. 6), 

które – jak można łatwo zauważyć – odpowiadają końcowej wielkości zysku w pro-

blemie A (kolumna G – rys. 6). 

W następnym kroku dla każdej wartości popytu (czyli od 0 do 44 jednostek) nale-

ży oszacować wielkość straty ls, biorąc pod uwagę, że jednostkowa strata logistyczna 

została ustalona na poziomie 60,00 zł (kolumna F – rys. 6). Następnie, wykorzystując 

wartości prawdopodobieństwa popytu p(d) (kolumna B - rys. 6) oraz wielkości strat 
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logistycznych ls, należy obliczyć zgodnie ze wzorem obowiązującym dla szeregów 

rozdzielczych punktowych wartości oczekiwane strat E(ls) (kolumna G – rys.  6). Ko-

lejną operacją w prowadzonej analizie marginalnej będzie obliczenie wartości koń-

cowego zysku dla każdej liczby jednostek zamawianego środka poprzez odjęcie od 

wartości zysku zo (które nie uwzględniają strat kosztów logistycznych) wartości ocze-

kiwanych strat E(ls) (kolumna H3 – rys.  6). Posługując się kryterium maksymalizacji 

zysku, jako wielkość zamówienia powinno się w tym wypadku przyjąć 34 jednostki 

środka uszorstniającego co tydzień. 

Rysunek 6. Wyniki analizy marginalnej dla problemu C

Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie

Aby czytelnie podsumować przedstawione wyniki optymalizacji jednostadialnego 

zaopatrzenia w środek uszorstniający wykorzystywany do zimowego utrzymania wy-

branego odcinka autostrady, dokonano zbiorczego przedstawienia zależności warto-

ści oczekiwanej zysku od liczby zamawianych jednostek tego środka.

Jak można zauważyć, największą dynamiką zmian przyjętego kryterium decyzyj-

nego, czyli wartości oczekiwanego zysku od liczby zamówionych jednostek środka, 

charakteryzuje się rozwiązanie Problemu C, w którym uwzględniono jeden z ważniej-

szych elementów kosztów procesów logistycznych, a  mianowicie stratę wynikającą 

z  niesprawności tych procesów, rozumianą jako zamówienie (zapas) mniejsze niż 

możliwości zużycia środka, czyli z kosztami wyczerpania zapasów. W tym wypadku 

niewłaściwie podjęta decyzja dotycząca wielkości zamówienia może wpłynąć na po-

wstanie dość dużych strat. 

Praktyczne wykorzystanie przedstawionych metod optymalizacji jednostadialne-

go sterowania wielkością zamówienia środka uszorstniającego powinno przynieść 

wymierne korzyści finansowe. 
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Wykazano, że nawet dość skomplikowane problemy decyzyjne oparte na ana-

lizie marginalnej, wymagające wielu dość żmudnych i  skomplikowanych obliczeń, 

można z powodzeniem rozwiązywać w ogólnie dostępnych i popularnych arkuszach 

kalkulacyjnych. Pozwalają one na bezproblemowe rozwiązywanie nawet większych 

problemów decyzyjnych w dość czytelnej formie, zarówno z wykorzystaniem kolum-

nowego ujęcia wyników analizy marginalnej, jak i ujęcia macierzowego związanego 

z teorią gier z naturą.
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Abstract: The essence of stakeholder relationship management with the use of cloud 
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response time for signals of varying strength and source of origin, or the level of innovation 
due to the low cost of the introduction of experimental projects, giving almost unlimited 
possibilities for creative use of the functionality of resources from various sources.
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Wstęp

Interesariusze przedsiębiorstwa mogą stanowić kilka odrębnych i niezależnych grup, 

przy czym to grupa klientów jest tą, której potrzeby wpływają na najważniejsze de-

cyzje zarządcze. Niemniej warto zauważyć, że budowanie i  zarządzanie relacjami 

z  innymi grupami interesariuszy – dostawcami czy pracownikami – umożliwia do-

pasowanie oferty przedsiębiorstwa, które sprosta oczekiwaniom najważniejszych 

grup konsumentów. Z tego względu przedsiębiorstwa poszukują różnych rozwiązań 

umożliwiających rzeczywiste i praktyczne wsparcie ich działań zmierzających do za-

cieśniania relacji. Rozwiązania te mają na celu nie tylko poprawę komunikacji, lecz 
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także pogłębianie współpracy pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw (oraz w jego 

otoczeniu). W efekcie fizyczne zapasy w tworzonych często na skalę globalną łańcu-

chach dostaw zamieniane są na informacje, poprawia się ich przejrzystość i  skraca 

czas przepływu towarów, a zatem ograniczane są koszty w całej sieci, co stymuluje 

jej konkurencyjność. Rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw tym oczekiwaniom jest 

cloud computing (chmura obliczeniowa). Warto zaznaczyć, że cloud computing nie 

jest rozwiązaniem nowym i  staje się narzędziem coraz chętniej wykorzystywanym 

w  zarządzaniu przedsiębiorstwem, także w  Polsce. Współczesne zarządzanie łańcu-

chami dostaw jest jednym z najbardziej interesujących obszarów funkcjonowania or-

ganizacji, w którym zastosowanie potencjału chmury obliczeniowej może przynieść 

wymierne efekty zrównoważonego rozwoju, wychodząc naprzeciw zróżnicowanym 

potrzebom interesariuszy oraz globalnym trendom współczesnego zarządzania, czyli 

konkurowaniem poprzez współpracę. 

Celem artykułu jest prezentacja potencjału cloud computing z  uwzględnieniem 

jednego z  kluczowych procesów zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw – 

zarządzania relacjami z  klientem – ujętego w  szerszej perspektywie, tj. zarządzania 

relacjami z  różnymi grupami interesariuszy przedsiębiorstwa. Zakres opracowania 

obejmuje wskazanie kluczowych procesów łańcucha dostaw wymienianych w świa-

towej literaturze przedmiotu zarządzania logistyką i łańcuchem dostaw jako najistot-

niejsze. Zwrócono tu szczególną uwagę na proces zarządzania relacjami z klientem 

stanowiący punkt odniesienia do dalszych rozważań. Koncentrują się one bowiem na 

znaczeniu relacji z pozostałymi grupami interesariuszy przedsiębiorstwa. Rola współ-

pracy stanowi punkt odniesienia dla istoty tzw. rozszerzonych relacji w zarządzaniu 

współpracą. W dalszej części wskazano na istotę cloud computing jako narzędzia bar-

dzo dobrze odpowiadającego współczesnym wyzwaniom zarządzania relacjami. Daje 

on potencjał do tworzenia spersonalizowanych rozwiązań, często o  jednorazowym 

charakterze, bez zbędnego „zamrażania” kapitału w aktywa trwałe związane z  infra-

strukturą informatyczną firmy. Rozważania podjęte w niniejszym opracowaniu prze-

prowadzono na podstawie literatury przedmiotu z  zakresu zarządzania łańcuchem 

dostaw oraz roli cloud computing w zarządzaniu przedsiębiorstwem ze szczególnym 

uwzględnieniem obszaru logistyki i łańcucha dostaw.
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Kluczowe procesy łańcucha dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw to zarządzanie relacjami z dostawcami i klientami – 

w górę oraz w dół łańcucha – w celu dostarczenia najwyższej jakości i przy kosztach 

niższych z  punktu widzenia łańcucha dostaw jako całości [Christopher 2000, s.  14]. 

Współcześnie coraz częściej mówi się raczej o sieciach dostaw niż pojedynczych łań-

cuchach. Należy zaznaczyć, że funkcjonowanie i rozwój globalnych sieci dostaw zde-

terminowany jest naturą popytu – jego zmiennością oraz wrażliwością, charaktery-

styką produktu (standardowy, nietypowy, zróżnicowany itd.) oraz całkowitym czasem 

uzupełniania. Idealny łańcuch dostaw powinien natomiast: umożliwiać odsunięcie 

w  czasie decyzji o  produkcji i  dostawach podejmowanych na podstawie informacji 

o popycie, umożliwiać oferowanie klientom znacznej różnorodności i minimalizować 

czas dostawy, poziom zapasów oraz kosztów [Ciesielski 2009, s. 15].

W tym kontekście analizowane są efekty kluczowych procesów zintegrowanego 

– czyli polegającego na współpracy zaangażowanych partnerów – łańcucha dostaw, 

które zostały wskazane na rysunku 1.

Rysunek 1. Kluczowe procesy zintegrowanego łańcucha dostaw

Źródło: [Cooper M.C., Lambert D.M., Pagh, J.D 1997, ss. 1–14].

Cloud computing w zarządzaniu relacjami z interesariuszami
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Ze względu na rolę klienta dla działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo 

proces zarządzania relacjami z  klientem (Customer Relationship Management, CRM) 

jest jednym z najbardziej istotnych procesów w ramach zarządzania zintegrowanym 

łańcuchem dostaw. Określa on sposób utrzymywania relacji z klientem: inicjowania, 

rozwoju i podtrzymywania współpracy; identyfikuje kluczowych klientów, podejmu-

je ich segmentację i  dokonuje personalizacji produktów zgodnie z  potrzebami. Do 

najważniejszych działań w  ramach CRM należą: poprawa wydajności, ograniczanie 

niepewności i zmian w popycie, eliminacja działań, które nie dodają wartości, i rozwój 

wskaźników pomiaru współpracy.

Jednocześnie warto zauważyć, że współpraca jest nieodzownym elementem 

wszystkich pozostałych procesów, wskazanych na rysunku  1, a  relacje zawierane 

z dostawcami i klientami różnych rzędów w ramach realizowanych wspólnie proce-

sów mogą mieć kluczowe znaczenie dla pozycji konkurencyjnej poszczególnych ko-

operantów, a zatem w konsekwencji całego łańcucha czy sieci dostaw. Efektem tejże 

współpracy jest bowiem możliwość oferowania danych rozwiązań klientom końco-

wym (konsumentom) na poziomie decydującym o przewadze konkurencyjnej.

Zarządzanie relacjami z interesariuszami

Partnerzy przedsiębiorstwa to interesariusze (Stakeholders) rozumiani jako wszystkie 

podmioty posiadające udziały, prawa lub inne interesy będące skutkiem transakcji, 

porozumień bądź innych działań mających charakter prawny lub moralny, indywi-

dualny albo grupowy. Interesariusze – zarówno wewnętrzni, jak i  zewnętrzni – są 

szczególnie zainteresowani działaniami przedsiębiorstwa i ich wynikami [Harrison, St. 

John 2013, s. 11]. Efekty relacji, które są zawierane pomiędzy interesariuszami a firmą, 

wpływają na jakość jej funkcjonowania i w konsekwencji na pozycję konkurencyjną 

oraz wartość przedsiębiorstwa. 

Interesariusze mogą oddziaływać na przedsiębiorstwo (a  także projekt, zmianę 

w  organizacji itd.) pozytywnie i/lub negatywnie. Dlatego ważne jest wskazanie ich 

najistotniejszych grup (bądź jednostek), gdyż współdecydują oni o kierunku i zakresie 

rozwoju podmiotu. Wśród interesariuszy przedsiębiorstwa wymienia się np. właścicieli, 

klientów, dostawców, odbiorców, konkurentów, pracowników, akcjonariuszy, społecz-

ność lokalną i innych. Mowa tu zatem o wszystkich partnerach, którzy mogą wpływać 

na działalność przedsiębiorstwa i jednocześnie pozostają także pod jego wpływem. 

Katarzyna Nowicka



271

Relacje zawierane z  interesariuszami mają różny cel. Wskazując na współpracę 

o charakterze biznesowym, ma ona najczęściej za zadanie poprawę konkurencyjności, 

np. poprzez ograniczanie kosztów, wzrost innowacyjności lub proponowanie nowych 

wartości, których dostarczanie samodzielnie przez przedsiębiorstwo nie jest uzasadnio-

ne ekonomicznie. Dlatego, mówiąc o konkurowaniu łańcuchami czy sieciami dostaw, 

mówi się często o konkurowaniu współpracą, czyli jakością relacji zawieranych i utrzy-

mywanych w obrębie zaangażowanych podmiotów, tzw. współpracujące łańcuchy do-

staw (Collaborative Supply Chains, Supply Chain Collaboration, SCC) [Fawcett i  in. 2012, 

s. 46], przy czym, ze względu na nieliniowość i niekonsekwencję zdarzeń w bliższym 

oraz dalszym otoczeniu przedsiębiorstw relacje te są z jednej strony zacieśniane i po-

głębiane w celu kumulacji siły rynkowej obydwu (lub większej liczby) współpracujących 

partnerów, a z drugiej strony – nastawione na możliwość szybkiej rekonfiguracji w celu 

lepszego przegrupowania dostępnych zasobów wobec aktualnych potrzeb rynko-

wych. Także z tego względu warto jest dookreślić, z  jakimi grupami interesariuszy fir-

ma współpracuje oraz zamierza współpracować, dlaczego są oni ważni; jakie aspekty 

strategiczne w tej relacji są istotne dla potencjalnego nowego interesariusza, na czym 

będzie polegać współpraca, jak zarządzać wybranymi grupami interesariuszy czy po-

szczególnymi partnerami oraz jaki model strategii zostanie w tym celu wdrożony. 

W efekcie przeprowadzenia takich analiz i podjęcia decyzji na podstawie ich wy-

ników mogą być tworzone tzw. relacje rozszerzone (Extended Relationship Manage-

ment, XRM) dające potencjał do holistycznego zarządzania i konkurowania w sposób 

dotychczas niewykorzystywany. Stosują one kombinację zarządzania różnymi kon-

cepcjami, np. zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources Management, HRM), 

zasobami relacji (Partner Relationship Management, RPM lub Channel Relationship Ma-

nagement, ChRM), czy też relacjami z dostawcami (Supplier Relationship Management, 

SRM). Opierają się one na dostępnych technologiach informatycznych i telekomuni-

kacyjnych i  stanowią innowacyjne narzędzie tworzące elastyczne oraz adaptacyjne 

rozwiązania. Wykorzystany w tym celu cloud computing reorganizuje modele bizne-

sowe sieci dostaw, zmieniając dotychczasowe zasady rynkowe.

Cloud computing

Cloud computing (chmura obliczeniowa) umożliwia dostęp przez internet do współ-

dzielonej puli zasobów (np. sieci, serwerów, pamięci masowych, oprogramowania), 

Cloud computing w zarządzaniu relacjami z interesariuszami
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które są konfigurowalne, dostępne „na życzenie”, mogą być szybko alokowane i zwal-

niane przy minimalnej interakcji użytkownika usług, co umożliwia zwiększanie lub 

zmniejszanie zasobów w  zależności od bieżącego zapotrzebowania [Mell, Grance 

2011, s.  2]. Cloud computing oparty jest na centralizacji i  wirtualizacji zasobów IT, 

a usługobiorca płaci jedynie za ich funkcjonalność, która w danym czasie była przez 

niego wykorzystywana. Można wyróżnić trzy główne rodzaje usług w ramach chmury 

obliczeniowej, tj. infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service, IaaS); platforma 

jako usługa (Platform as a Service, PaaS) i oprogramowanie jako usługa (Software as 

a Service, SaaS). Cloud computing może być dostępny na trzy podstawowe sposoby: 

chmura prywatna (Private cloud); chmura publiczna (Public cloud); chmura hybrydowa 

(Hybrid cloud). Wdrożenie chmury obliczeniowej często łączy się ze zmianami w orga-

nizacji, czasami nawet z restrukturyzacją całego modelu biznesowego. 

Potencjał zastosowania cloud computing wynikający z  charakterystyki jego kon-

strukcji umożliwiającej niemal w uniwersalny sposób wspieranie zarządzania siecia-

mi dostaw bez względu na skalę prowadzonej działalności poszczególnych zaanga-

żowanych interesariuszy. Cechy te, znajdujące swoje odzwierciedlenie m.in. w teorii 

kosztów transakcyjnych, teorii zasobowej, zarządzania wartością, zarządzania relacja-

mi czy modelu outsourcingu, decydują o powszechnym zastosowaniu tego rozwiąza-

na głównie w przedsiębiorstwach poszukujących innowacyjnych sposobów budowa-

nia konkurencyjności. Wśród najważniejszych charakterystyk cloud computing można 

wskazać skalowalność, czyli możliwość dynamicznego przydzielania i zwalniania za-

sobów w zależności od bieżących potrzeb (popytu) bez konieczności utrzymywania 

własnej infrastruktury (podaży). Eliminuje to ponoszenie zbędnych kosztów związa-

nych z przeszacowaniem lub niedoszacowaniem potrzeb. Czas przetwarzania danych 

skraca się w tym modelu, ponieważ może być w nie niezaangażowana jednocześnie 

niemal nieograniczona liczba serwerów, co skraca czas reakcji na zmiany współdecy-

dujący o poziomie obsługi klienta i daje realną możliwość dostarczania Just-In-Time 

w całej sieci. Poziom płatności uzależniony jest od faktycznie wykorzystanej mocy ob-

liczeniowej (pay-as-you-use). Ponieważ usługa jest dostępna za pośrednictwem inter-

netu, to można z niej korzystać na całym świecie przez całą dobę. Infrastruktura jest 

współdzielona, co daje możliwość czerpania korzyści ze skali. Ponadto model ten jest 

często określany mianem outsourcingu IT, co łączy się z szeregiem efektów wynikają-

cych z powszechnie znanych cech tego rozwiązania.

Katarzyna Nowicka



273

Cloud computing w zarządzaniu współpracą

Niewątpliwie ważną rolę w obszarze zarządzania relacjami z zastosowaniem chmury 

obliczeniowej odgrywa internet, za którego pomocą możliwy jest zdalny dostęp do 

funkcjonalności zasobów przedsiębiorstwa i jego partnerów niemal z każdego miej-

sca na świecie. Wpływa to zarówno na funkcjonowanie samej organizacji, jak i współ-

pracę z partnerami biznesowymi, np. w globalnych sieciach dostaw. 

Wewnątrz firmy daje on możliwość jednoczesnego dostępu wszystkich jednostek 

podmiotu w skali światowej do tych samych informacji o interesariuszu zewnętrznym 

(np. kliencie lub konsumencie) w czasie rzeczywistym. Sytuacja ta ujednolica pozy-

cję negocjacyjną poszczególnych filii organizacji, skraca czas podejmowanych decy-

zji, umożliwiając szybszą reakcję, spójność i jednoczesność podejmowanych działań 

w ujęciu globalnym i stanowiąc tym samym przewagi wtedy, gdy zacierają się różnice 

rynkowe czy regionalne bądź kreując nowe potrzeby klientów, jeśli w danym regionie 

występują takie różnice.

Wpływ wykorzystania tego rozwiązania w  obrębie otoczenia organizacji daje 

możliwość kolekcjonowania i analizowania danych związanych z zachowaniem inte-

resariuszy, np. badaniem zachowań nabywczych klientów, które w efekcie wpływają 

na prognozowanie popytu, kształtując poziom zapasów i całkowite koszty logistycz-

ne, ułatwia także udostępnianie nowych usług i  rozszerzanie (spersonalizowanej) 

oferty. Zacieśnianie współpracy jest też możliwe po stronie dostawcy, ułatwiając 

wdrożenie zarówno systemu zarządzania zapasami (Vendor Managed Inventory), jak 

i wczesnego włączania dostawców (Early Supplier Involvement) czy procesu rozwoju 

dostawców (Supplier Development).

W  szerszym ujęciu zarządzania relacjami z  interesariuszami w  sieciach dostaw 

cloud computing wychodzi naprzeciw wsparciu implementacji koncepcji wspólnego 

planowania, prognozowania i uzupełniania (Collaborative Planning, Forecasting and 

Replenishment, CPFR), rozszerzając tym samym zakres swojego wpływu poza sam 

proces CRM. Pozostałe najważniejsze korzyści z  dostępu do aplikacji za pośrednic-

twem internetu przedstawia rysunek 2.

Zarządzanie relacjami i współpracą z interesariuszami (głównie po stronie popytu 

i podaży, czyli klientami oraz dostawcami pierwszego lub najbliższych rzędów) łączy 

się z różnym poziomem zaangażowania. Przechodząc od relacji transakcyjnych, po-

przez pogłębiające się zaangażowanie we współpracę, aż do partnerstwa strategicz-

nego [Nowicka 2011, s. 2], przedsiębiorstwa dzielą się danymi i  informacjami o róż-
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nym stopniu wrażliwości, posługując się w  tym celu systemami informatycznymi. 

Często są to jednak systemy niezintegrowane, niedające możliwości wykorzystania 

pełnego potencjału dostępnych danych.

Rysunek 2. Najważniejsze obszary korzyści uzyskiwane w łańcuchu dostaw dzięki 
korzystaniu z dostępu do aplikacji przez internet

Źródło: [Kot, Starostka-Patyk, Krzywda 2009, s. 86].

Cloud computing wdrożony w  sposób interpretacyjny umożliwia jednoczesny 

dialog ze wszystkimi interesariuszami, tworząc zintegrowany „system systemów”, 

przekładający się w konsekwencji na łatwe w rekonfiguracji sieci dostaw elastycznie 

i adaptacyjne odpowiadające na zdarzeniowy charakter popytu zróżnicowany w skali 

globalnej. Wybrane, strategiczne relacje zacieśniają się ze względu na bieżący dostęp 

do danych, pozostałe mogą czerpać korzyści z łączenia zasobów w celu realnego wy-

korzystywania pojawiających się ulotnych szans rynkowych.

Barierą dla stosowania rozwiązań w chmurze jest wciąż obawa przedsiębiorców 

wobec bezpieczeństwa informacji i  możliwości utraty wrażliwych danych [Nowicka 

2013, s.  161]. Warto dokonywać analizy możliwości samodzielnego utrzymywania 

stałego bezpieczeństwa danych i  informacji na poziomie równym temu, który gwa-

rantują dostawcy usług w modelu cloud computing.
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Zakończenie

Zmienność i  wrażliwość popytu oraz charakterystyka dostarczanego produktu de-

cydują o  potrzebie zacieśniania relacji w  obrębie współpracujących interesariuszy. 

Sposób komunikacji, dokładność i adekwatność potrzebnych danych decydują o cał-

kowitym czasie uzupełniania zapasów względem zgłaszanego popytu oraz poziomie 

kosztów globalnych. Przepustowość oraz prędkość przepływu informacji i  towarów 

wpływają na poziom obsługi klienta, czyli konkurencyjności sieci dostaw.

Istotą zarządzania relacjami z  interesariuszami (a  także innych procesów wyko-

nywanych w  ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw) z  użyciem cloud compu-

ting jest łączenie korzyści wynikających z  zastosowania zintegrowanych systemów 

informatycznych, ujednolicenia dostępu do danych w kontekście ich treści, miejsca 

i czasu w całym łańcuchu dostaw oraz powszechnie wykorzystywanych przewag out-

sourcingu nad „zamrażaniem” kapitału we własne aktywa. Sytuacja ta w konsekwencji 

rzutuje na przejrzystość operacji w całej globalnej sieci, decyduje o możliwości kon-

kurowania czasem reakcji na sygnały o różnej sile i źródle pochodzenia czy poziomie 

innowacji ze względu na niski koszt eksperymentalnych projektów i ich ewentualne 

fiasko. Tym samym chmura obliczeniowa daje niemal nieograniczone możliwości kre-

atywnego wykorzystywania funkcjonalności zasobów pochodzących z różnych źró-

deł w obrębie współpracujących grup interesariuszy zarówno na poziomie aktualnej 

sieci dostaw, jak i w jej nowych kształtach modyfikowanych w zależności od zmienia-

jących się oczekiwań oraz potrzeb konsumenta, co więcej – wychodzi proaktywnie 

wobec możliwości ich tworzenia.

W efekcie zastosowania chmury obliczeniowej – poprawy komunikacji i przejrzy-

stości przepływów, zaawansowania współpracy oraz zamiany zapasów na informacje 

– możliwe jest skrócenie czasu cyklu realizacji zamówienia w łańcuchu współpracu-

jących partnerów oraz ograniczenie poziomu globalnych kosztów logistycznych de-

cydujących o atrakcyjności konkurencyjnej całej sieci obsługującej zróżnicowane po-

trzeby i oczekiwania konsumentów. Tym samym wychodzi on poza wsparcie jedynie 

systemu zarządzania relacjami z klientem, stanowiąc o jakości pozostałych głównych 

procesów zintegrowanego łańcucha dostaw, a także rozszerzonych relacji. 

Cechy cloud computing dają podstawę do budowania elastycznych, adaptacyj-

nych i  przejrzystych sieci dostaw odpowiadających na zmiany wywoływane przez 

czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne. Upowszechnianie się znajomości atutów tego 

rozwiązania wraz z  adekwatnym określeniem poziomu ryzyka jego zastosowania 
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stanowi narzędzie coraz chętniej wykorzystywane nie tylko do obsługi prostych sys-

temów pojedynczych przedsiębiorstw, lecz także tak złożonych obszarów, jakimi są 

relacje z interesariuszami w sieciach globalnych.

Katarzyna Nowicka
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Wstęp

E-commerce jest jednym z kluczowym filarów rozwoju współczesnej gospodarki cy-

frowej. Coraz więcej przedsiębiorstw – dostawców, producentów i detalistów – pro-

jektuje i zarządza łańcuchami dostaw w e-commerce zarówno na rynku B2B, jak i B2C. 

Wartość polskiego rynku e-commerce B2C wynosi obecnie 36 mld zł, a B2B odpowied-

nio 250 mld zł i wciąż wzrasta [Dziennik Gazeta Prawna 2016, s. E12]. Wartość europej-

skiego rynku e-commerce w sektorze B2B zwiększa się dynamicznie z 360 mld euro 

w 2014 r. do 720 mld euro w 2016 r. i według prognoz osiągnie 2,16 bln euro w 2020 r. 

[E-Commerce Polska. Izba Gospodarki Elektronicznej 2015, s. 8]. Przedsiębiorstwa kon-

kurujące na rynku e-commerce B2B inwestują w coraz bardziej zaawansowane, inno-

wacyjne rozwiązania technologiczne, dążąc do automatyzacji i  personalizacji trans-

akcji zawieranych z  klientami na platformach elektronicznych. Oprócz doskonalenia 

możliwości zawierania transakcji online koncentrują uwagę na ciągłym usprawnianiu 

realizacji zamówień i  dostaw produktów lub usług. Poziom obsługi e-klienta zależy 

także od zarządzania relacjami w łańcuchu dostaw, w tym przede wszystkim od przej-

rzystej wymiany informacji i otwartej komunikacji pomiędzy stronami. 

Celem artykułu jest określenie roli platformy e-commerce jako narzędzia w budo-

waniu relacji B2B na przykładzie dobrych praktyk przedsiębiorstwa PSPG Polska sp. 

z o.o. 

Wykorzystano metodę badań jakościowych, jaką jest pogłębiony wywiad z eks-

pertem. Przedmiotem badań były innowacyjne rozwiązania informatyczne takie jak: 

oprogramowanie klasy Enterprise Resource Planning (dalej ERP) – System Polonus 

Gerwazy-Protazy (dalej PSPG) oraz platforma e-commerce – hipermarketbhp.pl, in-

tegrujące dostawców i  nabywców środków ochrony indywidualnej (dalej ŚOI) na 

rynku B2B w  Polsce. Dotychczas w  literaturze nie opisano podobnego rozwiązania 

w zarządzaniu łańcuchem dostaw w tym sektorze. Wywiad z Dyrektorem Generalnym 

przedsiębiorstwa PSPG Polska sp. z o.o. – Markiem Kwiatkowskim – został przepro-

wadzony w dniu 31 sierpnia 2016 r. w siedzibie firmy. Dobór przedsiębiorstwa był ce-

lowy, ponieważ jest ono pionierem na rynku oprogramowania przeznaczonego dla 

sektora ŚOI, a  intencją autorek było opisanie innowacyjnego rozwiązania. Studium 

przypadku odzwierciedla swym zakresem jeden ze współczesnych trendów w rozwo-

ju rynków elektronicznych, jakim jest wzrastająca rola integracji platform e-commer-

ce z systemami informatycznymi przedsiębiorstw – ERP, SRM, CRM – w zarządzaniu 

łańcuchem dostaw.
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Relacje na rynku B2B

Wśród głównych procesów zarządzania łańcuchem dostaw model Global Supply 

Chain Forum wymienia: proces zarządzania relacjami z dostawcami (Supplier Relation-

ship Management) oraz proces zarządzania relacjami z klientami (Customer Relation-

ship Management). Oba realizowane są na poziomie strategicznym oraz operacyjnym 

zarządzania przedsiębiorstwem. Są one do siebie bardzo zbliżone, zwłaszcza od stro-

ny organizacyjnej, z tym że pierwszy ukierunkowany jest na dostawców, a drugi na 

odbiorców [Witkowski 2010, s. 126–127].

Relacje dostawca–nabywca na rynku przedsiębiorstw rozpatrywać można pod 

względem ich treści oraz funkcji [Fonfara 1999, s. 50]. Treść relacji to współpracujące 

ze sobą podmioty gospodarcze, ich działania oraz zasoby (Rysunek 1). Funkcje relacji 

oznaczają powiązania pomiędzy tymi elementami, ujmują jej wpływ na wyniki przed-

siębiorstw oraz oddziaływanie na relacje z  innymi podmiotami współpracującymi 

w sieci [Fonfara 2009, s. 28]. 

Rysunek 1. Treść relacji dostawca–odbiorca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Fonfara 1999, s. 51.

W  tradycyjnej strukturze relacji po stronie nabywcy w  komunikacji uczestniczy 

przede wszystkim dział zakupów, a po stronie odbiorcy odpowiednio dział sprzedaży. 

W strukturze partnerskiej obie strony relacji angażują we współpracę wiele różnych 
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działów, co prowadzi do zacieśniania relacji, integracji i wymiernych korzyści. Współ-

praca ta może obejmować, np. proces planowania, rozwijanie innowacji produkto-

wych czy realizowanie projektów doskonalenia operacyjnego.

Wśród rodzajów interakcji z  dostawcami i  klientami w  łańcuchu dostaw wy-

mienia się kooperację, konkurencję i kontrolę [Ciesielski, Długosz 2010, ss. 49–64]. 

Kooperacja ma charakter układu partnerskiego, który może oznaczać partnerstwo 

oportunistyczne, partnerstwo operacyjne lub sojusz strategiczny. Każdy z  nich 

w coraz większym stopniu ukierunkowany jest na redukcję kosztów oraz niepew-

ności towarzyszącej współpracy, a  także na integrację, która pozwala na efektyw-

ne zwiększanie wartości dodanej dla klienta [Ciesielski, Długosz 2010, s. 52]. Inte-

gracji sprzyja implementowanie rozwiązań informatycznych (np. EDI, ERP), czego 

wyrazem jest pięciopoziomowy model łańcucha dostaw Kompasu [Simchi-Levi i in. 

2000, ss. 243–244]. 

W praktyce przedsiębiorstwa formułują zróżnicowane strategie zarządzania rela-

cjami z  dostawcami. Warunkują je między innymi czynniki takie jak ryzyko dostaw, 

układ sił czy wartość kupowanego dobra. W zależności od sytuacji charakter współ-

pracy może przybrać następującą formę [Caniëls i in. 2010]:

•	 powtarzanie transakcji,

•	 rozwój i zarządzanie relacją,

•	 intensyfikacja i wzmacnianie partnerstwa,

•	 radzenie sobie z niezadowalającą współpracą,

•	 podjęcie decyzji o zakończeniu współpracy.

Relacje B2B we współczesnych wymagających warunkach coraz częściej rozwija-

ne są w kierunku marketingu partnerskiego. Podejście tradycyjne w wielu aspektach 

zdecydowanie różni się od podejścia kolaboracyjnego (Tabela 1).

W  literaturze przedmiotu wymienia się trzy główne czynniki kształtujące relację 

B2B. Są nimi: zaufanie, zaangażowanie i  zależności pomiędzy dostawcą a  nabywcą 

[Caniëls i in. 2010]. Partnerska współpraca w łańcuchu dostaw odbywać się powinna 

na określonych zasadach [Witkowski 2010, ss.  39–40]. Pierwszą z  nich jest jawność 

i  zaufanie, które osiąga się m.in. dzięki otwartej wymianie informacji o prognozach 

popytu i  harmonogramach produkcji. Kolejna – współdziałanie strategiczne – pod-

kreśla znaczenie wspólnego planowania i  wyznaczania celów. Zarządzanie łańcu-

chem dostaw koordynuje centralne ogniwo, co charakteryzuje zasadę przywództwa. 

Ostatnia zasada to wzajemność, która polega na sprawiedliwym podziale ryzyka i ko-

rzyści pomiędzy uczestników relacji. Zarządzanie relacjami stanowi jeden z głównych 
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elementów budujących zaufanie pomiędzy uczestnikami handlu elektronicznego 

[Schniederjans, Cao, Triche 2014, s. 81]. 

Tabela 1. Cechy relacji dostawca–nabywca
Podejście tradycyjne Podejście kolaboracyjne

Dostawcy wielu dostawców
jeden dostawca dla każde-
go kupowanego dobra

Podział kosztów
ponoszone w dużym 
stopniu przez jedną stronę 
relacji

sprawiedliwy podział na 
zasadzie win-win

Wysiłki ukierunkowane na 
doskonalenie procesów brak lub niewielkie 

zaangażowanie obu stron 
w doskonalenie relacji 

Rozwiązywanie  
konfliktów

konflikt rozwiązuje na 
swoich zasadach silniejsza 
strona relacji

istnieją mechanizmy 
pozwalające na wspólne 
rozwiązywanie konfliktów

Komunikacja ograniczona, rzadko dwu-
stronna wymiana informacji

otwarta i wielopoziomowa 
wymiana informacji

Dopasowanie do rynku
o reakcji na zmieniające 
się otoczenie decyduje 
nabywca

dostawca i nabywca współ-
pracują ze sobą w celu 
zaadaptowania relacji do 
zmieniającego się rynku

Jakość
nabywca stawia wymagania 
i kontroluje ich spełnianie 
przez dostawcę

jakość jest częścią procesów 
projektowania i wytwarza-
nia produktu

Źródło: [Monczka i in. 2010, s. 110].

Definicja i rozwój e-commerce na rynku B2B

Termin e-commerce (electronic commerce, inaczej handel elektroniczny) ściśle wią-

że się z  pojęciem e-biznesu i  gospodarką elektroniczną [Żurak-Owczarek 2013, 

s. 15]. W tak ogólnym ujęciu może się odnosić do różnych form działalności bizne-

sowej prowadzonych za pomocą połączeń elektronicznych [Wigand 1997, s.  2]. 

Według Głównego Urzędu Statystycznego e-commerce obejmuje „transakcje prze-

prowadzone przez sieci, oparte na protokole IP i  przez inne sieci komputerowe” 

[GUS, 15.07.2016]. W węższym podejściu dotyczy przede wszystkim faz inicjowania 

i  uzgodnienia warunków transakcji z  wykorzystaniem sieci elektronicznych, które 

zapewniają elektroniczny transfer danych o transakcjach [Delfmann, Alberts i Geh-

ring 2002, ss. 207–208]. Może również obejmować system elektronicznych płatności 

[Jing 2009]. Wyróżnia się wewnętrzne i zewnętrzne czynniki determinujące rozwój 
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e-commerce [Desruelle i Burgelman 2001, s. 487]. Wśród najważniejszych zewnętrz-

nych determinant wskazuje się: globalizację, liberalizację handlu, presję konkurencji 

oraz rozwój technologii. Jako wewnętrzne czynniki wymienia się: redukcję kosztów, 

zwiększenie koordynacji i  rozwój współpracy w  łańcuchach dostaw, dostarczanie 

wyższej wartości dodanej, doskonalenie zarządzania relacjami z klientami oraz po-

prawę przewagi konkurencyjnej.

Rozwój e-commerce na rynku B2B odróżniają pewne elementy w  porównaniu 

z  rynkiem B2C. Warto odnotować następujące cechy charakterystyczne dla decyzji 

i zachowań zakupowych B2B: liczne czynniki decydujące o zakupie, zazwyczaj długie 

cykle zakupowe, często wysoka wartość zakupów, złożoność procesu zakupowego, 

współzależność nabywcy i  sprzedawcy, istotność relacji, często wysoki profesjona-

lizm w  procesie zakupowym oraz stopień interaktywności, a  także częste formalne 

spisane zasady [Wieczerzycki 2013, s. 10]. Specyfika funkcjonowania i rola e-commer-

ce w budowaniu relacji B2B zostanie zaprezentowana na przykładzie platformy elek-

tronicznej stworzonej przez PSPG Polska.

Studium przypadku przedsiębiorstwa PSPG Polska sp. 
z o.o.

Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 

PSPG Polska sp. z o.o. jest firmą córką, która została wydzielona w 2006 r. z przedsię-

biorstwa o  kapitale francuskim POLONUS. Przedsiębiorstwo posiada kapitał polski 

i zatrudnia 10 osób (Tabela 2).

Tabela 2. Charakterystyka badanej firmy

Branża
Stanowisko 

respondenta/
respondentów

Wielkość 
zatrud-
nienia

Kapitał 
firmy

Prze-
strzenny 

zasięg 
działania 

 

Rynek, na 
którym 

oferowane są 
produkty 

elektro-
niczna dyrektor generalny 10 polski

zagranicz-
ny

krajowy i za-
graniczny

Źródło: Opracowanie własne.
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Działalność opisywanej firmy obejmuje dwa główne obszary:

1. Projektowanie i produkcja automatów KAZIK do wydawania środków ochro-

ny indywidualnej, a także odzieży czystej;

2. Produkcja i sprzedaż oprogramowania komputerowego do zarządzania środ-

kami ochrony indywidualnej (ŚOI), którym jest SYSTEM POLONUS Protazy–

Gerwazy (dalej PSPG). 

Produkowane automaty oferowane są głównie przedsiębiorstwom produk-

cyjnym. Wydają one pracownikom artykuły BHP (np. okulary, rękawice, kamizelki 

ochronne), niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy w  miejscu produkcji. Ma-

szyny połączone są z oprogramowaniem, które pozwala na zarządzanie tymi artyku-

łami w przedsiębiorstwie. Takie rozwiązanie dostarcza firmom wielu korzyści. Są nimi 

m.in.:

•	 oszczędność czasu kadry zarządzającej poprzez m.in. zapewnienie pracowni-

kom całodobowej dostępności do artykułów;

•	 kontrolowanie zużycia artykułów BHP poprzez możliwość generowania ra-

portów zużycia na poszczególnych stanowiskach pracy oraz dedykowania 

limitów wydań;

•	 nadzorowanie i optymalizowanie wielkości zapasów środków ochrony indy-

widualnej;

•	 usprawnienie procesu zamówień poprzez automatyczne informowanie (za 

pomocą e-maila i SMS-a) wybranych pracowników o osiągnięciu minimalne-

go poziomu zapasów dla danej pozycji zakupowej.

Oferowane przez firmę PSPG oprogramowanie stanowi nowość na skalę między-

narodową, jest jedynym tego typu produktem dostępnym na globalnym rynku. PSPG 

to zintegrowany system, w który angażowani są zarówno dostawcy środków ochrony 

indywidualnej, jak i przedsiębiorstwa będące ich klientami. 

Cele strategiczne firmy PSPG koncentrują się przede wszystkim na umiędzynaro-

dowieniu działalności. Przedsiębiorstwo planuje otworzenie placówek w innych kra-

jach Unii Europejskiej. Ponadto zamierza rozpocząć realizowanie strategii outsourcin-

gu, która ma polegać na przekazaniu zewnętrznej firmie zarządzania bazami danych 

i procesu oceny ryzyka zawodowego, który realizowany jest zwykle przez inspekto-

rów BHP zatrudnionych w zakładach nabywców artykułów BHP.
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Platforma e-commerce – hipermarketbhp.pl

Firma PSPG Polska prowadzi elektroniczny sklep o nazwie hipermarketbhp.pl, w któ-

rym oferuje bardzo szerokie portfolio produktów podzielonych na wiele kategorii 

takich jak m.in.: ochrona głowy i  słuchu, okulary i  spawanie, rękawice ochronne, 

odzież robocza i obuwie robocze. Łącznie to 35 tys. pozycji asortymentowych [PSPG 

Polska 2016]. U  podstaw idei rozwoju e-commerce realizowanej przez opisywaną 

firmę leżały z jednej strony koncentracja na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa 

pracownika na każdym stanowisku, a z drugiej strony określenie roli inspektora od-

powiadającego za bezpieczeństwo i  higienę pracy w  przedsiębiorstwach poprzez 

zapewnienie kompletnego ubioru i wyposażenia spełniającego normy dla każdego 

pracownika. 

Wyróżnikiem hipermarketu jest specyfikacja produktów z  wyszczególnieniem 

spełnianych norm, okresów gwarancji, żywotności i użytkowania oraz czasu realiza-

cji zamówienia. Ponadto klient ma dostęp do ceny jednostkowej asortymentu oraz 

w przeliczeniu na pojedyncze tygodnie użytkowania danego produktu. Niniejsza ka-

tegoryzacja pozwala klientom zarówno obiektywnie porównać jakość produktów, jak 

i koszty ich wykorzystywania w całym cyklu życia. Należy podkreślić, że cena nie jest 

najważniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji zakupowych w opisywanym 

sektorze. Jest nim natomiast jakość produktów decydująca o bezpieczeństwie użyt-

kowników danego sprzętu. Platforma e-commerce funkcjonuje jako system otwarty, 

z którego mogą korzystać różni nabywcy. Jednak szczególnie interesującym aspek-

tem jest możliwość jej integracji z systemem klasy ERP w systemie zamkniętym. 

System PSPG

System PSPG stanowi narzędzie integrujące dostawców i nabywców środków ochro-

ny indywidualnej, którymi głównie są przedsiębiorstwa produkcyjne. Jego funkcje 

w łańcuchu dostaw produktów BHP przedstawia rysunek 2.

 System obejmuje dwa główne obszary zarządzania środkami ochrony i dodatko-

wym wyposażeniem (np. znaki BHP, środki czystości), które nazywają się odpowied-

nio: Protazy i Gerwazy. Moduł Protazy stanowi szeroką bazę danych oraz umożliwia 

komunikację w zakresie zamówień i płatności z dostawcami i klientami. Moduł Ger-

wazy natomiast to oprogramowanie, które bezpośrednio użytkują klienci systemu 

PSPG. 
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Rysunek 2. System PSPG jako integrator łańcucha dostaw w sektorze BHP

Źródło: Materiały informacyjne PSPG sp. z o.o., przekazane w dniu 31 sierpnia 2016 r. przez dyrektora 

generalnego M. Kwiatkowskiego w siedzibie przedsiębiorstwa w Łomiankach.

W module Protazy znajdują się następujące sekcje: 

1. K-manager – zawiera informacje na temat dostawców i odbiorców, a także 

użytkowników oprogramowania. Dostawcami są przedsiębiorstwa sprzeda-

jące środki BHP. Są to producenci i dystrybutorzy, którzy docelowo mają być 

dostawcami dedykowanymi określonym regionom Polski, a ich liczba pozo-

stanie ograniczona w celu zapewnienia wysokiego poziomu sprawności za-

rządzania relacjami z dostawcami. Odbiorcy korzystający z oprogramowania 

dostarczają oprócz ogólnych danych informacje takie jak: struktura organi-

zacyjna firmy oraz rodzaj stanowisk pracy, a także liczba zatrudnianych pra-

cowników;

2. Normy – punktem wyjścia do skutecznego ograniczenia ryzyka zawodowe-

go jest wyposażenie pracowników w  środki ochrony indywidualnej, które 

spełniają wymagania europejskich norm technicznych. Każdy produkt ofe-

rowany przez dostawcę musi spełniać wymogi bezpieczeństwa precyzyjnie 
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określone w normach. Dodatkowo każdy artykuł posiada kod CPV precyzu-

jący jego specyfikację techniczną. Kod ten jest niezbędny do opisania przed-

miotu zamówienia publicznego, a  tym samym skutecznego zrealizowania 

przetargu w Polsce; 

3. Katalog, cennik – jest bazą danych zawierającą m.in. opis produktów, w tym 

normy, których wymagania spełniają. Klient znajdzie tu wszystkie niezbędne 

informacje do złożenia zamówienia (numer produktu, cenę, rozmiary) oraz 

do planowania zaopatrzenia (okres użytkowania w  tygodniach, informację 

o opustach).

Drugą część systemu stanowi oprogramowanie Gerwazy. Pracują na nim przed-

siębiorstwa będące nabywcami środków ochrony indywidualnej. Gerwazy obejmuje 

cztery następujące moduły: 

1. Kolekcjoner;

2. Inspektor;

3. Zaopatrzeniowiec;

4. Wahadło Czasu.

Kolekcjoner stanowi moduł kadrowy podzielony na trzy sekcje: Stanowiska, Pra-

cownicy i Zakupy. Sekcja Stanowiska zawiera niezbędne dane dotyczące stanowisk 

pracy znajdujących się w zakładzie klienta. Dane te to m.in. opis stanowiska (w tym 

zakresy obowiązków, wymagane kwalifikacje osoby zatrudnionej), dedykowane wy-

posażenie czy zdjęcia stanowiskowe. Wprowadzone informacje pozwalają inspek-

torowi BHP na przeprowadzenie oceny ryzyka oraz na otrzymywanie powiadomień 

np. o  zbliżających się terminach szkoleń dla poszczególnych pracowników. Sekcja 

Pracownicy zawiera dane o każdej zatrudnionej osobie, niezbędne do zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy, a  także pozwalające na sprawne realizowanie zamówień na 

niezbędne artykuły BHP. Znajdują się w niej także podstawowe informacje, takie jak 

rozmiar odzieży dla pracownika czy planowane terminy badań lekarskich. W tej sekcji 

jest także dostępny kalendarz, w którym przechowywane są dane na temat absen-

cji pracowników. Wykorzystać je można do monitorowania stopnia zużycia środków 

ochrony indywidualnej. Ponadto sekcja Pracownicy służyć może do przeprowadzania 

szkoleń online z zakresu BHP. Ostatnia sekcja w module Kolekcjoner to sekcja Zakupy. 

Służy ona do składania zamówień na artykuły biurowe, higieniczne i magazynowe.

Moduł Inspektor przeznaczony jest dla najwyższego kierownictwa i inspektorów 

BHP. Gwarantuje dostęp do danych przechowywanych w module Kolekcjoner. Kadra 

zarządzająca ma możliwość przeglądania opisu stanowisk pracy, instrukcji BHP, hi-
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storii pomiarów na stanowisku czy okresów użytkowania artykułów BHP. Inspektor 

realizuje też w tym module ocenę ryzyka zawodowego, a także przypisuje każdemu 

z pracowników niezbędne środki ochrony indywidualnej, spełniające wymagania wy-

branych przez inspektora norm technicznych. 

Moduł Zaopatrzeniowiec służy przedsiębiorstwom-klientom do składania za-

mówień na produkty dostępne w Katalogu. Wygenerowane przez dział zaopatrzenia 

zamówienie, zanim zostanie wysłane do dostawcy, musi zostać zaakceptowane przez 

inspektora BHP. W module tym klienci mogą przeprowadzać ocenę okresową dostaw-

ców za pomocą stałego zestawu kryteriów. Wyniki oceny są wizualizowane w postaci 

liczby gwiazdek przy każdym dostawcy. W sytuacji, gdy dostawca nie zrealizował za-

mówienia zgodnie z ustalonym terminem, zlecenie transferowane jest do dostawcy 

awaryjnego, który wcześniej został zdefiniowany przez inspektora BHP i  zaopatrze-

niowca.

Ostatni moduł, jakim jest Wahadło Czasu, służy klientom do przygotowywania 

budżetów oraz do ich bieżącego kontrolowania. Pozwala na dynamiczne zarządzanie 

budżetem dzięki dostępowi do danych na temat rzeczywistego czasu użytkowania ŚOI.

CRM i technologie mobilne

Bardzo istotnym uzupełnieniem funkcjonalności systemu PSPG jest rozwinięty sys-

tem zarządzania relacjami z klientem, CRM. Przyczynia się on zarówno do lepszego 

rozpoznania potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy klienta, czyli przed-

siębiorstwa dokonującego zakupów na rynku B2B, jak i umożliwia inspektorowi BHP 

zarządzanie relacjami z klientami wewnętrznymi w tym przedsiębiorstwie. Przejrzy-

sty sposób prezentacji stanowisk i zadań wszystkich pracowników reprezentujących 

różne funkcje i  działy zapewnia efektywne zarządzanie obszarem bezpieczeństwa 

i  higieny pracy. Ponadto wprowadzenie szczegółowej prezentacji stanowisk pra-

cy z opisem i zdjęciami oraz możliwości monitoringu zapewnia pełną kontrolę BHP 

względem każdego pojedynczego pracownika. 

System CRM jest zintegrowany z  innowacyjnym narzędziem pracy inspektorów 

BHP, jakim jest aplikacja mobilna – Notatnik na system Android, która wspiera ich 

działania w terenie, np. audyty poszczególnych stanowisk pracy. Mogą oni robić no-

tatki, zdjęcia oraz automatyczne pomiary stanowiskowe za pomocą sensorów urzą-

dzeń mobilnych. Gromadzone dane są przekazywane za pomocą bezprzewodowego 

połączenia z internetem do systemów wykorzystywanych na urządzeniach stacjonar-

nych i synchronizowane z pozostałymi danymi.
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Wpływ zintegrowanych narzędzi e-commerce na relacje B2B

System PSPG to narzędzie wykorzystywane zarówno przez dostawców, jak i odbior-

ców produktów BHP. Oprogramowanie jest dla firm źródłem wielu korzyści w zarzą-

dzaniu łańcuchem dostaw. Zainteresowane strony wprowadzają do systemu dane, 

dzięki czemu zapewniają przejrzystość z jednej strony oferty produktów, a z drugiej 

strony potrzeb zakupowych. Oprogramowanie zapewnia otwarty dostęp i wymianę 

danych. Integracja systemu ERP z  platformą e-commerce powoduje, że transakcje 

kupna-sprzedaży mogą zachodzić sprawnie i bezbłędnie. Twórca i administrator hi-

permarketbhp.pl koordynuje zarządzanie przepływem informacji pomiędzy stronami 

transakcji. 

Nabywcy ŚOI uzyskują wielofunkcjonalne narzędzie integrujące w  przejrzy-

sty sposób zadania kadr, inspektorów BHP oraz osób odpowiedzialnych za zakupy, 

w tym składanie i monitorowanie zamówień. Mają też dostęp do katalogu artykułów 

różnych dostawców, którzy poprzez spełnianie wymagań norm europejskich gwa-

rantują bezpieczeństwo środków ochrony indywidualnej. Klienci mogą dokonywać 

bezpośrednich zakupów poprzez platformę hipermarketbhp.pl z dostępem do szcze-

gółowych specyfikacji dotyczących jakości asortymentu na podstawie norm. Przed-

siębiorstwo PSPG Polska zarządza transferem wiedzy w łańcuchu dostaw, dostarcza-

jąc charakterystyki poszczególnych norm dla każdej kategorii produktów. Firma dąży 

konsekwentnie do odwrócenia trendu rynkowego – z presji kosztowej na koncentra-

cję na bezpieczeństwie.

Poza tym system PSPG ma pozytywny wpływ na zarządzanie zasobami, ponie-

waż umożliwia ciągły monitoring rzeczywistego okresu wykorzystania produktów 

przez pracowników i jego odniesienie do czasu użytkowania gwarantowanego przez 

dostawcę oraz wskazuje właściwy moment złożenia zamówienia z uwzględnieniem 

czasu realizacji dostaw przez wybranego oferenta. Niniejsza procedura wpływa po-

zytywnie na zarządzanie zasobami poprzez wyeliminowanie marnotrawstwa, m.in. 

w zarządzaniu zapasami. Uzupełnienie zużytych środków ochrony indywidualnej na-

stępuje dokładnie w momencie, gdy jest wymagane. Poza tym został skrócony czas 

związany z  selekcją produktów. Oprogramowanie pozwala dokonać szybkiego wy-

boru asortymentu z katalogu hipermarketbhp.pl, który spełnia dokładnie wymagania 

określone w  specyfikacjach nabywców. Dodatkowo wspiera zarządzanie kosztami 

zakupów, prezentując ceny w odniesieniu do cyklu życia produktów.

Dostawcy, korzystając z  systemu PSPG, otrzymują przede wszystkim możliwość 

dostępu oraz prezentacji oferty szerokiej bazie klientów i  budowania ich lojalności 
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w podejściu średnio- i długookresowym. System PSPG zapewnia automatyczne po-

nowienie zamówienia u  danego dostawcy w  momencie, który uwzględnia dekla-

rowany czas cyklu dostaw, przed zakończeniem użytkowania produktów. W  innym 

wypadku klient jest zobowiązany wprowadzić zmianę dostawcy przed odnowieniem 

zapotrzebowania. W ten sposób integracja platformy e-commerce z systemem ERP 

pełni bardzo ważną funkcję w planowaniu procesów produkcji i dostaw.

Należy także zwrócić uwagę, że ceny oferowanych produktów widoczne są dla 

wszystkich dostawców, co powoduje między nimi nasiloną konkurencję. W  jej na-

stępstwie mogłoby się pojawić ryzyko niechęci do korzystania z narzędzi PSPG. Jed-

nak w  świetle trendu rosnącego znaczenia platform zakupów elektronicznych ich 

wykorzystywanie stało się przede wszystkim szansą na pozyskanie nowych klientów 

i budowanie z nimi długotrwałych relacji.

Podsumowanie

Platforma e-commerce www.hipermarketbhp.pl zintegrowana z  systemem klasy 

ERP odgrywa ważną rolę w budowaniu relacji pomiędzy dostawcami a nabywcami 

na rynku środków ochrony indywidualnej. Po pierwsze, oprogramowanie zapewnia 

integrację i  koordynację potrzeb klientów wewnętrznych u  nabywcy, który – o  ile 

jest wyposażony w narzędzie CRM – może je na bieżąco rozpoznawać i zaspokajać 

poprzez selekcję, a  następnie zakupy produktów spełniających najwyższe normy 

bezpieczeństwa i  higieny pracy. Po drugie, system umożliwia dostawcom prezen-

tację ofert produktów połączoną bezpośrednio z  możliwościami obsługi transak-

cji kupna-sprzedaży online poprzez hipermarketbhp.pl. Przejrzystość informacji, 

otwarta wymiana danych i efektywna komunikacja są podstawą budowania relacji 

w  łańcuchach dostaw. Obecne funkcjonalności opisanych rozwiązań informatycz-

nych pozwalają obu stronom relacji na osiąganie wymiernych korzyści bizneso-

wych. Przyszłe kierunki rozwoju innowacji przez PSPG Polska sp. z o.o. będą sprzyjały 

zwiększaniu efektów synergicznych w wyniku rozwoju partnerskich, strategicznych 

relacji na rynku B2B m.in. poprzez dodatkowe elementy CRM i SRM czy doskonalenie 

zarządzania jakością.

Na podstawie przykładu innowacyjnych rozwiązań technologicznych zaprojekto-

wanych i wdrożonych przez PSPG Polska sp. z o.o. należy stwierdzić, że e-commerce 

wpływa pozytywnie na relacje pomiędzy uczestnikami łańcuchów dostaw. Integra-
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cja systemów informatycznych wspierających zarządzanie procesami biznesowymi 

z  platformami handlu elektronicznego stanowi jeden z  trendów w  rozwoju najlep-

szych praktyk stanowiących potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej przedsię-

biorstw w erze gospodarki cyfrowej. 
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Wprowadzenie

Pojawiające się na rynku nowe rozwiązania technologiczne, rosnące wymagania 

klientów dotyczące krótszego czasu oczekiwania na produkt oraz szybsze moralne 

starzenie się produktów i  wypieranie ich przez nowe, ulepszone wersje, sprawiają, 

że organizacje – w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 

– poszukują nowych, sprawniejszych rozwiązań w zakresie planowania i organizacji 

produkcji. Wydaje się, że szansą dla przedsiębiorstw jest wykorzystanie wirtualnej sie-

ci wytwarzania, która skupia tymczasowo kilku producentów wybranych pod kątem 

zlecenia produkcyjnego. Uczestnicy takich organizacji dzielą się swoimi umiejętno-

ściami, wolnymi zasobami produkcyjnymi w celu wykonania zlecenia. Wszystkie ele-

menty takie jak: rozdział zasobów produkcyjnych i pomocniczych, wybór dostawców, 

czas trwania procesów, wybór marszruty, lokalizacja i  pojemności magazynów pla-

nuje się z uwzględnieniem rozproszenia geograficznego firm (uczestników). Problem 

rozpatrywany w  artykule dotyczy planowania przepływu produkcji, w  szczególno-

ści wyboru marszruty produkcyjnej ze zbioru dostępnych marszrut alternatywnych. 

W artykule zaproponowano nową koncepcję rozwiązywania problemów planowania 

przepływu produkcji w wirtualnych sieciach wytwarzania zorientowaną na teorię gier. 

Jej założenia przedstawiono na przykładzie obliczeniowym prostej sieci wytwarzania. 

Przeprowadzono obliczenia kosztów wytwarzania produktu oraz kosztów transportu 

między uczestnikami sieci powiązanych z konkretnym wariantem marszruty. Do zapi-

su sytuacji decyzyjnej zaproponowano wykorzystanie formalizmów zaczerpniętych 

z teorii gier. 

Koncepcja wirtualnej sieci wytwarzania

Organizacje będące uczestnikami wirtualnych sieci wytwarzania (WSW) „łączą się” 

tymczasowo na potrzeby wspólnego celu, jakim jest wykonanie zlecenia produkcyj-

nego. Wszystkie zrzeszone przedsiębiorstwa nadal realizują zlecenia według swojego 

głównego planu produkcyjnego, a produkcja w sieci jest dla nich dodatkową moż-

liwością wykorzystania wolnych zasobów. Przedsiębiorstwa funkcjonują jak jeden 

organizm, dzieląc się swoimi wolnymi mocami produkcyjnymi, umiejętnościami itp. 

W zależności od złożoności zlecenia sieć jest tworzona przez różną liczbę producen-

tów. Każde z przedsiębiorstw wnosi do sieci wiedzę i umiejętności o różnym stopniu 
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zaawansowania [Kudelska 2013, ss. 21–32; Olender, Krenczyk 2016, ss. 644–656; Olen-

der, Krenczyk 2015, ss. 47–56; Shi 2005, ss. 197–205; Fleet 2005, ss. 197–205; Warner 

2005, s. 13].

Uczestnicy sieci są rozproszeni geograficznie, dysponują różną liczbą wolnych 

mocy produkcyjnych. Wybór marszruty ze zbioru dostępnych marszrut alternatyw-

nych wiąże się z rozpatrzeniem wielu czynników wpływających na koszty wytwarza-

nia oraz koszty transportu takich jak: liczba producentów w sieci, odległość między 

producentami, liczba zasobów produkcyjnych, czas przeznaczony na wykonanie 

zlecenia, czas przeznaczony na transport komponentów między producentami itd. 

W odróżnieniu od tradycyjnych organizacji, w których to plany produkcyjne dotyczą 

jednego przedsiębiorstwa i  jego zasobów produkcyjnych, w  wirtualnej sieci plany 

obejmują kilku producentów jednocześnie i zmieniają się dynamicznie w zależności 

od złożoności zlecenia [Kisielnicki 2005].

Do zapisu sytuacji decyzyjnej związanej z wyborem marszruty ze zbioru marszrut 

alternatywnych wykorzystano formalizmy zaczerpnięte z teorii gier. 

Teoria gier

Teoria gier jest dziedziną, która wspomaga podejmowanie decyzji przez graczy w sy-

tuacji konfliktowej. Opisuje możliwe do wyboru rozwiązania każdego z graczy wraz 

z ich wypłatami powiązanymi z podjętymi wcześniej decyzjami.

Teoria gier umożliwia opis różnych sytuacji, w których podejmowane są świado-

me decyzje graczy pozwalające rozstrzygnąć konflikty. Znajduje zastosowanie mię-

dzy innymi w wojskowości, ekonomii, informatyce oraz w matematyce.

Reprezentantem gry nie musi być człowiek, może nim być również przedsiębior-

stwo lub obiekt wirtualny, np. reprezentowany przez funkcję celu określoną np. po-

przez minimalizację kosztów wytwarzania bądź transportu [Camarinha-Matos 1999, 

ss. 15–30; Guo 2008, ss. 302–305; Parsons 2002, ss. 243–54; Schwalbe 2001, ss. 123–37].

W teorii gier rozpatrywane są możliwości decyzyjne wszystkich uczestników gry, 

ale również uwzględniane są [Krzak 2010, ss. 383–402; Osbourne 1998, ss.1–6; Olen-

der 2016, ss. 8–13]:

•	 oczekiwane zachowania innych graczy,

•	 informacje, którymi dysponują gracze podczas gry,

•	 cele do osiągnięcia przez graczy.
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Teoria gier może stanowić alternatywę dla innych narzędzi wykorzystywanych 

w analizach związanych z podejmowaniem decyzji, w szczególności do metod heu-

rystycznych, szeroko stosowanych w tym obszarze, ze względu na złożoność oblicze-

niową rozpatrywanych problemów. Do zapisu sytuacji decyzyjnej wykorzystano for-

malizmy zaczerpnięte z teorii gier (Tabela 1) [Fudenberg 2005; Straffin 2001, ss. 1–3; 

Watson 2011, ss. 21–61]

Tabela 1. Elementy w teorii gier
Elementy
 w TG Znaczenie w artykule

Gra
Problem decyzyjny na poziomie operacyjnym związany z wyborem 
marszruty ze zbioru możliwych marszrut alternatywnych w zamodelo-
wanym procesie produkcyjnym

Gracze
 (uczestnicy 
gry)

Funkcje celu odzwierciedlające minimalizację kosztów wytwarzania 
oraz minimalizację kosztów transportowych

Strategie
Zbiór marszrut (wariantów) możliwych do wykonania w zamodelowa-
nym procesie produkcyjnym

Ruch gracza
Podjęta decyzja w danej chwili przez każdego gracza, związana z wy-
borem konkretnej marszruty

Wyniki gry
Wartości kosztów wytwarzania oraz kosztów transportowych zgod-
nych z marszrutą

Wypłaty graczy Wartości kosztów każdej strategii
Źródło: Opracowanie własne.

Rozpatrywany w artykule problem decyzyjny związany jest z wyborem marszruty 

ze zbioru możliwych marszrut alternatywnych. Opis zagadnienia zaprezentowano na 

przykładzie przepływu produkcji z rysunku 1. Wirtualną sieć wytwarzania zawiązało 

trzech producentów. Każdy z nich dysponuje zbiorem wolnych zasobów produkcyj-

nych, między którymi może być realizowany przepływ produkcji. 

W zaprojektowanym systemie występują dwa procesy produkcyjne P1 i P2. Dodat-

kowo każdy z procesów może być wykonany na dwa różne sposoby (warianty). Do 

zapisu poszczególnych wariantów użyto oznaczeń P1W1 – proces pierwszy, wariant 

pierwszy, P1W2 – proces pierwszy, wariant drugi. Z kolei P2W1 oznacza proces drugi, 

wariant pierwszy, a P2W2 – proces drugi, wariant drugi.
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Rysunek 1. Model wirtualnej sieci wytwarzania

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 1 przedstawiono zbiór możliwych konfiguracji strategii, którymi dys-

ponują gracze. Do modelu sytuacji decyzyjnej, wspomagającej podejmowanie decy-

zji, związanej z wyborem marszruty ze zbioru marszrut alternatywnych wprowadzo-

no dodatkowo ograniczenie dotyczące terminu realizacji zlecenia produkcyjnego 

przez poszczególnych graczy, zapisane w (1):

       (1)

gdzie:

G1 – strategie gracza pierwszego,

a1, a2 – możliwe strategie G1, według których obliczono koszty wytwarzania,

F1 – funkcja celu minimalizacji kosztów wytwarzania,

G2 – strategie gracza drugiego,

b1, b2 – możliwe strategie G2, według których obliczono koszty transportowe,

F2 – funkcja celu minimalizacji kosztów transportowych,

tjmax wytwarzania – termin realizacji zlecenia produkcyjnego. 

Oznacza to, że dla zbioru możliwych do rozpatrzenia strategii a1, a2, ze zbioru do-

stępnych rozwiązań dla G1 oraz powiązanych z funkcją celu F1, a także b1, b2, ze zbioru 
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dostępnych rozwiązań dla G2 oraz powiązanych z funkcją celu F2, istnieje ograniczenie 

dotyczące terminu wykonania zlecenia produkcyjnego. Warunek ten dotyczy maksy-

malnego czasu przeznaczonego na wytworzenie produktu w wirtualnej sieci wytwa-

rzania utworzonej przez grupę producentów. Ograniczenie to zawęża obszar dostęp-

nych rozwiązań i odrzuca te, które nie spełniają zapisanego warunku. Jeżeli terminy 

dostaw produkcji dzielonej między kooperantami współpracującymi w sieci spowo-

dują przekroczenie terminu przeznaczonego na wykonanie zlecenia produkcyjnego, 

to rozwiązania będą usuwane z listy strategii możliwych do zastosowania.

Przykład scenariusza gry

Istnieje wirtualna sieć wytwarzania. Producenci należący do tej sieci wytwarzania zo-

stali dobrani na podstawie możliwości zrealizowania operacji zlecenia produkcyjne-

go. Dysponują oni wolnymi mocami produkcyjnymi, kadrą, wiedzą i umiejętnościami. 

Problem planowania produkcji staje się trudniejszy, ponieważ organizacje są rozpro-

szone geograficznie i tylko tymczasowo, na potrzeby zlecenia, powiązane w sieć. 

W zamodelowanym systemie występują dwa procesy produkcyjne P1 i P2. Dla każ-

dego z nich istnieją dwa warianty przepływu produkcji. Zapisując sytuację decyzyjną 

wyboru marszruty ze zbioru marszrut alternatywnych za pomocą formalizmów za-

czerpniętych z teorii gier, określono elementy w niej występujące pod kątem rozpa-

trywanego problemu. Założono, że jest to gra dwuosobowa. Uczestnikami gry dążący-

mi do maksymalizacji swoich wypłat są dwie funkcje celu: F1 – minimalizacja kosztów 

wytwarzania oraz F2 – minimalizacja kosztów transportowych. Każdy z  uczestników 

dysponuje zbiorem określonych strategii będących wariantami przepływu produkcji. 

Zakłada się, że gracze biorą udział w racjonalnej rozgrywce, w której mają pewną pulę 

strategii do dyspozycji i wybierają najlepszy rezultat. Wyniki uzyskane z obliczeń kosz-

tów, związanych z  konkretną kombinacją maszyn produkcyjnych, będą również wy-

płatami graczy. Jest to gra z pełną informacją. Znane są wszystkie dane potrzebne do 

uzyskania wyników kosztów całkowitych każdej kombinacji strategii. 

Gra ta jest niekooperacyjna, ponieważ każdy z graczy dąży do wygrania rozgrywki 

bez podjęcia współpracy z przeciwnikiem, a także niezerowa, ponieważ wartości wy-

płat uzyskanych dla graczy nie sumują się do zera [Straffin 2001, ss. 83–84]. 

Rozpatrywany scenariusz gry przeanalizowano z punktu widzenia drugiego gra-

cza G2, tj. minimalizacji kosztów transportowych. 
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Gracz ten dysponuje strategiami (wariantami transportowymi):

       (2)

gdzie:

G2 – strategie dla gracza drugiego,

b1, b2 –warianty transportowe.

Gracz dysponuje dwoma strategiami – b1, b2 – które są jednocześnie warianta-

mi (W1 oraz W2) wykonania każdego procesu zgodnie z  tabelą 2. Koszt transportu 

np. dla b1 jest sumą kosztów poniesionych dla W1 w procesie P1 oraz P2. Oznaczenie  

x w tabeli 2 oznacza wykonanie produkcji dzielonej (operacji) u konkretnego produ-

centa na konkretnym zasobie w  zależności od przyjętej konfiguracji, która jest jed-

nocześnie odzwierciedleniem zamodelowanego przepływu produkcji dla systemu 

produkcyjnego. 

Tabela 2. Warianty przepływu produkcji
Producent nr 1 Producent nr 2 Producent nr 3

Nr maszyny 
producenta M1 M2 M1 M2 M1 M2 M3

Wariant

Proces P1

b1 (W1) X X X
b2 (W2) X X X

Proces P2

b1 (W1) X X X
b2 (W2) X X X

Źródło: Opracowanie własne.

Pierwszym etapem związanym ze wspomaganiem podejmowania decyzji, doty-

czącym wyboru marszruty ze zbioru marszrut alternatywnych jest wybór strategii ze 

zbioru strategii czystych. Oznacza to, że gracze, kierując się minimalnymi kosztami 

wytwarzania oraz transportu poniesionymi według konfiguracji marszrut, stosują 

strategię, której wynik będzie najlepszy. Gracze od początku do końca „kierują się” 

wybraną strategią, która jednocześnie spełnia wprowadzone ograniczenie co do ter-

minu realizacji zlecenia produkcyjnego.

W poszukiwaniu rozwiązań w strategii czystej dla G2 należy również znać całkowi-

te koszty wytwarzania G1, na które składają się wartości czasów i kosztów jednostko-

wych (zawartych w tabeli 3) na konkretnej maszynie u danego producenta. 
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Tabela 3. Czasy i (koszty) wytworzenia produktu

Producent 
nr 1

Producent 
nr 2

Producent 
nr 3

Wariant M1 M2 M1 M2 M1 M2 M3

Pr
oc

es
 

P 1

W1 5(4) 7(6) 8(7)

W2 4 (3) 7(6) 5(4)

Pr
oc

es
 

P 2

W1 4 (3) 8(7) 5(4)

W2 5(4) 4 (3) 6(5)

Źródło: Opracowanie własne.

Do obliczenia całkowitych kosztów transportowych związanych z  konfiguracją 

możliwych marszrut w systemie produkcyjnym zapisano wartości kosztów transpor-

tu między producentami tworzącymi wirtualną sieć wytwarzania (tabela 4).

Tabela 4. Koszty transportu między producentami
Producent nr 1 Producent nr 2 Producent nr 3

Producent nr 1 0 300 500
Producent nr 2 300 0 450
Producent nr 3 500 450 0

Źródło: Opracowanie własne.

Wyniki uzyskane z obliczeń całkowitych kosztów wytwarzania (CP) oraz kosztów 

transportowych (CT) zestawiono na wykresie 1. 

W celu znalezienia punktu wspólnego dla obu graczy w strategii czystej wykorzy-

stano metodę Min-Max. 

Dla podanych wartości kosztów nie uzyskano punktu wspólnego w  strategiach 

czystych, gdzie uczestnicy wybierają jedną ze strategii i kierują się nią do końca roz-

grywki. Oznacza to, że gracz G2 powinien poszukać rozwiązania w strategiach miesza-

nych. Każdy z graczy zakłada prawdopodobieństwo użycia w grze każdej ze strategii, 

przy czym – zarówno dla strategii czystej, jak i  mieszanej zgodnie ze scenariuszem 

gry – najlepsze rozwiązanie wybierano pod kątem gracza G2.
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Wykres 1. Wypłaty dla graczy w strategii czystej

Źródło: Opracowanie własne.

Strategia mieszana

Ze względu na brak rozwiązania w strategiach czystych zastosowano strategię miesza-

ną do wspomagania podejmowania decyzji związanej z wyborem marszruty ze zbioru 

marszrut alternatywnych. Do zastosowania strategii mieszanej muszą być znane warto-

ści wypłat G2 (poniesione koszty dla każdej strategii) oraz prawdopodobieństwa zasto-

sowania wybranej strategii przez graczy. W celu określenia, jakie skutki może mieć dla 

graczy przyjęcie strategii mieszanej, posłużono się pojęciem wartości oczekiwanej, tzn. 

dla danych wypłat w1 oraz w2 odpowiadającym wartościom kosztów dla strategii b1, 

b2, stosowanych z określonymi prawdopodobieństwami p1, p2, będzie składowa w1p1  

+ w2p2 [Straffin 2001, s. 15]. Wartości wypłat dla obu graczy biorących udział w grze za-

pisano w tabeli 5. Każdy z nich ma po dwie strategie do wyboru.

Tabela 5. Wypłaty dla graczy
Gracz G2

b1 b2

G
ra

cz
 G

1 a1

2270
1250

2270
800

a2
1820

1250
1820

800
Źródło: Opracowanie własne.
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Założono, że gracz pierwszy G1 stosuje strategię mieszaną polegającą na wyborze 

0,5a1 oraz 0,5a2. Gracz drugi G2 dąży do minimalizacji kosztów transportu, grając stra-

tegią b1, uzyska wypłatę 1250, a strategią b2 uzyska 800. Wartość wypłaty to:

 0,5xb1 + 0,5xb2     (3)

 0,5x1250 + 0,5x800 = 1025    (4)

Gdyby gracz G1 zagrał strategią b2, wartość oczekiwana jego wypłaty wyniosłaby:

 0,5xb1 + 0,5xb2     (5)

 0,5x1250 + 0,5x800 = 1025    (6)

Wiedząc, że gracz pierwszy G1 dąży do minimalizacji kosztów wytwarzania, gra 

strategią 0,5a1 oraz 0,5a2, to gracz drugi G2 przy założonych prawdopodobieństwach 

może wybrać zarówno strategię b1 , jak i b2.

Dla przyjętych wartości, niezależnie od przyjętej strategii w  strategiach miesza-

nych gracz G2 uzyskał taki sam wynik dla kosztów transportowych. Zatem może wy-

brać dowolną ze strategii, kierując się innymi kryteriami i/lub ograniczeniami.

Podsumowanie

Małe i  średnie przedsiębiorstwa poszukują rozwiązań, które pozwoliłyby na wyko-

rzystanie wolnych zasobów produkcyjnych oraz utrzymanie się w  dynamicznie się 

zmieniającym otoczeniu. Taką szansą może się okazać wykorzystanie wirtualnej sieci 

wytwarzania, w  której współpracują tymczasowo zrzeszone przedsiębiorstwa pro-

dukcyjne. Możliwość wykorzystania wolnych zasobów produkcyjnych, umiejętności, 

wiedzy stwarza nowe szanse, ale jednocześnie komplikuje proces planowania pro-

dukcji. Wirtualną sieć tworzą organizacje, które są rozproszone geograficznie, i mię-

dzy nimi należy odpowiednio rozdysponować i przydzielić zasoby. W rozpatrywanym 

problemie do wspomagania podejmowania decyzji związanej z wyborem marszru-

ty produkcyjnej ze zbioru marszrut alternatywnych posłużono się formalizmami za-

czerpniętymi z teorii gier.

Uczestnikami gry były funkcje celu F1 – minimalizacja kosztów wytwarzania – oraz 

F2 – minimalizacja kosztów transportowych. Każdy z graczy dysponował strategiami, 
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dla których obliczono wartości kosztów, przy czym kierowano się scenariuszem gry, 

w  którym gracz pierwszy wykonuje ruch w  grze i  jednocześnie definiuje przebieg 

całej rozgrywki. Posługując się metodą Min–Max, w pierwszym etapie poszukiwano 

rozwiązań dla strategii czystych, w którym nie uzyskano wspólnej wartości. W drugim 

etapie poszukiwano rozwiązań w strategiach mieszanych. Przyjmując, że gracz G1 bę-

dzie się kierował strategią a1 z prawdopodobieństwem 0,5 oraz strategią a2 z prawdo-

podobieństwem 0,5, obliczono wartości oczekiwane wyboru strategii dla gracza G2. 

Dla obliczonych wartości kosztów i założonych prawdopodobieństw gracz G2 może 

zastosować jednocześnie strategię b1 i b2.
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Wprowadzenie

Szołtysek J. [2005] pisze, że „logistyka miejska to ogół procesów zarządzania przepły-

wami osób, ładunków i informacji wewnątrz systemu logistycznego miasta, zgodnie 

z  potrzebami i  celami rozwojowymi miasta, z  poszanowaniem ochrony środowiska 

naturalnego, uwzględniając, że miasto jest organizacją społeczną, której nadrzędnym 

celem jest zaspokajanie potrzeb swoich użytkowników”.

Według innej definicji logistyka miejska związana jest z  procesami magazyno-

wania i  przewozu towarów, zarządzaniem: informacjami dotyczącymi dostępności 

towarów, zwrotami i odpadami, a także realizacją dostaw ładunków do domów lub 

parkingów Park and Ride [Urban Freight Transport and Logistics, An Overview of the 

European Research and Policy 2006].

Istotnymi elementami infrastruktury punktowej miasta są parkingi. Traktując je 

jako pewien rodzaj magazynów, w  których odpowiednikami ładunków są pojazdy, 

można do nich podejść jak do elementów logistyki miejskiej związanej z transportem 

indywidualnym [Parkitny 2004 a, ss. 31–34; Parkitny 2004 b, ss. 25–26].

W  wypadku zarządzania parkingami lub powierzchnią parkingową w  miastach 

(w strefach płatnego parkowania), w zależności od sytuacji i etapu w cyklu „życia par-

kingu”, mamy do czynienia z kilkoma grupami osób lub instytucji podejmujących de-

cyzje. Do głównych grup decydentów zaliczyć można: 

1. zarządy i  rady miast – opracowywanie polityk parkingowych, ustalanie ob-

szarów stref płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie, 

2. zarządy ulic i mostów – instytucje odpowiedzialne za zarządzanie parkinga-

mi, stan techniczny parkingów ogólnodostępnych w miastach, remonty par-

kingów, pobór opłat,

3. inwestorów realizujących nowe obiekty mieszkalne, biurowe oraz handlowe 

– decyzje dotyczące typów realizowanych parkingów, układów komunikacyj-

nych związanych z  realizowanymi obiektami, przestrzeganiem lub nie nor-

matywów parkingowych, wielkości nowo budowanych parkingów, 

4. właścicieli parkingów – problemy związane z poborem opłat, nieuregulowa-

nymi należnościami za parkowanie, nielegalnym oraz nieprawidłowym par-

kowaniem, ustalaniem wielkości pojedynczego miejsca parkingowego.

Nie zawsze interesy i decyzje wymienionych grup są ze sobą zgodne. Przykładem 

może być chęć ominięcia przez deweloperów przepisów, które dotyczą konieczno-

ści przestrzegania normatywów parkingowych ustalających minimalną liczbę miejsc 
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parkingowych dla różnych typów nowo realizowanych obiektów. Jeżeli weźmie się 

pod uwagę duży i stale się powiększający deficyt miejsc parkingowych w miastach, 

brak poszanowania przepisów oraz często odmienne oczekiwania kierowców w sto-

sunku do propozycji związanych z  parkingami lub strefami płatnego parkowania 

w miastach, to można uznać, że zarządzanie powierzchnią parkingową staje się pro-

cesem złożonym. 

Znajomość najważniejszych zagadnień, które dotyczą parkowania w  mieście, 

przyjętych rozwiązań oraz obszarów sprawiających kłopoty, może być przydatne przy 

podejmowaniu racjonalnych decyzji dla różnych grup interesariuszy. W artykule pod-

jęto próbę ich identyfikacji.

Cel i metody badań 

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych z  lo-

kalizacją i  funkcjonowaniem parkingów w dużych miastach, w tym parkingów Park 

and Ride, oraz stref parkingowych w  ich centrach. Badania oparto na obserwacjach 

i doświadczeniach autora oraz analizie literatury naukowej z tego zakresu. W efekcie 

otrzymano wykaz najważniejszych zagadnień, które należy rozważyć, podejmując 

decyzje z zakresu logistyki miejskiej i inżynierii ruchu.

Identyfikacja ważniejszych problemów dotyczących 
parkowania w mieście

Zagadnienia parkingowe są połączone z rozwiązywaniem problemów z zakresu ste-

rowania ruchem, optymalizacji, organizacji, prawa, administracji, integracji systemów 

itd. Poniżej omówiono niektóre z nich.

Charakterystycznym zjawiskiem występującym w  dużych miastach jest wysoka 

cena gruntów. Sprawia ona, że niejednokrotnie wartość pojedynczych miejsc po-

stojowych jest wyższa niż wartość pozostawionych na nich pojazdów. Dodatkowo 

przy tego typu obliczeniach należy uwzględnić cenę niezbędnych dróg manewro-

wych i  dojazdowych, przygotowania i  uzbrojenia terenu oraz budowy infrastruktu-

ry parkingu. Wykonanie coraz popularniejszych parkingów wielokondygnacyjnych 

lub podziemnych jest związane z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów oraz 
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długim okresem zwrotu. Dlatego często tego typu obiekty towarzyszą hipermarke-

tom, lotniskom czy biurom, a  więc instytucjom biznesowym, a  stosunkowo rzadko 

można je spotkać np. w pobliżu osiedli mieszkaniowych, choć gwarantują one zapo-

trzebowanie mieszkańców. Budowa nowych parkingów często jednak nie zaspakaja 

narastającego popytu. Pewnym rozwiązaniem może być budowa automatycznych 

systemów parkingowych. Podstawową zaletą platform parkingowych jest możliwość 

zwiększenia liczby miejsc do parkowania, zrealizowanych na powierzchni o tej samej 

wielości. Do innych korzyści można zaliczyć m.in.: możliwość wkomponowania w ist-

niejącą zabudowę miast, w tym historyczną, mniejszą ingerencję w krajobraz, wyko-

rzystanie przestrzeni podziemnej, zabezpieczenie samochodów przed zniszczeniem, 

warunkami atmosferycznymi czy szkodami parkingowymi powstającymi np. podczas 

manewrowania, aspekty ekologiczne itd.

Omawiając zagadnienia infrastrukturalne związane z parkingami jako elementami 

logistyki miejskiej, warto zwrócić uwagę na aspekt, który na razie nie jest jeszcze zbyt 

często przywoływany, ale w związku z koniecznością spełniania norm ekologicznych 

i coraz większym zainteresowaniem władz miejskich czynnikami związanymi z ochro-

ną środowiska, niedługo może się stać istotny. Mowa tu o konieczności budowy sta-

cji zasilania pojazdów elektrycznych. Naturalnym miejscem do tego przeznaczonym 

są parkingi, zarówno te, które leżą na terenie gmin miejskich, np. w strefach płatne-

go parkowania, w otoczeniu obiektów komercyjnych, jak i w pobliżu posesji oraz na 

osiedlach mieszkaniowych. Chcąc rozwijać ekologiczny transport elektryczny, należy 

zapewnić dostęp do źródeł zasilania. Niestety, choć w krajach Europy Zachodniej coraz 

częściej można spotkać stacje zasilające na parkingach, w Polsce, z wyjątkiem nielicz-

nych miast (np. Warszawy) słabo wyposażonych w tego typu elementy, jest to jeszcze 

rzadkość. Można jednak dostrzec pewne przesłanki zachęt do korzystania z pojazdów 

elektrycznych lub hybrydowych, np. poprzez udzielanie zniżek w opłatach za parko-

wanie w strefach płatnego parkowania w dużych miastach. Wprowadziły je np. zarzą-

dy miast w: Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi. Jeżeli rynek sprzedaży pojazdów 

elektrycznych wzrośnie, to niezbędna stanie się przebudowa i modernizacji istnieją-

cych parkingów ze względu na zapewnienie stacji ładujących, w  tym parkingów le-

żących w strefach płatnego parkowania. Aby uniknąć wzrostu wydatków związanych 

z przyszłą modernizacją oraz zachęcić kierowców do zakupu aut elektrycznych, autor 

artykułu postuluje wprowadzenie zmian w  prawie budowlanym, zmierzających do 

konieczności wyposażania nowo budowanych parkingów, w szczególności wielkopo-

wierzchniowych, w punkty zasilania akumulatorów pojazdów elektrycznych.
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Dążenie do coraz większego komfortu kierowców i pasażerów powoduje zwięk-

szenie wymiarów zewnętrznych samochodów osobowych. Proces ten możemy ob-

serwować w  zasadzie w  każdym z  segmentów pojazdów. Z  punktu widzenia par-

kowania szczególnie niepokojący może być średni przyrost szerokości nowszych 

modeli samochodów, a także, w mniejszym stopniu, ich długości. Sprawia to, że nie 

tylko trudniej znaleźć wolne miejsce parkingowe, lecz także brakuje niezbędnej do 

wsiadania i  wysiadania przestrzeni w  ramach wydzielonego miejsca postojowego. 

Utrudnione jest również manewrowanie na parkingu. W wypadku parkingów kuba-

turowych problem nie sprowadza się jedynie do przemalowania pojedynczych sta-

nowisk parkingowych i zmniejszenia ich liczby, ale przy działaniach dostosowujących 

i modernizacji kłopotliwa może być obecność elementów konstrukcyjnych, np. słu-

pów nośnych stropów lub dróg wewnętrznych, np. prowadzących na kolejne pozio-

my parkingu.

Działania z  zakresu dopasowania infrastruktury miasta do wzrastającego ruchu 

pojazdów i  popytu na powierzchnie parkingowe związane są również z  instalacją 

zintegrowanych systemów sterowania ruchem pojazdów, naprowadzania na wolne 

miejsca parkingowe oraz dynamiczne przekazywanie informacji kierującym pojaz-

dami, w  tym tych, które dotyczą m.in. dostępności wolnych miejsc parkingowych 

(systemy ITS). Systemy te mogą bazować na stałych sygnalizatorach informacji dyna-

micznej, montowanych w pobliżu jezdni, lub systemach informatycznych, które prze-

kazują informacje za pomocą aplikacji instalowanych w  telefonach komórkowych. 

Realizacja odpowiednio zaprogramowanych systemów naprowadzania na wolne 

miejsca postojowe może wpłynąć na lepsze wykorzystanie dostępnych miejsc parkin-

gowych oraz zapewnienie zwiększonej przejezdności w miastach. Pojawia się jednak 

trudność związana z odpowiednim dobraniem i skalibrowaniem algorytmów służą-

cych do predykcji wolnych miejsc parkingowych w  poszczególnych strefach. Bada-

nia przeprowadzone w Bydgoszczy przed wdrożeniem takiego systemu wskazały na 

możliwy aż 74-procentowy błąd dotyczący pojazdów trudnych do zidentyfikowania 

dla systemu. Problemy dotyczyły identyfikacji obecności, położenia i  czasu postoju 

samochodów, dla których wykupiono abonamenty na parkowanie dla mieszkańców 

i innych osób, pojazdów, które zmieniły miejsce parkowania w ramach strefy w cza-

sie obowiązywania wykupionego biletu parkingowego, aut, których rzeczywisty czas 

parkowania różnił się od czasu, na który wykupiono bilet parkingowy, samochodów, 

które zaparkowano nieprawidłowo [Szczuraszek, Karwasz 2014, ss. 12–18]. Ponadto 

występowały różne charakterystyki rozkładu czasu parkowania w ciągu doby dla róż-
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nych grup użytkowników. Rozwiązaniem może być stosowanie czujników parkowa-

nia instalowanych na stanowiskach parkingowych. Wadą jest wysoki koszt zakupu 

urządzeń, zwłaszcza przy dużych strefach parkingowych na kilkanaście lub kilkadzie-

siąt tysięcy miejsc. Nie wyeliminuje to również błędów wynikających z  parkowania 

nieprawidłowego lub niezgodnego z  przepisami. Inne rozwiązanie to stosowanie 

wideodetektorów. Z  doświadczeń autora artykułu wynika jednak, że nie w  każdym 

z miejsc taki system może być stosowany, pojawiają się problemy związane z  iden-

tyfikacją obrazu w zależności od pogody, pory roku, opadów, kąta ustawienia kamer, 

zwiększenia ich liczby, ochroną danych itd.

Omawiany aspekt trudności w oszacowaniu popytu dotyczy również imprez ma-

sowych. W takim przypadku, oprócz normalnie funkcjonujących parkingów, koniecz-

ne jest wyznaczenie dodatkowych, często w miejscach mających odmienne funkcje, 

oraz zmiana organizacji ruchu. Przykładem działań, które podjęto w  tym zakresie, 

była organizacja Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016. Zwykłe działa-

nia logistyczne, które związane są z zapewnieniem dostaw zaopatrzenia do sklepów, 

wywozem nieczystości, organizacją ruchu i parkowaniem pojazdów, zostały zmody-

fikowane w ten sposób, aby zapewnić przybycie i pobyt odwiedzającym oraz ograni-

czyć niedogodności związane z normalnym funkcjonowaniem mieszkańcom.

Innym z problemów jest występowanie konfliktów między parkowaniem przykra-

wężnikowym a wydzielonymi pasami ruchu przeznaczonymi dla pojazdów komuni-

kacji zbiorowej. Pasy te tworzone są w celu zwiększenia prędkości przejazdu między 

przystankami komunikacji miejskiej, zmniejszenia opóźnień wynikających z kongestii 

ruchu na drogach, zwiększenia regularności połączeń oraz zachęcenia mieszkańców 

do podróży komunikacją zbiorową poprzez podkreślenie m.in. faktu, że podróż ko-

munikacją zbiorową bywa szybsza niż pojazdami osobowymi. Po pasach tych mogą 

się poruszać autobusy, trolejbusy, pojazdy uprzywilejowane, a w niektórych miastach 

również taksówki i motocykle. Niestety, ze względu na to, że często wydzielone pasy 

ruchu usytuowane są przy prawej krawędzi drogi, m.in. po to, aby ułatwić wsiada-

nie i wysiadanie pasażerom autobusów, a część parkingów funkcjonuje jako parkingi 

przykrawężnikowe, dopuszcza się do parkowania na chodnikach, pojazdy osobowe 

dojeżdżają do posesji lub konieczne jest czasowe parkowanie pojazdów dostaw-

czych, zaopatrujących sklepy i  punktu usługowe, efekty związane z  udrożnieniem 

przejazdów po wydzielonych pasach są redukowane [Bauer 2013, ss. 7-24].

Problem związany z  czasowym parkowaniem pojazdów dostawczych obsługu-

jących firmy, punkty handlowe i gastronomiczne dotyczy również centrów zabytko-
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wych miast, takich jak np. Kraków. Zauważono, że pojazdy takie tamują ruch w ob-

szarach, gdzie jest on dopuszczony lub, przemieszczając się, utrudniają lub stwarzają 

zagrożenie dla pieszych w strefach objętych zakazem ruchu. Ponadto ich obecność 

niszczy walory turystyczne starych miast, co jest istotne dla miejscowości, w których 

turystyka stanowi duży fragment przychodów mieszkańców. Rozwiązaniem może 

być zaopatrywanie sklepów i punktów usługowych w godzinach mniejszej aktywno-

ści turystycznej, np. nocą. Budzi to jednak sprzeciwy właścicieli obiektów handlowych 

i gastronomicznych (ze względu na większą złożoność logistyczną takiego sposobu 

– konieczność otwarcia placówek nocą, dodatkowe zatrudnienie personelu po godzi-

nach, wyższe koszty itd.), a także okolicznych mieszkańców, np. ze względu na hałas 

związany z pracą silników pojazdów oraz przeładunek.

Ciasna zabudowa mieszkaniowa i brak miejsc parkingowych na nowych osiedlach 

jest powodem wzrostu cen za prawo do korzystania z wydzielonych miejsc postojo-

wych zlokalizowanych na parkingach, które umieszczone są pod nowymi obiektami 

mieszkaniowymi. Cena za takie miejsce, w zależności od miejscowości lub lokalizacji 

osiedla, wynosi już kilkadziesiąt tysięcy złotych, niejednokrotnie przewyższając cenę 

nowego pojazdu. Wpływa to z kolei na wzrost kosztów związanych z nabyciem miesz-

kania, a następnie kosztów utrzymania. 

Dokumentami określającymi wizję i  intencje władz miejskich w zakresie działań 

transportowych, w tym związanych z problemami parkingowymi, są m.in. uchwala-

ne polityki transportowe. „Większość polityk parkingowych wprowadzanych przez 

władze dużych miast w Polsce koncentruje się na dwóch podstawowych działaniach. 

Pierwszym z  nich jest ograniczanie ruchu pojazdów samochodowych w  centrach 

miast. Narzędziem do tego ma być wprowadzanie zakazów ruchu i  stref płatnego 

parkowania. Drugim sposobem jest budowa parkingów przesiadkowych z samocho-

dów osobowych do pojazdów komunikacji zbiorowej, takich jak np.: metro, autobusy, 

tramwaje, działających w systemie Park and Ride. Część z nich realizowana jest przez 

władze miast, inne powstają z inicjatywy i na terenach kolei [Parkitny 2013a, ss. 19–

24], w pobliżu dworców” [Parkitny 2016 a].

Próbą opanowania sytuacji związanej z dynamicznym przyrostem ruchu pojazdów 

zmierzających do centrów miast jest budowa parkingów Park and Ride na ich obrze-

żach. Parkingi te mają za zadanie umożliwienie pozostawienia pojazdów osobowych 

i podróż ich pasażerom do centrum miasta komunikacją zbiorową. Pomimo wad ta-

kiego rozwiązania, np. konieczności przesiadek i mniejszego komfortu podróży, roz-

wiązanie spotkało się z przychylnością kierujących pojazdami, szczególnie w miastach, 
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w  których jednocześnie wprowadzono strefy ograniczonego ruchu, strefy płatnego 

parkowania oraz zmniejszono liczbę miejsc parkingowych. Niestety w  warunkach 

krajowych, pomimo opracowanych przez władze różnych miast założeń dotyczących 

konieczności budowy tego typu parkingów, z wyjątkiem Warszawy (kilkanaście par-

kingów) czy Krakowa (dwa parkingi) na razie brak jest większych realizacji tego typu.

Pomimo opisanych niedogodności parkingi przesiadkowe mogą się przyczynić 

do zmniejszenia przeciążenia ulic prowadzących do centrum miasta. Jak podają Brze-

ziński A., Jesionkiewicz-Niedzińska K., Rogala A. [2013, ss. 4–9], podróże z wykorzy-

staniem systemu Park and Ride stanowią w wypadku podróży wewnątrz miasta około 

1,5%, ale wartość ta może wzrosnąć do 3%, natomiast podróże odbywane z  innych 

miast i dzięki parkingom Park and Ride położonym przy wlotach do miasta i kontynu-

owane pociągiem stanowią prawie 12%. Wyniki te uzyskano na podstawie obserwacji 

dokonanych w aglomeracji warszawskiej.

Jednym z zagadnień z zakresu logistyki miejskiej jest położenie parkingów Park 

and Ride. Czynnikiem ułatwiającym korzystanie z nich jest ich usytuowanie po pra-

wej stronie dróg wlotowych do miast. Umożliwia to bezpośredni i  szybki wjazd na 

parking, zapewnia lepszą orientację w terenie oraz płynność ruchu na drogach wjaz-

dowych do miasta.

Ponadto parkingi takie powinny być zintegrowane z komunikacją zbiorową taką 

jak: metro, pociąg, tramwaj czy autobus. Aby dalsza, alternatywna podróż komuni-

kacją zbiorową była dla kierowców atrakcyjna, konieczne jest spełnienie kilku wa-

runków. Na podstawie KBR wykonanych w 2013 r. w Krakowie [Szarata 2015], badań 

preferencji transportowych mieszkańców Gdyni w  2013 r. [Hebel K. 2015], badania 

zachowań komunikacyjnych mieszkańców Raciborza (Badania zachowań komuni-

kacyjnych mieszkańców Raciborza [2005]) i badania zachowań komunikacyjnych na 

Śląsku [Sierpiński 2012], można przyjąć, że najistotniejszymi czynnikami wpływający-

mi na wybór pojazdów komunikacji publicznej są: częstotliwość, czas podróży, punk-

tualność, bezpośredniość połączenia i dostępność. Zakładając zbliżone oczekiwania 

kierowców korzystających z systemu Park and Ride i kontynuujących podróż komu-

nikacją zbiorową, otrzymujemy zestaw cech, którym jakościowo komunikacja taka 

powinna odpowiadać.

Innymi elementami, na których należy się skoncentrować, aby system mógł 

w prawidłowy sposób pełnić swoje funkcje, są:

1. bezpieczeństwo parkujących pojazdów na parkingu,

2. procedury związane z korzystaniem z parkingów,
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3. obowiązujące przepisy prawne,

4. istniejąca infrastruktura drogowa, w  tym: stan nawierzchni, drogi dojścia, 

właściwe oznakowanie, infrastruktura punktowa (np. wyposażenie parkin-

gów i węzłów przesiadkowych),

5. sposób sterowania ruchem pojazdów,

6. organizacja obsługi komunikacyjnej parkingów (czas jazdy pojazdów komu-

nikacji publicznej i  częstotliwość, trasy przejazdu, godziny funkcjonowania 

itd.),

7. wyposażenie pojazdów komunikacji zbiorowej oraz komfort jazdy,

8. wysokość opłat parkingowych i ceny za bilety komunikacji publicznej,

9. jakość obsługi parkingowej,

10. przydatność informacji.

Jeżeli te elementy są rozproszone oraz leżą w gestii różnych instytucji lub de-

cydentów, to realizacja integracji jest znacznie utrudniona. Przyczyną trudności 

mogą być rozbieżne interesy poszczególnych instytucji, niejednokrotnie konkuru-

jących ze sobą np. w staraniach o obsługę komunikacyjną miasta. Istotny może też 

być wpływ czynników zewnętrznych, czasem pomijanych przez jego użytkowni-

ków, ale koniecznych do wzięcia pod uwagę przez przedsiębiorstwa uczestniczące 

w systemie.

Należy zwrócić uwagę na to, że wysoki standard oferowany przez parkingi prze-

siadkowe, zwłaszcza wielokondygnacyjne, wiąże się z  konieczności ponoszenie du-

żych kosztów na budowę i utrzymanie tego typu obiektów, co niekoniecznie jest uza-

sadnione ekonomicznie. Jak podają Brzeziński A., Jesionkiewicz-Niedzińska K., Rogala 

A. [2013, s. 5], koszt budowy jednego stanowiska parkingowego wynosi dla parkingu 

kubaturowego 25000–45000 zł, a dla parkingu płaskiego 3000–24000 zł. Koszty rocz-

ne parkingu Park and Ride w Warszawie wynoszą 1000–2500 zł za stanowisko.

Czynnik kosztowy jest również przeszkodą dla realizacji niektórych inwestycji par-

kingowych w formule partnerstwa publiczno-prawnego. Duże parkingi wielokondy-

gnacyjne lub podziemne mają długi, czasami wynoszący nawet kilkadziesiąt lat okres 

zwrotu. Podniesienie opłat za parkowanie, mające na celu skrócenie tego okresu, 

zniechęca kierowców, powodując wzrost zachowań związanych z  nielegalnym lub 

nieprawidłowym parkowaniem, a więc osiąga się efekt odwrotny do zamierzonego. 

W rezultacie parkingu nie są w pełni wykorzystane.

Chcąc wdrożyć drugi z  omawianych na wstępie sposobów ograniczania ruchu 

w  centrach miast, ich władze wprowadzają strefy płatnego parkowania. Po okresie 
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sprzedaży biletów parkingowych w  kioskach i  przez osoby zatrudnione do obsługi 

stref, chcąc uniknąć zdarzających się czasami nieuczciwych działań z  ich strony, co-

raz częściej sprzedaż biletów realizowana jest przez parkomaty. Ich instalacja wiąże 

się również z działaniami logistycznymi, ponieważ parkomaty powinny być zainsta-

lowane w optymalnych ze względu na przyjęte kryteria miejscach, co nie zawsze jest 

możliwe, np. z punktu widzenia możliwości podłączenia zasilania czy łączy telekomu-

nikacyjnych.

Istniejące obecnie nowoczesne parkomaty, oprócz typowych funkcji związanych 

ze sprzedażą biletów parkingowych, można wyposażyć w opcje umożliwiające lepsze 

wykorzystanie zasobów miasta, np. poprzez podawanie informacji o rozkładach jazdy 

i środkach komunikacji miejskiej pozwalających kontynuować podróż, miejscach kul-

tury czy placówkach handlowych.

Coraz popularniejsze staje się również regulowanie opłat parkingowych poprzez 

wykorzystanie telefonów komórkowych i internetu. Technologiami, które się rozwija-

ją, są również systemy monitorujące miejsce i czas postoju pojazdów oraz identyfiku-

ją numery rejestracyjne.

Omawiając problematykę parkingową oraz dokumenty uchwalane przez poszcze-

gólne miasta w  zakresie ustaleń prawnych i  administracyjnych, warto wspomnieć 

o  normatywach parkingowych. Normatywy są wytycznymi, które powinni spełniać 

inwestorzy realizujący obiekty budowlane różnego rodzaju w zakresie zapewnienia 

minimalnej lub maksymalnej liczby miejsc parkingowych przylegających do nowo 

powstającego obiektu. Liczba miejsc zależy od typu obiektu. Parametrami najczęściej 

branymi pod uwagę są: liczba mieszkańców (w przypadku obiektów mieszkalnych), 

powierzchnia obiektu, liczba zatrudnionych itd. Ponadto uwzględnia się zróżnicowa-

nie w zależności od charakteru i funkcji dzielnic w mieście. Warto jednak zwrócić uwa-

gę na to, że różne miasta ustalają inne normatywy, ale są i te, które nie mają uregu-

lowań w tym zakresie. Innym problem jest niedopasowanie przepisów do aktualnej 

sytuacji w zakresie liczby pojazdów oraz omijanie przepisów przez inwestorów.

Osobnym zagadnieniem jest funkcjonowanie wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych w kontekście zachowań komunikacyjnych klientów i wpływu należących 

do nich parkingów na generowanie ruchu na przylegających ulicach oraz na konge-

stię. Tematyką tą zainteresowali się m. in.: Tracz M., Gaca S. [2001], Parkitny W. [2013, 

ss. 197–208], Romanowska A., Jamroz K. [2015].

Potrzebnymi i modnymi rozwiązaniami stały się również parkingi służące do krót-

kiego postoju i pozostawiania podróżnych w pobliżu np. dworców typu Kiss and Ride 
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oraz parkingi Bike and Ride. Zadaniem logistyki miejskiej jest wyznaczenie takich stref, 

opracowanie zasad funkcjonowania, oznakowanie i dbałość o prawidłowe wykorzy-

stanie strefy.

Podsumowanie

W artykule dokonano przeglądu najważniejszych, zdaniem autora, problemów zwią-

zanych z  logistyką miejską w  zakresie parkowania pojazdów. Można zaryzykować 

stwierdzenie, że możliwość szybkiego znalezienia wolnego miejsca parkingowego to 

nie tylko większe wpływy do budżetu miast z  tytułu opłat za parkowanie, lecz tak-

że w pośredni sposób zwiększenie dochodów z podatków ze sprzedaży dóbr i usług 

dostępnych w mieście podczas parkowania, zwiększenie jego atrakcyjności, podnie-

sienie wizerunku i poprawa jakości życia mieszkańców. Jak piszą Kauf S., Tłuczak A. 

[2014, s. 21]: „Infrastruktura logistyczna wywiera wielostronny wpływ na przebieg 

procesów gospodarczych, a w szczególności ich sprawność, niezawodność oraz po-

ziom kosztów. Należy ją rozpatrywać jako system organizacyjno-techniczny, którego 

nadrzędnym celem jest minimalizacja kosztów działań logistycznych przy jednocze-

snym zagwarantowaniu sprawności i niezawodności procesów. W jej skład wchodzi 

infrastruktura:

1. transportowa (…),

2. procesów składowania (…),

3. telekomunikacyjna i przesyłu danych (…),

4. pozostała (…).” 

„Rozwój różnych form obiektów logistycznych w  regionach, wynikający z  logiki 

lokalizacji popytowej, napotyka wiele problemów. Zaliczamy do nich m.in.: wpływ 

stref magazynowych na kongestię transportową, dostosowanie strumieni podaży do 

rytmu popytu (w zakresie dostaw między strefą magazynową a np. punktami sprze-

daży na terenie jednostki osadniczej) czy też adekwatność struktury (i infrastruktury) 

lokalnie powstającego systemu magazynowego do potrzeb lokalnych” [Kauf S., Tłu-

czak A. 2014, s. 24]. Wszystkie z wymienionych czynników odnoszących się do logi-

styki dystrybucji mają również swoje odwzorowanie w parkingach rozumianych jako 

magazyny pojazdów, będące fragmentem logistyki miejskiej:

1. Przyjmując, że parking jest odpowiednikiem magazynu, można zaobserwo-

wać wpływ dużych parkingów na kongestię transportową.
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2. Dostosowanie strumieni podaży do rytmu popytu w  wypadku parkingów 

związane jest z  dostępnością miejsc parkingowych w  różnych porach dnia 

i różnych dniach tygodnia. Niestety, pomimo dużych dobowych wahań zapo-

trzebowania na usługę parkingową w różnych częściach miasta powierzchnia 

parkingowa, którą dysponują miasta, jest niezmienna. Powoduje to działania 

władz miast mające na celu zmniejszenie popytu na parkowanie poprzez 

ustalanie stref płatnego parkowania i cen za parkowanie [Parkitny W. 2016b, 

ss. 59–63; Parkitny W. 2016a, ss. 41–46].

3. Jako przykład wymienionej adekwatności infrastruktury lokalnie powstają-

cego systemu magazynowego do potrzeb miejscowych można podać budo-

wę parkingów przy hipermarketach. Parkingi te są często przewymiarowane 

w stosunku do potrzeb klientów w zwykły dzień roboczy, ale dostosowane 

powierzchniowo do zwiększonej obsługi związanej z  parkowaniem pojaz-

dów klientów, którzy dokonują zakupów w okresach przedświątecznych lub 

w dni wolne od pracy. 

W  związku z  ograniczonością terenów w  miastach, w  tym w  obrębie dróg, za-

uważa się rywalizację o dostępne, zwykle skromne, miejsce w przestrzeni publicznej, 

wśród różnych grup użytkowników takich jak: kierowcy, rowerzyści, piesi, taksówka-

rze, właściciele restauracji i kawiarni, sprzedawcy itd. Przestrzeń ta często jest jednak 

zdominowana, niejednokrotnie w  sposób przekraczający przepisy, przez parkujące 

pojazdy. Jednym z zadań logistyki miejskiej, oprócz zapewnienia rytmicznych i racjo-

nalnych dostaw towarów oraz niezbędnych mediów, staje się więc działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa oraz dostępności w obrębie dróg i par-

kingów w miastach.
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Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu instrumentów logistyczno-marketingo-

wych w procesach zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi. W początkowej 
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logistyczno-marketingowych. W wyniku powyższej analizy dokonana została klasy-

fikacja przedsiębiorstw transportowych z uwzględnieniem poziomów wykorzysty-

wania instrumentów logistycznych i marketingowych. Badanie ankietowe objęło 

109 przedsiębiorców przedsiębiorstw transportowych. W następstwie na podstawie 

przeprowadzonych badań w województwie lubuskim został zaprezentowany model 

identyfikacji instrumentów logistyczno-marketingowych w procesach zarządzania 

przedsiębiorstwami transportowymi, który wskazuje innowacyjne rozwiązanie dla 

owych przedsiębiorstw. 

Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego 

Logistyka i marketing stanowią spójny system działania, gdyż znamienną cechą obu 

koncepcji jest integracja instrumentów i działań. Wyraźnie widoczna jest tu tenden-

cja logistyki do czerpania z dorobku marketingu zarówno w sferze koncepcyjnej – 

podobny układ elementów – jak i w sferze metodycznej – korzystanie z badań mar-

ketingowych. Ponadto logistyka występuje nie tylko jako funkcja wiążąca wszystkie 

obszary działalności przedsiębiorstwa i optymalizująca przepływ materiałów, infor-

macji i pieniędzy, lecz także jako metodyka zarządzania podstawowymi procesami 

zachodzącymi w przedsiębiorstwie podporządkowana wyznaczonym celom mar-

ketingowym [Ciesielski 2001, s. 35]. „Integracja działań marketingu i logistyki w skali 

przedsiębiorstwa i rynku znajduje swoje odbicie w koncepcji zarządzania logistycz-

no-marketingowego, inaczej określanego terminem zarządzanie marketingowo-logi-

styczne. Zintegrowana koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego stanowi 

postawę nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Skuteczną orientację na 

perspektywiczne, długofalowe działania oraz na wykorzystanie potencjałów efektyw-

ności i sukcesu przedsiębiorstwa zapewnia integracja w sferze operacyjnych, strate-

gicznych oraz normatywnych decyzji w systemie marketingu i logistyki oraz przedsię-

biorstwa” [Blaik 2010, s. 220].

Dobór instrumentów logistyczno-marketingowych

Doboru instrumentów logistyczno-marketingowych dokonano na podstawie stu-

diów literaturowych, analiz, wywiadów i kwestionariusza ankiety. Poniżej zaprezento-
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wano instrumenty z podziałem na logistyczne i marketingowe (Tabela 1) [Perzyńska 

2015]. 

Tabela 1. Instrumenty logistyczne i marketingowe
Instrumenty

Logistyczne Giełdy 
elektroniczne

ECR QR JUST-I-TIME

Marketingo-
we

Formy promocji 
przedsiębiorstw

Formy identyfi-
kacji przedsię-

biorstw

Strategia pro-
duktowa

Strategia 
cenowa

Źródło: [Perzyńska 2015, s. 209].

Powyższa tabela wskazuje cztery instrumenty logistyczne oraz cztery instrumenty 

marketingowe. Na podstawie obserwacji funkcjonowania przedsiębiorstw transpor-

towych w województwie lubuskim stworzono model identyfikacji tych instrumen-

tów. Instrumenty te mogą funkcjonować oddzielnie w poszczególnych obszarach 

funkcjonalnych przedsiębiorstw. Natomiast nowym zjawiskiem w obszarze zarządza-

nia, zwłaszcza w przedsiębiorstwach transportowych, jest wykorzystywanie ich jako 

instrumentów logistyczno-marketingowych. Podział instrumentów na poszczególne 

grupy przedstawia rysunek 1.

 
Rysunek 1. Model instrumentów logistyczno-marketingowych

Źródło: [Perzyńska 2015, s. 209].
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Z rysunku 1 wynika, iż wszystkie instrumenty – zarówno logistyczne, jak i mar-

ketingowe – mogą stanowić ogólną próbę do badania klasyfikacji przedsiębiorstw 

transportowych wykorzystujących owe instrumenty. Na podstawie przeprowadzo-

nych badań empirycznych dokonano podziału instrumentów logistycznych i mar-

ketingowych z uwagi na intensywności i natężenia ich stosowania. W analizie tej 

uwzględniono także inne czynniki rozwoju tych przedsiębiorstw, m.in. pozycji konku-

rencyjnej, posiadanego zaplecza technicznego, wizerunku, postrzegania danej firmy 

przez konkurencję i innych interesariuszy itd. Na podstawie przeprowadzonych ba-

dań i analiz sklasyfikowano przedsiębiorstwa transportowe na czterech poziomach. 

Poziom wykorzystania instrumentów warunkuje stopień wykorzystania poszczegól-

nych instrumentów. Zaprezentowano to w tabeli 2.

 
Tabela 2. Klasyfikacja przedsiębiorstw transportowych z uwzględnieniem pozio-
mów wykorzystywania instrumentów logistycznych i marketingowych

Instrumenty logistyczne Instrumenty marketingowe
POZIOM I 

(najniższy)
Giełdy transportowe formy promocji (min.1)

formy identyfikacji przedsiębiorstw 
(min.1)

POZIOM II Giełdy transportowe formy promocji
formy identyfikacji przedsiębiorstw
stosowana strategia (strategia produkto-
wa lub strategia cenowa)

POZIOM III Giełdy transportowe lub/i
ECR lub/i
QR

formy promocji
formy identyfikacji przedsiębiorstw
stosowana strategia (strategia produkto-
wa lub strategia cenowa)

POZIOM IV 
(najwyższy)

Giełdy transportowe
ECR
QR
Just In Time

formy promocji
formy identyfikacji przedsiębiorstw
stosowana strategia (strategia produkto-
wa lub strategia cenowa)

Źródło: [Perzyńska 2015, s. 210].

W tabeli 2 zaprezentowano klasyfikację instrumentów, które stosują przedsiębior-

stwa transportowe w województwie lubuskim. Klasyfikacja ta uwzględnia poziomy 

natężenia instrumentów logistyczno-marketingowych. I tak:

•	 Poziom I zakłada wykorzystanie jednego instrumentu logistycznego oraz 

dwóch instrumentów marketingowych. Są to giełdy transportowe oraz formy 

promocji i formy identyfikacji przedsiębiorstw. Założenie to warunkuje niski 

koszt finansowy, organizacyjny oraz niewysoki poziom wiedzy na temat sto-

sowanych koncepcji logistyczno-marketingowej kadry zarządzającej;
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•	 Poziom II wykazuje stosowanie co najmniej jednego instrumentu logi-

stycznego oraz trzech lub czterech instrumentów marketingowych. Są 

nimi: giełdy transportowe oraz formy promocji i formy identyfikacji przed-

siębiorstw, a  także strategia cenowa lub produktowa. Można stwierdzić, 

że na tym poziomie wykorzystania instrumentów logistyczno-marketin-

gowych kadry zarządzające przedsiębiorstwami są świadome znaczenia 

ich stosowania oraz mają niezbędne kompetencje do ich wykorzystania 

w praktyce; 

•	 Poziom III wykazuje stosowanie co najmniej jednego instrumentu logistycz-

nego (np. giełda transportowa, QR lub ECR) oraz instrumentów marketingo-

wych takich jak formy promocji i formy identyfikacji przedsiębiorstw, a także 

strategia cenowa lub produktowa. Przedsiębiorstwa transportowe wykorzy-

stujące te instrumenty posiadają wiedzę oraz umiejętności stosowania in-

strumentów logistyczno-marketingowych;

•	 Poziom IV klasyfikuje przedsiębiorstwa, które poza już wspomnianymi instru-

mentami logistyczno-marketingowymi (giełdy transportowe, ECR, QR, formy 

promocji, formy identyfikacji, strategia cenowa bądź produktowa) wykorzy-

stują filozofię Just In Time. Z przeprowadzonych badań wynika, że wyższym 

poziomem wykorzystania i świadomości kadry zarządzającej jest stosowanie 

JIT. Firmy te w  zarządzaniu wykorzystują co najmniej giełdę transportową 

i  jedną z  koncepcji ECR lub QR oraz wszystkie instrumenty marketingowe. 

Stąd można wywnioskować, że poziom ten będzie oznaczał najwyższy sto-

pień wykorzystania instrumentów logistyczno-marketingowych [Perzyń-

ska 2015, s. 211]. 

Opisane poziomy zobrazowano na rysunku 2. Pokazuje on poziomy klasyfikacji 

wykorzystania instrumentów logistyczno- marketingowych, gdzie poziom I oznacza 

i najmniejsze natężenie wykorzystywanych instrumentów, natomiast poziom IV jest 

najwyższym poziomem wykorzystania omawianych instrumentów i w jego ramach 

stosowana jest największa ich liczba.

Jak już wspomniano, poziom I jest najniższym poziomem wykorzystania instru-

mentów, natomiast poziom IV – najwyższym. Oznacza to, że przedsiębiorstwa sklasy-

fikowane na ostatnim poziomie wykazują się najwyższą intensywnością stosowania 

instrumentów logistyczno-marketingowych. Są to firmy, w których właściciele, naj-

częściej stanowiący kadrę zarządzającą, posiadają niezbędną wiedzę oraz kwalifika-

cje do wykorzystywania tych instrumentów.
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W badaniu wzięli udział przedstawiciele 95 [GUS 2014] małych przedsiębiorstw 

transportowych oraz 14 średnich przedsiębiorstw transportowych. W badaniu nie 

znalazły się żadne duże przedsiębiorstwa. Powodem tego jest brak dużych przed-

siębiorstw transportowych funkcjonujących na rynku województwa lubuskiego. 

Potwierdziły to informacje uzyskane z Głównego Urzędu Statystycznego w Zielonej 

Górze.

Rysunek 2. Poziomy klasyfikacji wykorzystania instrumentów logistyczno-marke-
tingowych

Źródło: [Perzyńska 2015, s. 211].

W próbie badawczej znalazły się przedsiębiorstwa transportowe, które na rynku 

działają od pięciu lat. Nie zauważono wyraźnych tendencji podziału przedsiębiorstw 

z uwagi na okres ich funkcjonowania na rynku. 

Wywiady przeprowadzano z przedstawicielami polskich małych i średnich przed-

siębiorstw transportowych. Były to osoby odgrywające role decyzyjne oraz mające 

wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego rozwój oraz strategię.

Otrzymane wyniki stanowią cenne źródło informacji dotyczących działalności 

przedsiębiorstw transportowych w województwie lubuskim. Największą grupę re-

spondentów (40%) stanowili właściciele przedsiębiorstw transportowych. Oprócz 

przedstawicieli kadry zarządzającej wywiady przeprowadzono z pracownikami działu 

logistycznego upoważnionymi do udzielania informacji, a także przedstawicielami 

księgowości oraz administracji.
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Według wskazań respondentów najwięcej przedsiębiorstw transportowych po-

siada koncesję międzynarodową oraz krajową. Według wyników badań można jed-

noznacznie stwierdzić, że przedsiębiorstwa transportowe skupione są na rynku mię-

dzynarodowym.

W 103 przedsiębiorstwach transportowych funkcjonuje dział zajmujący się logisty-

ką, jedynie sześć przedsiębiorstw nie ma takiej jednostki w swojej strukturze organi-

zacyjnej. Dużym wyzwaniem dla funkcjonowania przedsiębiorstwa jest umiejętność 

skutecznego i opłacalnego zarządzania w warunkach konkurencyjnego otoczenia, na-

syconych rynków i rosnącej globalizacji gospodarek [Perzyńska 2015, s. 183]. Wobec 

powyższych zjawisk istotnym problemem staje się umiejętne zarządzanie logistyczne 

podejmowane przez firmę realizującą przedsięwzięcia inwestycyjne.

Kolejna część opracowywanych badań stanowi rozpoznanie jakie instrumenty 

logistyczno-marketingowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach i jaki ma to 

wpływ na pozycję finansową i rynkową.

Według opinii respondentów wszystkie przedsiębiorstwa transportowe znają 

giełdy transportowe jako jeden z instrumentów logistycznych. Drugą grupę stanowi 

instrument JIT znany w 80 firmach, instrument QR znany w 61 przedsiębiorstwach 

oraz instrument ECR znany w 58 podmiotach. Świadomość instrumentów jest po-

mocna w prowadzeniu działalności na rynku transportowym. Ogromnym zaintereso-

waniem wśród firm cieszą się rozwiązania takie jak ECR czy QR. 

Giełda transportowa pozwala firmom uzyskiwać nowych klientów, obniżać dzięki 

temu koszty np. uniknięcia pustych przebiegów. Na 109 respondentów aż 104 korzy-

sta z giełd elektronicznych. 

Najwięcej przedsiębiorstw transportowych uważa, że znajomość instrumentów 

logistycznych ma znaczenie w jej funkcjonowaniu. Oznacza to, że korzystanie z giełd 

transportowych daje korzyści wynikające z działalności przedsiębiorstw. Tylko 3 re-

spondentów uważa, że znajomość takich instrumentów nie ma istotnego wpływu. 

Elementy identyfikujące przedsiębiorstwo to instrumenty marketingu stosowane 

przez firmy wpływające na rozpoznawalność na rynku. 

Na podstawie analizy badanych przedsiębiorstw transportowych, literatury kra-

jowej i światowej, klasyfikacji badanych przedsiębiorstw transportowych stworzono 

model identyfikacji instrumentów logistyczno-marketingowych w procesach zarzą-

dzania przedsiębiorstwami transportowymi [Perzyńska 2015, s. 216].

Model identyfikacji instrumentów logistyczno-marketingowych w procesach za-

rządzania przedsiębiorstwami transportowymi zaprezentowano na rysunku 3.
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Rysunek 3. Model identyfikacji instrumentów logistyczno-marketingowych w pro-
cesach zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi

Źródło: [Perzyńska 2015, s. 217]. 

Zaprezentowany model przedstawia determinanty rozwoju przedsiębiorstw 

transportowych, rozumiane jako uwarunkowania zewnętrzne i  wewnętrzne, które 

wpływają na działalność tychże przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. Uwarun-

kowania zewnętrzne przedsiębiorstw zostały przedstawione jako otoczenie bliższe 

i dalsze. W otoczeniu dalszym wyróżnia się: otoczenie ekonomiczne, prawne i techno-

logiczne. Do otoczenia wewnętrznego zalicza się: dostawców, odbiorców, konkuren-

tów, nowych oferentów oraz producentów dóbr substytucyjnych. Uwarunkowania 

wewnętrzne można określić jako: uwarunkowania organizacyjne, personalne, finan-

sowe, marketingowe, logistyczne i technologiczne. Wszystkie te determinanty rozwo-

ju przedsiębiorstw transportowych oddziałują na analizowane w pracy instrumenty 

logistyczno-marketingowe. Na podstawie uzyskanych wyników badań empirycznych 

oraz analizy literatury przedmiotu dokonano klasyfikacji instrumentów logistyczno-

-marketingowych stosowanych przez przedsiębiorstwa transportowe na poszczegól-

ne poziomy. Jak wynika z  przeprowadzonych badań, wykorzystanie instrumentów 

logistyczno-marketingowych wpływa na sytuację finansową, konkurencyjność, po-

zycję rynkową, wizerunek przedsiębiorstwa oraz poziom logistycznej obsługi klien-

ta. Wpływ ten uzależniony jest od poziomu wykorzystania owych instrumentów, tzn. 
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im wyższy poziom wykorzystania instrumentów logistyczno-marketingowych, tym 

lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, pozycja rynkowa, lepsze postrzeganie 

marki przez klientów itd. Dzięki zaproponowanej klasyfikacji instrumentów logistycz-

no-marketingowych przedsiębiorstwa transportowe są w stanie dokonać oceny, na 

którym poziomie się znajdują. Ponadto model służy ilustracji wpływu wykorzystania 

instrumentów logistyczno-marketingowych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

transportowego oraz ukazuje czynniki mające wpływ na ich stosowanie. Stanowi 

on istotę oraz wskazuje na efekty stosowania owych instrumentów. Przypisanie po-

ziomów wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych dostarcza 

przedsiębiorcom wiedzy, jak funkcjonować na rynku, aby uzyskać przewagę kon-

kurencyjną na rynku. Dla przedsiębiorstw transportowych szczególnie istotna jest 

redukcja kosztów logistycznych, a w szczególności kosztów transportu. W tym celu 

konieczna jest analiza i  zmiana sposobu realizacji procesów transportowych oraz 

otwartość na nowe koncepcje zarządzania logistyką w firmie, przyczyniające się do 

efektywności tych procesów.

Efektywna obsługa klienta w praktyce to przede wszystkim punktualność i pew-

ność dostaw produktów do klientów zgodnie z  ich oczekiwaniami i potrzebami. To 

koncepcja, którą zainteresować się powinny przedsiębiorstwa poszukujące możliwo-

ści zwiększenia efektywności swojej działalności. Stwarza szansę przedsiębiorstwom, 

które poszukują drogowskazów do dalszego rozwoju i zaistnienia na rynku. Ekono-

miczna obsługa klienta stanowi podstawę wyższej rentowności przedsiębiorstwa, 

a także tworzy wizerunek danego przedsiębiorstwa. 

Każde przedsiębiorstwo, które chce znaleźć swoje miejsce w świadomości klientów  

i zdobyć ich zaufanie, powinno budować pozytywny wizerunek na rynku, a także daje 

to szansę na zyskanie przewagi konkurencyjnej. Pozycja rynkowa oznacza zdolności 

do sprostania wyzwaniom konkurencji, postępowi technologicznemu, co w konse-

kwencji przyczynia się do zyskowności danego przedsiębiorstwa. Aby realizować te 

wszystkie elementy należy: 

•	 budować efektywne procesy transportowe,

•	 wykorzystywać odpowiednie narzędzia informatyczne wspierające procesy 

transportowe,

•	 zapewniać odpowiednie standardy wymiany danych,

•	 wykorzystywać odpowiednio zasoby transportowe,

Wszystkie te elementy będą wytycznymi, które mogą się przyczynić do poprawy 

wizerunku firmy, ich pozycji rynkowej oraz sytuacji finansowej. Znajomość instru-
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mentów logistyczno-marketingowych daje możliwość orientacji logistycznej wśród 

konkurencji na rynku. Jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na 

rynku jest sprawne i odpowiednie zarządzanie logistyczne. 

Zakończenie

Wyniki przeprowadzonych badań na obszarze województwa lubuskiego pozwoliły 

na identyfikację instrumentów logistyczno-marketingowych w procesach zarządza-

nia przedsiębiorstwami transportowymi w województwie lubuskim i zakres wykorzy-

stania ich poziomów na podstawie badań empirycznych. Na podstawie tych danych 

możliwa była próba zaprezentowania modelu identyfikacji instrumentów logistycz-

no-marketingowych w procesach zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi.

W przedstawionym modelu zaprezentowano rezultaty wykorzystania instru-

mentów logistyczno-marketingowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transpor-

towych. Korzyści płynące z ich stosowania zostały szczegółowo opisane. Określenie 

tych korzyści wynikających z zastosowania instrumentów logistyczno-marketingo-

wych w przedsiębiorstwach transportowych stanowiło jeden z celów niniejszej pracy. 

Korzyści z zastosowania opracowanego modelu wskazuje wytyczne, jakimi powinny 

się posługiwać przedsiębiorstwa transportowe, aby osiągnąć pozycję konkurencyjną 

na rynku. Przedsiębiorstwa transportowe nie tylko muszą nadążać za współczesny-

mi zmianami, ale w wielu wypadkach je wyprzedzać, spełniając oczekiwania swoich 

klientów. Stałym elementem działalności logistycznej musi się stać badanie i progno-

zowanie zmian.

Przedsiębiorstwo, chcąc zostać zauważonym na rynku i uzyskać przewagę kon-

kurencyjną nad innymi podmiotami, musi nie tylko dbać o swój wizerunek, rozwijać 

swą działalność czy analizować konkurencję, lecz także wiele uwagi poświęcić zarzą-

dzaniu logistycznemu. Przewaga konkurencyjna, lepsze zaspokajanie potrzeb klien-

ta, szybsze i efektywniejsze działanie, sprawniejszy łańcuch dostaw i jego optymalne 

funkcjonowanie to tylko niektóre z korzyści, jakie płyną z utrzymywania wysokiego 

poziomu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, w tym stosowania instru-

mentów logistyczno-marketingowych. 
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possibility of the production system may cause a penalty for delay, on the other hand the 
rejection of the offer means lost benefits for the company. Hence, the paper proposes the 
use of simulation package FlexSim in the verification process for scheduled production 
orders and to determine the minimum number of operators to ensure their timely 
implementation.
Key-words: production orders planning, modeling and simulation, FlexSim
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Wprowadzenie

Zróżnicowany popyt oraz możliwości współczesnej technologii wytwarzania stały się 

przyczyną rozwoju systemów jednoczesnej wieloasortymentowej produkcji. Produk-

cja tego typu pozwala na jednoczesne wytwarzanie krótkich serii wyrobów wzdłuż 

określonych marszrut technologicznych na zlecenie klienta. Korzystanie przez proce-

sy produkcyjne ze wspólnych zasobów prowadzi do ich współzawodnictwa, to zaś 

wymusza potrzebę wzajemnej ich synchronizacji. Od sposobu synchronizacji zależy 

zarówno efektywność procesów realizowanych w systemie zasobów, jak i ich stopień 

wykorzystania. W tym kontekście, problemy planowania i harmonogramowania pro-

dukcji należą do typowych zadań zarządzania logistycznego. Celem nadrzędnym sta-

je się zatem poszukiwanie związków umożliwiających odpowiedzi na pytania typu: 

co, gdzie, kiedy oraz w jakiej ilości powinno być dostarczone dla terminowo wykona-

nej realizacji produkcji [Saniuk, Krenczyk i Banaszak 2000, ss. 321–330]. 

Przedstawiony artykuł akcentuje potrzebę prowadzenia badań w zakresie poszu-

kiwania sposobów planowania realizacji nowych zleceń produkcyjnych na podstawie 

dysponowanych zdolności produkcyjnych systemu. Planowanie zleceń produkcyj-

nych jest jednym z podstawowych problemów w zarządzaniu produkcją. Współcze-

śnie odchodzi się od metod opartych na poszukiwaniu optymalnego rozwiązania 

w  zakresie wielkości produkcji na rzecz poszukiwania rozwiązania dopuszczalnego, 

które pozwoli na realizację zleceń produkcyjnych przy określonych założeniach. Dzie-

je się tak ze względu na wysoką czasochłonność poszukiwania optymalnego rozwią-

zania, a także ze względu na małą uniwersalność możliwości jego wykorzystania przy 

zmieniającym się bardzo dynamicznie obciążeniu systemu. Dodatkowym utrudnie-

niem jest ogólna tendencja do zmniejszania wielkości pojedynczego zlecenia oraz 

częste zmiany planów produkcyjnych [Gawlik, Plichta i  Świć 2013, s.  248]. Dotych-

czasowe sterowanie produkcją często opierało się na koncentracji na pojedynczych 

stanowiskach pracy i maksymalizacji uzyskiwanych parametrów. Obecnie zaleca się 

rozpatrywanie działania systemu w ujęciu procesowym, dążąc do zapewnienia bez-

kolizyjnego systemu produkcji [Pająk 2006, s. 244]. W dobie ciągłego wyszczuplania 

produkcji i  eliminacji marnotrawstwa o  wysokiej efektywności systemu produkcyj-

nego możemy mówić, zwiększając stopień wykorzystania dysponowanych zasobów 

systemu. W małych i średnich przedsiębiorstwach bilansowanie planowanych zadań 

ze zdolnością produkcyjną jest stosowane w  krótkookresowym horyzoncie plano-

wania i sprowadza się do zaplanowania zapotrzebowania na zdolności produkcyjne 
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w  kolejnych okresach [Gawlik, Plichta i  Świć 2013, s.  252]. Taki sposób postępowa-

nia prowadzi często do przeciążeń, które wymagają przesuwania terminów realiza-

cji zadań. Na rynkach o nasilonej konkurencji taka nieterminowość często łączy się 

z utratą klientów lub/oraz obniżeniem wiarygodności przedsiębiorstwa. Szczególnie 

ważne jest więc umiejętne określenie zdolności produkcyjnych w danym okresie, co 

jest dużym wyzwaniem, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie 

posiadają zaawansowanych narzędzi planowania i harmonogramowania produkcji. 

Jednym ze sposobów oceny możliwości realizacji zleceń produkcyjnych w syste-

mie o znanej strukturze obciążenia jest zastosowanie symulacji komputerowej. Obser-

wowany w ostatnich latach dynamiczny rozwój systemów komputerowej symulacji 

pozwala na szerokie jej zastosowania w  rozwiązywaniu problemów z  projektowa-

niem i  zarządzaniem współczesnymi systemami produkcyjnymi. Za najważniejsze 

zalety symulacji można uznać możliwość powtarzania eksperymentów przy różnych 

parametrach modelu systemu, co w  realnym systemie jest bardzo czasochłonne 

i kosztochłonne, a  także uzyskiwanie wyników w znacznie krótszym czasie niż przy 

użyciu metod tradycyjnych. Jedynym jej ograniczeniem jest skomplikowany proces 

budowy modelu systemu wraz z matematycznym opisem relacji zachodzących mię-

dzy obiektami systemu. Symulacja komputerowa jest narzędziem odpowiednim do 

weryfikacji możliwości wykonania kolejnego zlecenia produkcyjnego bez uszczerbku 

dla dotychczasowych zleceń, a  ponadto pozwala na sprawdzenie w  krótkim czasie 

zasadności wykorzystania dodatkowych zasobów. 

Planowanie obciążenia zasobów z wykorzystaniem 
symulacji komputerowej

 

Symulacja komputerowa

Do najważniejszych okoliczności towarzyszących podejmowaniu decyzji gospodar-

czych należy ocena skutków tych decyzji [Gajda 2001, ss. 1–3]. Symulacja pozwala na 

osiągnięcie rezultatów bez konieczności przeprowadzenia fizycznego eksperymentu, 

czyli jest swego rodzaju predykcją zdarzeń, pozwala na określenie z dużym prawdo-

podobieństwem stanu modelu systemu, a więc i systemu rzeczywistego w przyszło-

ści [Krupa 2008, s.  20]. Symulacja oznacza wykorzystanie zestawu zróżnicowanych 

technik badawczych do uruchomienia eksperymentu symulacyjnego naśladującego 

zachowanie badanego systemu. Budowa i uruchomienie modelu symulacyjnego po-
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zwala na obserwację dynamiki modelowanego systemu w  warunkach kontrolowa-

nych przez eksperymentatora [Gajda 2001, s. XV]. Istotne jest, że symulacja stwarza 

laboratorium, w którym możemy dowolnie zmieniać warunki w celu przetestowania 

zasadności badanych hipotez. 

Celem symulacji wg Naylora [Gajda 2001] jest przeprowadzenie eksperymentu na 

modelu systemu złożonego. Z jednej strony chodzi tu o odcięcie się od problemów 

trywialnych, rozwiązywalnych bez uciekania się do symulacji, z drugiej strony pod-

kreślenie wagi układu eksperymentu (tego, jakie zmienne i  parametry mają ulegać 

zmianie w kolejnych wariantach) oraz analizy danych wynikowych (jakie charaktery-

styki wyników będą wyliczane i pod kątem jakich właściwości czy też cech wyniki te 

będą sprawdzane, w szczególności czy proponowane charakterystyki rzetelnie infor-

mują o właściwościach będących przedmiotem badania) [Gajda 2001, s. 3].

Założenia modelu

W niniejszym opracowaniu przyjęto następujące definicje kluczowych pojęć [Krupa 

2008, ss. 13–15]:

•	 system, czyli zbiór obiektów, między którymi zachodzą określone reakcje; 

•	 relacja, czyli oddziaływanie jednego obiektu na drugi; 

•	 struktura, czyli ogół relacji między elementami uwarunkowany przez ich 

przynależność do systemu; 

•	 sprzężenie zwrotne, czyli reakcja systemu na jego własne zachowanie (da-

jąc sygnał na wejście do systemu, oczekuje się określonego sygnału wyj-

ściowego).

W rozważanym przypadku zaproponowany model zawiera parametry determini-

styczne, które pozwalają na wykorzystanie metody symulacji dyskretnej do badania 

reakcji zmiennych endogenicznych na zmiany wartości zmiennych egzogenicznych 

będących instrumentem realizacji rozważanej decyzji. W badaniu zostanie wykorzy-

stany kalendarz zdarzeń definiujący następstwo typów zdarzeń bezwarunkowych, 

które są realizowane w systemie po zajściu określonego zdarzenia. 

W  prowadzonych badaniach przyjęto model systemu produkcyjnego, którego 

głównym celem jest realizacja zleceń produkcyjnych przedsiębiorstwa. Nie rozpatru-

je się jego otoczenia, dlatego czynniki zewnętrzne nie zostaną uwzględnione w ba-

daniu. Założenia przyjęte do badania określają, że stan zapasów zawsze pozwala na 

wykonanie zlecenia, nie uwzględnia się awarii sprzętu oraz braków kadrowych spo-

wodowanych czynnikami zewnętrznymi.
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W systemie aktualnie przewidziane są do realizacji cztery zlecenia produkcyjne: 

Z1, Z2, Z3 i Z4. Program produkcji tych zleceń przedstawia tabela 1. Realizacja wszyst-

kich opisanych zleceń została zaplanowana na tydzień roboczy, tj. 60 roboczogodzin 

(216000 sekund).

Tabela 1. Program produkcji

Lp. Nazwa Liczba operacji 
w procesie

Wielkość zamówienia 
(szt.)

Z1 Produkt 1 4 80
Z2 Produkt 2 3 80
Z3 Produkt 3 3 80
Z4 Produkt 4 2 80

Źródło: Opracowanie własne.

Zasoby technologiczne wykorzystywane w procesach produkcyjnych zostały za-

prezentowane w tabeli 2.

Tabela 2. Marszruty technologiczne dla poszczególnych procesów

Lp. Nazwa Operacja 1 Operacja 2 Operacja 3 Operacja 4

P1 Proces 1 M1 M2 M3 M4

P2 Proces 2 M1 M3 M4

P3 Proces 3 M1 M2 M3

P4 Proces 4 M2 M4

Źródło: Opracowanie własne.

Czas wykonywania poszczególnych operacji został opisany w tabeli 3.

Tabela 3. Czas wykonywania operacji dla danej marszruty

Lp. Nazwa
Czas realizacji 

operacji 1
 (s)

Czas realizacji 
operacji 2 

(s)

Czas realizacji 
operacji 3 

(s)

Czas realizacji 
operacji 4 

(s)

P1 Proces 1 60 480 360 720

P2 Proces 2 480 720 480

P3 Proces 3 360 420 240

P4 Proces 4 720 420

Źródło: Opracowanie własne.
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Sformułowanie problemu

W rozpatrywanym przypadku system produkcyjny składa się ze zbioru czterech ma-

szyn technologicznych wraz z  buforami przystanowiskowymi, magazynu wejścia, 

magazynu wyjścia oraz trzech operatorów. Do wykonania operacji produkcyjnych 

i  transportowych wymagana jest obsługa operatorów. Materiały i  towary są przez 

nich przemieszczane do kolejnych zasobów technologicznych, zgodnie z marszruta-

mi technologicznymi realizowanych procesów. Sposób przepływu materiałów został 

zaprezentowany na rysunku 1. W systemie realizowane są cztery stałe zlecenia pro-

dukcyjne, a przedmiotem badania będzie możliwość wykonania w terminie czterech 

dodatkowych zleceń.

Rysunek 1. Sposób przepływu materiału dla procesów P1, P2, P3, P4

Źródło: Opracowanie własne.

Poszukiwana jest zatem odpowiedź na pytanie: czy możliwa jest terminowa reali-

zacja dodatkowych czterech zleceń produkcyjnych Z5, Z6, Z7 i Z8 w systemie obciążo-

nym aktualnie realizowanymi zleceniami Z1, Z2, Z3 i Z4 oraz ustalenie minimalnej liczby 

operatorów, którzy zagwarantują ich terminową realizację? W celu rozwiązania tego 

problemu zaproponowano wykorzystanie pakietu symulacyjnego FlexSim. 

Eksperyment z wykorzystaniem FlexSim

Pakiet symulacyjny FlexSim stanowi zaawanasowane narzędzie służące do mode-

lowania, symulacji i  optymalizacji procesów, aktualnie wykorzystywane przez wiele 

wiodących na świecie przedsiębiorstw. FlexSim to oprogramowanie, które pojawiło 

się w styczniu 2003 r. i zostało upowszechnione przez M. Beaverstocka jako narzędzie 

symulacyjne w General Mills i wykorzystywane przez osoby o zróżnicowanej wiedzy 
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z zakresu modelowania i symulacji. Jest ono również stosowane przez A. Greenwo-

oda w  zespole symulacyjnym Uniwersytetu Stanowego w  Missisipi, który pomaga 

przemysłowi zajmować się szerokim zakresem problemów związanych z  wykorzy-

staniem metody symulacji [Beaverstock, Greenwood, Lavery i Nordgren 2012, s. 53]. 

Dzięki oprogramowaniu FlexSim i jego możliwościom w pełni trójwymiarowej wizu-

alizacji walidacja modelu staje się dużo prostsza i bardziej intuicyjna. Raz wykonany 

model symulacyjny może służyć przedsiębiorstwu przez długie lata do rozwiązywa-

nia problemów różnej natury, wystarczy tylko wprowadzać odpowiednie modyfika-

cje [http://cempelconsulting.pl/flexsim/optymalizacja-procesow/#container]. Opro-

gramowanie FlexSim zawiera szereg wbudowanych statystyk, które pozwalają na 

monitorowanie zbudowanego modelu. Każdy z zasobów technologicznych ma wbu-

dowany opis, np. dotyczący bieżącej i  maksymalnej zawartości (bufory), czasu pra-

cy i  przestoju (maszyny). Istnieje również możliwość wygenerowania dodatkowych 

wykresów dotyczących procesu. W opracowaniu zaprezentowana została jedna z bar-

dziej interesujących funkcji pakietu FlexSim o  nazwie Experimenter, która między 

innymi pozwala na przeprowadzanie eksperymentów z zastosowaniem dużej liczby 

scenariuszy, bez konieczności modelowania każdego z nich z osobna. Experimenter 

pozwala na śledzenie wartości dowolnych atrybutów wybranych obiektów w każdym 

z zadanych scenariuszy. 

Dla niniejszego opracowania w  systemie FlexSim został zaprojektowany model 

systemu i  procesów planowanych do realizacji zleceń produkcyjnych Z1, Z2, Z3 i  Z4, 

który uwzględnia wszystkie założenia opisane w tabelach 1-3 (rysunek 2). W rozwa-

żanym przypadku pominięto czas przygotowawczo-zakończeniowy, natomiast czas 

wprowadzania surowców potrzebnych do zrealizowania planowanych zleceń ustalo-

no wg rozkładu wykładniczego o parametrach location=0, scale=10, stream=0.

Po przeprowadzeniu pierwszego eksperymentu uzyskano dane dotyczące ob-

ciążenia systemu i czasu niezbędnego do wykonania procesów produkcyjnych P1, 

P2, P3, P4.

 Czas pracy systemu równy jest 162487 sekund, tj. około 45 godzin. Przy zadanych 

zleceniach bazowych czas pracy systemu wynosi 75,23% czasu dostępnego na reali-

zację zleceń. Należy zauważyć, że żaden z zasobów w procesie produkcji nie został 

w pełni wykorzystany.

Po wykonaniu pierwszego eksperymentu stopień wykorzystania operatorów 

kształtuje się na poziomie 91,3–93,6% dostępnego czasu (rysunek 3). Poziom wy-

korzystania tokarek M1 i M2 jest równy odpowiednio 51,7% i 88,5%, frezarki M3 jest 
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równy 72,4%, a stanowisko montażu jest obciążone w 80,6% dostępnego czasu (rysu-

nek 4). 

Rysunek 2. Schemat systemu produkcyjnego w oprogramowaniu FlexSim

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 3. Statystyka czasu bezczynności poszczególnych operatorów wykonana  
w oprogramowaniu FlexSim

Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 4. Statystyka czasu bezczynności poszczególnych maszyn wykonana 
w oprogramowaniu FlexSim

Źródło: Opracowanie własne.
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Żaden z  posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów technologicznych nie jest 

w pełni wykorzystany, co oznacza, że przedsiębiorstwo ma możliwość wykonania dodat-

kowych zleceń produkcyjnych. Planowane są dodatkowe cztery zlecenia produkcyjne: 

Z5, Z6, Z7 i Z8, realizowane wg marszrut technologicznych procesów P1, P2, P3 i P4. Pro-

gram produkcji dla dodatkowych zleceń produkcyjnych przedstawia tabela 4. Realizacja 

wszystkich bazowych oraz dodatkowych zleceń musi zostać zakończona w tym samym 

czasie co w pierwszym eksperymencie, tj. zajmie 60 roboczogodzin (216000 sekund).

Tabela 4. Program produkcji dla dodatkowych zleceń produkcyjnych

Lp. Nazwa Nazwa procesu Liczba operacji 
w procesie

Wielkość 
zamówienia (szt.)

Z5 Produkt 1 Proces P1 4 30
Z6 Produkt 2 Proces P2 3 45
Z7 Produkt 3 Proces P3 3 45
Z8 Produkt 4 Proces P4 2 45

Źródło: Opracowanie własne.

Po wprowadzeniu do systemu FlexSim dodatkowych zleceń i przeprowadzeniu dru-

giego eksperymentu otrzymano czas pracy systemu uwzględniający czas niezbędny 

do realizacji zleceń bazowych oraz dodatkowych, który jest równy 246224 sekundy, tj. 

68,40 godziny. Biorąc pod uwagę czas na wykonanie zadań przy zadanych dodatko-

wych zleceniach czas pracy systemu wynosi 113,99% dostępnego czasu, co oznacza 

brak możliwości ich wykonania w  zakładanym terminie. Dodatkowo, po wykonaniu 

drugiego eksperymentu ponownie przeliczone zostały wskaźniki wykorzystania zaso-

bów technologicznych. Stopień wykorzystania operatorów kształtuje się na poziomie 

91,9–93,2% dostępnego czasu (rysunek 5). Poziom wykorzystania tokarek M1 i  M2 

jest równy odpowiednio 52,6% i 88,5%, poziom wykorzystania frezarki M3 jest równy 

71,5%, a stanowisko montażu jest obciążone w 79,7% dostępnego czasu (rysunek 6).

Rysunek 5. Statystyka czasu bezczynności poszczególnych operatorów wykonana  
w oprogramowaniu FlexSim

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 6. Statystyka czasu bezczynności poszczególnych maszyn wykonana 
w oprogramowaniu FlexSim

Źródło: Opracowanie własne.

Porównanie statystyk wykonanych po eksperymentach wskazuje nieznaczne róż-

nice w obciążeniu zasobów. W obu przypadkach zasoby technologiczne nie są w peł-

ni wykorzystane. Zaprezentowane statystyki oraz obserwacja pracy modelu pozwa-

lają wnioskować, że problem powodujący brak możliwości wykonania dodatkowych 

zleceń nie jest spowodowany ograniczeniami związanymi z  brakiem dostępnych 

zasobów technologicznych, ale związany jest z  niewystarczającą przepustowością 

systemu produkcyjnego. Ze względu na wykorzystanie wspólnych zasobów w  po-

staci operatorów do obsługi maszyn oraz obsługi transportu dochodzi do ich współ-

zawodnictwa. Sytuacja ta wynika z braku wzajemnej synchronizacji dostępnych za-

sobów technologicznych i  znacząco obniża efektywność realizowanych w  systemie 

procesów.

Celem sprawdzenia, czy zwiększenie liczby operatorów poprawi przepustowość 

systemu, do systemu wprowadzono pięć scenariuszy, gdzie liczba operatorów w każ-

dym kolejnym scenariuszu wzrasta od 1 do 5, a badanym atrybutem jest czas zakoń-

czenia realizacji zadanych zleceń, tj. czas pracy systemu. Do weryfikacji stopnia reali-

zacji zadań w systemie przy większej liczbie operatorów wykorzystano wbudowane 

narzędzie o nazwie Experimenter, a uzyskane wyniki przedstawiono na rysunku 7. 

Analizując uzyskane dane, można zauważyć, że dla planowanych do realizacji zle-

ceń produkcyjnych czas pracy systemu produkcyjnego znacząco spada po dodaniu 

trzeciego i czwartego operatora. Czas pracy systemu z czterema operatorami kształ-

tuje się na poziomie 207519 sekund, czyli poniżej poziomu dostępnych 60 roboczo-

godzin (216000 s). Przeprowadzony eksperyment pozwala stwierdzić, że wykonanie 

dodatkowych zleceń w terminie jest możliwe jedynie w wypadku tymczasowego za-

trudnienia przynajmniej jednego dodatkowego operatora. 
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Rysunek 7. Czas pracy systemu dla pięciu zdefiniowanych scenariuszy – narzędzie 
Experimenter

Źródło: Opracowanie własne.

Zakończenie

Eksperyment przeprowadzony za pomocą narzędzia Experimenter umożliwił do-

kładne określenie minimalnej wymaganej liczby operatorów niezbędnych do wyko-

nania bieżących i dodatkowych zleceń produkcyjnych. Ponadto model symulacyjny 

pozwolił na zbadanie poziomu wykorzystania zasobów przy zadanym obciążeniu. 

Przeprowadzona analiza przypadku pozwala na stwierdzenie, że oprogramowanie 

symulacyjne FlexSim umożliwia testowanie systemu w celu określenia rozwiązań po-

zwalających na eliminację marnotrawstwa.

Opracowanie efektywnej i łatwej do wdrożenia metody oceny rzeczywistej zdol-

ności produkcyjnej przy zadanym obciążeniu systemu może być istotnym czynni-

kiem poprawy pozycji biznesowej przedsiębiorstwa. Przeprowadzona w  artykule 

analiza problemu jest wstępnym etapem do prowadzenia dalszych badań w zakresie 

rozwiązania problemu planowania zleceń produkcyjnych w  warunkach ograniczeń 

logistycznych i opracowania metody, która pozwoliłaby na zwiększenie wykorzysta-

nia dostępnych zasobów produkcyjnych i  ograniczenie marnotrawstwa w  małych 

i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Planowanie zleceń produkcyjnych w warunkach ograniczeń logistycznych z wykorzystaniem symulacji komputerowej
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struggling with a strong competitive fight. Therefore there are needed solutions that help 
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must be flexible, quickly identify and respond to emerging opportunities and threats 
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implementation.
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in five different perspectives: financial perspective, customer, internal processes, learning 
and development and ecological. This solution enables the rapid deployment of frequently 
updated strategy through measurement and control of the degree of implementation of 
the main strategic objectives of Freight Shipping Logistics industry.
Key-words: effectiveness measurement, Freight Shipping Logistics industry, strategy, 
Balanced Scorecard (BSC)

Wprowadzenie

Bardzo szybko postępująca globalizacja, rozwój nowych technologii, konsolidacja 

przedsiębiorstw oraz wzrastający niepokój gospodarczy spowodowały zmianę wa-

runków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw [Krupski 2005, ss.  15–17]. 

Obecnie przedsiębiorstwa funkcjonują w turbulentnym, bardzo nieprzewidywalnym 

otoczeniu, w którym zmiany stają się coraz szybsze i bardziej złożone. Pojawiają się 

nowe wyzwania, które można sprowadzić przede wszystkim do trzech zjawisk [Szy-

mański 2001, s. 63]:

•	 przedsiębiorstwa muszą dokonać jakościowego skoku w  dziedzinie wymo-

gów efektywnościowych i  konkurencyjnych, co jest związane z  przodowa-

niem transnarodowych korporacji, których partycypacja w rynku globalnym 

staje się coraz większa,

•	 przedsiębiorstwa są zmuszone do sprostania konkurencji, jaką stwarza rynek 

globalny,

•	 każde przedsiębiorstwo musi adaptować się do zaistniałych jakościowo 

zmian, czyli przystosowywać się do funkcjonowania w  warunkach dużej 

zmienności.

Te zmiany mają ogromny wpływ na branżę TSL (Transport, spedycja, logistyka). 

W przedsiębiorstwach branży TSL szczególnego znaczenia nabiera efektywne wy-

korzystanie zasobów i koordynacja działań w przedsiębiorstwie. Ciągle doskonalo-

ne technologie informacyjne umożliwiają szybki, łatwy i tani dostęp do informacji 

oraz zasobów wiedzy. Stanowią podstawę do wzrostu efektywności i  wydajności, 

ale także zwiększają znacznie tempo zmian. Rosną wymagania wobec pracowni-

ków, ale jednocześnie zwiększają się możliwości skupienia większej uwagi na pro-

blemach usprawnień procesów i sposobów reakcji na wyzwania generowane przez 

turbulentne otoczenie. Istnieje silna presja na usprawnianie procesów [Brilman 

2002, s. 391]. 
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Współczesne przedsiębiorstwa dążą do zrównoważonego i trwałego rozwoju. Ro-

śnie popularność koncepcji zrównoważonego rozwoju (sustained development), która 

wykorzystuje synergię trzech aspektów: ekonomicznego, społecznego i ekologiczne-

go. Postuluje tworzenie nie tylko celów strategicznych i  ekonomicznych, lecz także 

społecznych i ekologicznych. Pomiar realizacji określonych celów stanowi podstawę 

oceny przyjęcia założeń zrównoważonego rozwoju na szczeblu przedsiębiorstwa. 

Obecnie przedsiębiorstwa TSL, aby utrzymać się na rynku, muszą być elastyczne, 

szybko identyfikować i reagować na pojawiające się szanse i zagrożenia, a więc czę-

sto zmieniać strategię przedsiębiorstwa. Potrzebują elastycznej strategii, która po-

zwoli na szybką identyfikację i wykorzystanie pojawiających się szans i okazji rynko-

wych. Istnieje zatem potrzeba tworzenia nowych metod, rozwiązań, narzędzi, które 

pomagają szybko i skutecznie wdrażać strategię oraz kontrolować i monitorować jej 

realizację.

W artykule podjęto próbę identyfikacji potrzeb przedsiębiorstw branży TSL w za-

kresie oceny i pomiaru ich efektywności oraz sformułowano główne tendencje rozwo-

jowe branży TSL w najbliższych latach. Głównym celem artykułu jest przedstawienie 

wyników badań, które polegały na opracowaniu koncepcji nowego podejścia do po-

miaru efektywności przedsiębiorstw branży TSL. Zaproponowano rozwiązanie oparte 

na filozofii Zrównoważonej Karty Wyników, dzięki któremu pomiar efektywności odby-

wa się przy użyciu zestawu Kluczowych Wskaźników Efektywności w pięciu perspekty-

wach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, nauki i rozwoju oraz ekologicznej.

Tendencje rozwojowe w branży TSL w najbliższych latach

Branża TSL ma bardzo istotny wpływ na wszystkie sektory gospodarki. Jej wyniki czę-

sto uznaje się za barometr koniunktury, który wskazuje tendencje rozwojowe całej 

gospodarki. Branża TSL odgrywa bardzo dużą rolę w kształtowaniu się cen towarów 

na rynku, kosztach ich wytworzenia i czasie uzupełniania ich niedoboru na rynkach. 

Inwestycje związane z  przygotowaniem Polski do Euro 2012 oraz wykorzystaniem 

funduszy europejskich na inwestycje krajowe spowodowały, że od roku 2010 odno-

towano dynamiczny wzrost wartości branży i systematycznie rosło zapotrzebowanie 

na przewozy. Polska jest wymieniana obok Turcji jako kluczowy element łańcucha do-

staw w Europie w perspektywie najbliższych pięciu lat. Wpływają na to następujące 

czynniki [Branża 2015]: 
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•	 dogodne położenie, które sprawia, że Polska łączy Europę Zachodnią 

i Wschodnią, 

•	 plany rządowe zakładające rozbudowę sieci polskich dróg,

•	 możliwości wykorzystania środków finansowych pochodzących z nowej per-

spektywy Unii Europejskiej na rozbudowę infrastruktury transportowej.

Według ekspertów branży TSL w kolejnych latach można się spodziewać następu-

jących tendencji [Branża 2015]:

•	 narastającej konkurencji,

•	 nasilającej się cenowej walki o klienta,

•	 skrócania czasu dostaw, 

•	 inwestycji w podwyższanie kwalifikacji pracowników,

•	 utrzymania wysokiej jakości usług,

•	 stałych inwestycji w systemy IT usprawniające planowanie oraz zarządzanie 

transportem i spedycją, zarządzanie flotą w czasie rzeczywistym,

•	 inwestycji w ekologiczny tabor,

•	 rozwoju transportu intermodalnego i multimodalnego,

•	 dalszego rozwoju systemu dystrybucji.

Oznacza to, że głównym zadaniem przedsiębiorstw TSL powinno być częste 

(w zależności od zmian na rynku) formułowanie strategii przedsiębiorstwa oraz wdra-

żanie nowych rozwiązań, które umożliwią nie tylko szybką implementację strategii, 

lecz także pomiar jej realizacji. 

Nowe podejście do strategii 

Szybko zmieniające się otoczenie i rosnący poziom konkurencji powodują, że w prak-

tyce strategia często jest już nieaktualna, zanim naprawdę zaczyna się ją realizować. 

W latach 80. i na początku lat 90. uważano, że realizacja strategii jest możliwa poprzez 

długotrwały, nieformalny i niepowiązany z działalnością operacyjną proces przełoże-

nia jej na działania [Świderska 2010, s. 534]. Według współczesnych przedsiębiorstw, 

które działają w konkurencyjnym otoczeniu, takie rozwiązanie ma następujące wady 

[Horvath 2007]:

•	 brak systematycznego procesu przełożenia strategii na działania oraz po-

wiązania działań wynikających ze strategii z systemem planowania opera-

cyjnego,
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•	 brak komunikacji strategii wewnątrz przedsiębiorstwa,

•	 brak weryfikacji możliwości przedsiębiorstwa w zakresie realizacji wybranej 

strategii,

•	 brak systemu monitorowania postępów w realizacji strategii. 

W  warunkach narastającej turbulencji i  nieprzewidywalności otoczenia zmia-

nie musi ulec podejście do określania strategii i celów przedsiębiorstwa. Precyzyj-

ne określanie strategii i celów oraz przesadna konsekwencja w ich realizacji, jak się 

okazało w praktyce, może być obecnie dla przedsiębiorstwa nawet szkodliwa. Tra-

dycyjne rodzaje strategii M. Portera tracą na znaczeniu jako zbyt statyczne. Strate-

gia współczesnej organizacji polega na poszukiwaniu rozwiązań umożliwiających 

działanie w warunkach coraz mniej przewidywalnych [Grajewski 2007, ss. 7–8]. Stra-

tegia powinna być obecnie traktowana jako system pojedynczych, szybkich, cza-

sami różnokierunkowych działań mających na celu przede wszystkim wyprzedza-

nie konkurencyjnych firm w identyfikacji i wykorzystaniu szans i okazji rynkowych 

[Krupski 2005, s. 49]. Proponuje się uproszczone podejście do strategii, według któ-

rego wystarczające jest określanie potencjalnego obszaru działania lub tylko zasad 

działania. 

Według K.M.  Eisenhardt i  D.N.  Sull współczesna strategia powinna się składać 

z unikalnego zestawu procesów oraz prostych zasad. Menedżerowie powinni wybrać 

tylko kilka kluczowych, najistotniejszych procesów strategicznych. Można powie-

dzieć, że proste zasady bardziej mają ograniczać zakres potencjalnych decyzji o skut-

kach strategicznych niż wytyczać kierunek rozwoju przedsiębiorstwa [Eisenhardt 

2001]. 

Już pod koniec lat 90. R.A. D’Aveni twierdził, że sukces firmy zapewniają cztery 

działania: atak na konkurentów, szybkie zmiany na rynku (np. kreowanie nowych po-

trzeb lub nowa segmentacja), wyjście z rynku przy kończącej się koniunkturze, wej-

ście na nowy rynek. Długookresowa przewaga konkurencyjna wynika z umiejętności 

generowania przewagi krótkookresowej. Trwałe sukcesy odnosi to przedsiębiorstwo, 

które ma zdolność do robienia czegoś lepiej od konkurentów lub szybciej reaguje 

na korzystne okazje. W  turbulentnym otoczeniu szczególnego znaczenia nabierają 

ciągłe korekty strategii wynikające z uwzględniania pojawiających się okazji i innych 

zdarzeń zachodzących na rynku [D’Aveni 1994; Hades 1997]. Do funkcjonowania 

w turbulentnym bardzo szybko zmieniającym się otoczeniu przedsiębiorstwo potrze-

buje nie tylko aktualnej strategii, lecz także narzędzi, które pozwalają ją szybko wdro-

żyć w działaniach operacyjnych organizacji [Jabłoński 2011, s. 13].
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Obszary pomiaru według koncepcji Zrównoważonej 
Karty Wyników

Przedsiębiorstwa stale próbują zwiększać swoją efektywność działania oraz optymali-

zować wykorzystanie zasobów, jakimi dysponują. Jednak tradycyjne metody pomiaru 

efektywności przedsiębiorstw są obecnie niedostosowane do warunków otoczenia. 

Metody te bazują na danych historycznych, które najczęściej nie mają związku z aktu-

alnymi celami przedsiębiorstwa i jego strategią. Przyszłe cele i plany organizacji są roz-

patrywane w sposób marginalny lub w ogóle nie są w tradycyjnych metodach brane 

pod uwagę. Brak zatem informacji ułatwiających prognozowanie przyszłych wyników 

przedsiębiorstwa. Do wskaźników finansowych (przede wszystkim miary krótkookre-

sowe – wskaźniki finansowe, budżety) przywiązuje się zbyt dużo uwagi, skutkiem cze-

go duży nacisk kładzie się na wzrost krótkoterminowych zysków i  brak wsparcia dla 

inwestycji długoterminowych. Metody tradycyjne mają także jeszcze jedną niezwykle 

istotną wadę. Pomijają mianowicie wyniki osiągane dzięki niematerialnym zasobom 

przedsiębiorstwa (np. satysfakcję klienta, innowacje produktów, procesów, kwalifikacje 

pracowników itp.), które dużo trudniej zmierzyć. Narzędzia pomiaru efektywności zaso-

bów materialnych i niematerialnych zwykle tworzone są odrębnie i niezwykle rzadko 

są ze sobą powiązane. Tradycyjny system pomiaru efektywności przedsiębiorstwa stał 

się niewystarczający w momencie, gdy o sukcesie przedsiębiorstwa zaczęły decydować 

elementy, których nie można mierzyć za pomocą miar finansowych, takie jak relacje 

z klientem, innowacje, usprawnienia itp. [Brzóska 2012, s. 10; Leszczyński 2006, ss. 609–

610; Porter 1992, ss. 73; American 1994, s. 9; Fang-Mei 2009, ss. 686–697].

Dziś przedsiębiorstwa potrzebują informacji nie tylko o  finansowych skutkach 

przeszłych działań, lecz także o  działaniach, które będą wpływały na finansowe re-

zultaty działalności przedsiębiorstwa w przyszłości. Menedżerowie potrzebują infor-

macji o poziomie satysfakcji klienta i czynnikach, które ją kształtują, informacji o we-

wnętrznych procesach przedsiębiorstwa, procesach innowacji i  usprawnień. Miary 

charakteryzujące wymienione obszary działalności pozwalają już dziś określić, jakie 

mogą być finansowe rezultaty realizowanych dzisiaj działań, co obecnie ma ogromne 

znaczenie [Leszczyński 2006, s. 609]. 

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga postrzegania jego dzia-

łalności z  różnych punktów widzenia jednocześnie. Właściwa ocena działalności 

przedsiębiorstwa wymaga zintegrowanego systemu miar zarówno operacyjnych, jak 

i  finansowych, który kompleksowo będzie charakteryzował różne aspekty działania 
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przedsiębiorstwa, a  także łączył jego działania podejmowane obecnie ze strategią 

i wizją przedsiębiorstwa w przyszłości [Leszczyński 2006, ss. 609–610]. Z tych powo-

dów w opisywanym w artykule rozwiązaniu zaproponowano podejście do pomiaru 

efektywności przedsiębiorstwa bazujące na koncepcji Zrównoważonej Karty Wyni-

ków (ZKW).

Zrównoważona Karta Wyników jest jedną z  najbardziej popularnych na świecie 

nowoczesnych koncepcji pomiaru efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Jako metoda zarządzania pojawiła się w latach 90. XX w., gdy zauważono, że doszło 

do dużych zmian w  otoczeniu przedsiębiorstwa i  pojawił się nowy, bardzo ważny 

czynnik – informacja. Zarządzanie tym zasobem stanowi obecnie o przetrwaniu orga-

nizacji na konkurencyjnym rynku i możliwościach jego rozwoju. 

ZKW określany jest jako strategiczny system, który służy wyjaśnieniu strategii 

i przełożeniu jej na działania operacyjne, czyli umożliwia pomiar i kontrolę realizacji 

strategii [Świderska 2010, s. 532ł Jabłoński 2011, s. 13]. Autorami tej koncepcji są R.S. 

Kaplan i D.P. Norton. W swoim początkowym kształcie rozwiązanie to miało stanowić 

innowacyjny system pomiaru realizacji strategii, zapewniający sprzężenie zwrotne 

w zakresie efektów mierzonych miarami finansowymi, a także niefinansowymi. Jed-

nak zaobserwowano, że poprzez wdrożenie tego narzędzia przedsiębiorstwo nie tyl-

ko uzyskuje nowy system efektów realizacji strategii, lecz także, poprzez odpowiednio 

przeprowadzony proces wdrożenia, można zbudować efektywny system zarządzania 

samą strategią. ZKW wykorzystywane jest do mierzenia efektywności operacyjnej 

i traktowane jako system zarządzania strategicznego [Świderska 2010, s. 548]. Jest to 

struktura wielowymiarowa, która bazuje na koncepcji równoważenia celów krótko-

terminowych z celami długoterminowymi. Pozwala analizować i oceniać działalność 

przedsiębiorstwa poprzez zaprojektowanie celów, inicjatyw i  mierników osiągnięć. 

Umożliwia komunikację strategii na wszystkich poziomach zarządzania organizacją 

oraz przyporządkowanie celów cząstkowych poszczególnych elementów organizacji 

takich jak personel czy ośrodki odpowiedzialności, realizacji celu nadrzędnego, czyli 

strategii. Standardowo wyodrębnia się cztery perspektywy w ZKW, co przedstawiono 

na rysunku 1 [Bonsiep 2000; Brzóska 2012, s. 11; Kaplan 2001, ss. 42–45, 96; Leszczyń-

ski 2006, s. 610; Świderska 2010, s. 534]:

•	 finansową,

•	 klienta,

•	 procesów wewnętrznych,

•	 rozwoju.
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Niektóre przedsiębiorstwa modyfikują ZKW, poszerzając ją o dodatkowe perspek-

tywy związane ze środowiskiem, współpracą partnerską, pracownikami, dostawcami, 

społeczeństwem itp. Cztery podstawowe perspektywy trzeba zatem traktować jako 

pewien wzorzec, a nie normę [Brzóska 2012, ss. 16–17; Kaplan 2001, ss. 49–50]. 

Rysunek 1. Perspektywy Zrównoważonej Karty Wyników

Źródło: [Kaplan, Norton 2001].

W  każdej perspektywie następuje pomiar różnych aspektów działalności przed-

siębiorstwa, a każda z nich dostarcza innych informacji. Perspektywy muszą być trak-

towane łącznie, bo wspólnie tworzą obraz procesu realizacji strategii. Również licz-

ba celów i miar strategicznych jest kwestią umowną. Z doświadczeń wdrożeń ZKW 

w przedsiębiorstwach opisywanych w literaturze wynika, że liczba celów strategicz-

nych powinna się kształtować w  granicach 10–25. Do jednego celu strategicznego 

może być przypisana więcej niż jedna miara. Jednak w takich wypadkach proponuje 

się nadanie poszczególnym miernikom odpowiednich wag i zaprezentowanie mier-

nika syntetycznego [Świderska 2010, s. 546]. 

Przedsiębiorstwo powinno mierzyć i  kontrolować tylko to, co potwierdza zgod-

ność wysiłków firmy z  jej kierunkiem strategicznym. Miary powinny być bardzo ja-

sno powiązane ze strategią firmy i odnosić się do jej kluczowych obszarów. Dlatego 

trzeba przygotować się do ich określenia, tworząc tzw. mapę strategiczną organizacji. 

Głównym celem określania miar jest pokazanie pracownikom, co w realizacji strategii 

jest najważniejsze, i pomoc w zrozumieniu tych obszarów. Wybrać należy najważniej-

sze wskaźniki, tak aby skonkretyzować i  uprościć podejmowanie decyzji, zwracając 
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uwagę na strategicznie najważniejsze obszary organizacji. Wybór wskaźników powi-

nien się odbywać na etapie określania kluczowych obszarów i celów strategicznych 

przedsiębiorstwa. 

Wskaźniki są wykorzystywane do uczenia się i rozwoju organizacji oraz przedsta-

wiania kierunku strategicznego firmy w sposób bardziej zrozumiały, a przede wszyst-

kim do usprawniania pracy i  korygowania działań operacyjnych, co pozwala orga-

nizacji na odpowiednie ukierunkowanie jej wysiłków w  walce o  wyniki [Krzemiński 

2013]. Miary pozwalają na ustalenie etapu rozwoju, na którym znajduje się organiza-

cja, stwierdzenie, czy cel, jaki przyjęła, jest osiągany we właściwy sposób, oraz wska-

zanie, kiedy zostanie on osiągnięty [Wieczorek 2012, s.  1]. Miary nie tylko odnoszą 

się do elementów, które jest łatwo zmierzyć (np. udział, ilość, częstotliwość itp.), lecz 

także umożliwiają kontrolę obszarów trudno mierzalnych takich jak kultura organiza-

cyjna, potencjał do współpracy, jakość relacji z klientami itp. Działań takich nie można 

zmierzyć, ale można je ocenić, używając dowolnej skali (np. ujęcie wskaźników w po-

staci liczby działań, które odnoszą się do wartości niematerialnych) [Krzemiński 2013].

Pomiar efektywności w przedsiębiorstwie TSL – wyniki badań

Współczesne przedsiębiorstwa branży TSL muszą bardzo dużo uwagi poświęcać 

częstemu formułowaniu strategii, dzięki której możliwe staje się zdobycie przewa-

gi konkurencyjnej na rynku. Poza tym niezbędne jest stosowanie rozwiązań, które 

umożliwiają szybką realizację często aktualizowanych strategii. Pomiar efektywności 

funkcjonowania przedsiębiorstw branży TSL powinien zatem ściśle wiązać się z oceną 

wdrażania najważniejszych celów strategicznych.

Prezentowane w  artykule badania polegały na opracowaniu koncepcji nowego 

podejścia do pomiaru efektywności przedsiębiorstw branży TSL. Proponowane jest 

nowe rozwiązanie, które bazuje na koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników. Do 

pomiaru efektywności zastosowano procedurę polegającą na opracowaniu zestawu 

specjalnie dobranych miar pogrupowanych w pięciu perspektywach: 

•	 perspektywie finansowej,

•	 perspektywie klienta, 

•	 perspektywie procesów wewnętrznych, 

•	 perspektywie nauki i rozwoju, 

•	 perspektywie ekologicznej.
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W wyniku obserwacji przeprowadzonych w przedsiębiorstwach branży TSL oraz 

wnikliwej analizy literatury uznano, że tradycyjne cztery perspektywy Zrównowa-

żonej Karty Wyników w  branży TSL są niewystarczające. Nie uwzględniają bowiem 

aspektów związanych z  ekologią. Niezbędne zatem stało się uzupełnienie tradycyj-

nych perspektyw o piątą – perspektywę ekologiczną.

Prezentowana procedura składa się z  siedmiu etapów, które są przedstawione 

w tabeli 1.

Tabela 1. Etapy procedury pomiaru efektywności przedsiębiorstw branży TSL
Etap Opis
Etap 1 Sformułowanie aktualnej strategii
Etap 2 Identyfikacja celów strategicznych w pięciu perspektywach (mapa strategii)
Etap 3 Określenie wskaźników do pomiaru każdego celu strategicznego (co naj-

mniej jeden wskaźnik do każdego celu strategicznego)
Etap 4 Określenie wartości docelowych dla każdego wskaźnika
Etap 5 Monitoring i kontrola rzeczywistej wartości wskaźników
Etap 6 Identyfikacja odchyleń 
Etap 7 Wprowadzanie działań korygujących

Źródło: Opracowanie własne.

Na podstawie analizy otoczenia, wizji przedsiębiorstwa, planów na przyszłość 

i  obserwacji konkurencji przedsiębiorstwo TSL powinno określić aktualną strategię 

(etap pierwszy). W przedsiębiorstwach transportowych, a także innych przedsiębior-

stwach z branży TSL, najczęściej stosowane są dwa rodzaje strategii [Romanow 2008, 

ss. 34–37]:

1. strategia wobec klientów, która polega na promowaniu oferty firmy i wize-

runku solidnego operatora,

2. strategia wobec konkurencji, w której własna oferta jest konfrontowana z in-

nymi przedsiębiorstwami działającymi na rynku.

Następnie, w  etapie drugim, należy wyznaczyć najważniejsze cele strategiczne 

w pięciu perspektywach (rysunek 2). Można do tego użyć mapy strategii, która gra-

ficznie doskonale ilustruje najważniejsze cele w poszczególnych perspektywach. Po-

kazuje również powiązania przyczynowo-skutkowe pomiędzy celami. Przykładową 

mapę strategii dla przedsiębiorstwa z branży TSL przedstawiono na rysunku 2. 

W kolejnym etapie – trzecim – dla każdego celu strategicznego projektowany jest 

co najmniej jeden wskaźnik, który umożliwia pomiar realizacji tego celu. Dla niektó-

rych celów będzie trzeba opracować więcej niż jeden, a niekiedy nawet kilka wskaź-
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ników, dzięki którym można będzie obiektywnie ocenić realizację celu. Jednak trzeba 

pamiętać, że zbyt duża liczba wskaźników wydłuża czas analizy i oceny stopnia reali-

zacji strategii, co jest niekorzystne dla przedsiębiorstwa.

Rysunek 2. Przykładowa mapa strategii dla przedsiębiorstwa branży TSL

Źródło: opracowanie własne.

Istotną kwestią w projektowaniu wskaźników do pomiaru realizacji strategii jest 

zagadnienie wpływu czynnika ludzkiego na wynik pomiaru. Pracownicy często pró-

bują fałszować dane lub podawać nieprawdziwe informacje, na których podstawie 
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liczony jest wskaźnik. Do takich praktyk dochodzi szczególnie w sytuacjach, gdy sys-

tem motywacyjny (np. premie lub inne płacowe motywatory) jest uzależniony od 

wartości wskaźników. Zatem powinno się również stosować miary, które pomagają 

wykryć informacje nierzetelne lub błędne.

Etap czwarty polega na opracowaniu wartości docelowych wskaźników. Aby 

możliwa była ocena stopnia realizacji strategii, trzeba ustalić, jakie wartości i  w  ja-

kim czasie powinny osiągnąć poszczególne miary. Ten etap pozwala realnie ocenić 

w każdej chwili, czy realizacji celu w założonym czasie jest możliwa. Jeżeli nie, można 

wówczas zbadać przyczyny takiego stanu rzeczy i wprowadzić działania korygujące 

zmierzające do szybszego uzyskania wartości docelowej wskaźnika.

Kolejne etapy związane są z oceną stopnia i tempa realizacji strategii i polegają na 

stałych działaniach monitoringu i kontroli wartości wskaźników (etap piąty), identyfi-

kacji odchyleń (etap szósty) i wprowadzaniu działań korygujących (etap siódmy) ma-

jących na celu wspomaganie realizacji określonego celu. Każdy wskaźnik powinien 

mieć określoną częstotliwość kontroli.

Wnioski

Zaproponowana w artykule koncepcja nowego podejścia do pomiaru efektywności 

przedsiębiorstw branży TSL bazuje na filozofii Zrównoważonej Karty Wyników (ZKW). 

Na podstawie analizy potrzeb przedsiębiorstw branży TSL w zakresie oceny i pomia-

ru ich efektywności oraz głównych tendencji rozwojowych branży TSL w najbliższych 

latach ustalono, że obecnie jednym z najważniejszych elementów budowania prze-

wagi konkurencyjnej na rynku jest trafnie sformułowana i szybko wdrażana strategia. 

Pomiar efektywności zatem powinien być ściśle powiązany z szybką oceną realizacji 

najważniejszych, priorytetowych celów przedsiębiorstwa.

Zaproponowane rozwiązanie składa się z  siedmiu etapów i  pomaga szybko 

i skutecznie wdrażać strategię oraz kontrolować i monitorować jej realizację. Pomiar 

efektywności odbywa się przy użyciu zestawu specjalnie dobranych miar w  pięciu 

perspektywach: perspektywie finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, nauki 

i rozwoju, ekologicznej. Prezentowane rozwiązanie umożliwia szybkie wdrażanie czę-

sto aktualizowanych strategii poprzez pomiar i kontrolę stopnia realizacji głównych 

celów strategicznych przedsiębiorstw branży TSL i  stanowi nowoczesne narzędzie, 

dopasowane do obecnego, szybko zmieniającego się otoczenia, które wymaga szyb-

kiej reakcji na pojawiające się okazje rynkowe i zagrożenia. 
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Logistics E-commerce Trends with Regard to Startups

Abstract: ICT solutions used in business are rapidly evolving with the development of 
information technology: from simple applications to the Mobile versions, WEB versions 
and Cloud Computing. This article presents issues and trends in e-commerce logistics. 
Ecosystems and venture startups have been discussed on the basis of existing studies, and 
the most interesting startups logistics have been presented. The use of ICT development 
trends by the contemporary business (such as social networking, Virtualization, Internet 
of Things, Cloud Computing, Mobile computing) will be crucial for increasing the 
competitiveness of countries, regions and whole societies.
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Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój internetu, sieci społecznych, Web 2.0 oraz powszechna dostęp-

ność narzędzi masowej komunikacji wpłynęły zarówno na sposób funkcjonowania 

poszczególnych jednostek, jak i kształt relacji międzyludzkich w ramach społeczno-

ści. Zmiany w zakresie technologii informacyjnej (IT, Information Technology), a także 

rozwój teleinformatyki (ICT, Information and Communication Technologies) zaowoco-

wały powstaniem struktur sieciowych, w których jednostki ludzkie są niejako „kom-
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patybilne” z systemem. Efektem przystawalności, uzupełniania się jednostki i syste-

mu jest rozwój przedsięwzięć biznesowych, dla których infrastruktura zarządzania 

relacjami między uczestnikami to podstawowy i  najcenniejszy składnik aktywów 

w  szeroko rozumianej działalności odbywającej się głównie w  przestrzeni interne-

tu. Szybki rozwój rynku e-commerce oraz dobre prognozy finansowe na przyszłość 

wpływają na duże zainteresowanie operatorów logistycznych zwłaszcza rynkiem 

przesyłek kurierskich, ekspresowych i  paczkowych (KEP). Gwałtownie zmieniające 

się środowisko biznesowe stawia wysokie wymagania logistyce sklepów e-commer-

ce, o sukcesie sprzedawców decydują bowiem w głównej mierze nowoczesne mo-

dele logistyczne.

Start-upy będące przedmiotem naszych rozważań to przedsięwzięcia, idee, pro-

jekty wykorzystujące osiągnięcia nowoczesnej technologii w odpowiedzi na ludzkie 

oczekiwania oraz zapotrzebowania współczesnego rynku i klienta. Zmieniają rzeczy-

wistość, a także pozwalają włączyć się w działania wszystkim użytkownikom interne-

tu. Niewątpliwie mają kluczowe znaczenie dla rozwoju oraz zwiększenia konkuren-

cyjności krajów, regionów i społeczeństw.

W artykule zaprezentowane zostaną najciekawsze start-upy wpisujące się w tren-

dy logistyki e-commerce. Omówione zostaną badania dotyczące rynku e-commerce, 

a także przedsięwzięć start-upowych w Polsce.

Rynek e-commerce w Polsce

Wraz z rozwojem technologii zmianie uległy potrzeby klientów, co wymusiło modyfi-

kację strategii przedsiębiorstw. Wejście w erę e-gospodarki narzuciło pewien sposób 

interaktywnego myślenia opartego na korzystaniu z nowoczesnych technologii, no-

watorskich serwisów oraz personalizacji usług czy produktów. Ważnym działem go-

spodarki elektronicznej jest e-commerce.

Termin e-commerce został wykreowany przez IBM, a  wszedł do powszechnego 

użytku w 1997 r. [Kozierska 2014, s. 52]. Według Światowej Organizacji Handlu (WTO) 

e-commerce (electronic commerce) to „produkcja, sprzedaż, reklama i  dystrybucja 

produktów i  usług przez sieci teleinformatyczne” [Raport WTO 1998, s.  15]. Główny 

Urząd Statystyczny (GUS) podaje własną definicję, w której e-handel rozumiany jest 

jako „transakcje przeprowadzone przez sieci, oparte na protokole IP i przez inne sieci 

komputerowe”, przy czym „towary i usługi są zamawiane przez te sieci, ale płatność 
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i ostateczna dostawa zamówionego towaru lub usługi może być dokonywana w sie-

ci lub poza nią. Transakcje mogą być dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami, 

z  osobami indywidualnymi, instytucjami rządowymi lub innymi organizacjami pry-

watnymi i publicznymi” [Bartczak 2016, s. 39].

Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, 

powszechną zaś jego formą są sklepy internetowe. Korzyści ze stosowania e-com-

merce to przede wszystkim duża oszczędność kosztów funkcjonowania firmy (m.in. 

dzięki racjonalizacji wielkości zatrudnienia i rozmiaru powierzchni biurowej), skróce-

nie kanałów dystrybucji, racjonalizacja logistyki, elastyczność funkcjonowania oraz 

możliwość indywidualizacji kontaktu z klientem. Polskie przedsiębiorstwa starają się 

wdrażać nowoczesne programy i  systemy wspomagające obsługę klienta, rozwijać 

programy lojalnościowe, pogwarancyjne i  posprzedażne, a  także uzyskiwać certyfi-

katy potwierdzające rzetelność i profesjonalizm [Bartczak 2016, s. 136]. Na przycho-

dy e-biznesu oraz sklepów internetowych wpływają m.in. personalizacja, programy 

lojalnościowe, M-commerce, w  tym płatności mobilne, szybka realizacja zamówień 

oraz dostawa w tym samym dniu. Działania producentów i dostawców w znacznym 

stopniu determinują obecnie urządzenia mobilne (Mobile IT), chmura obliczeniowa 

(Cloud computing) i Internet Rzeczy (IoT, Internet of Things) [TRENDBOOK e-commerce 

2015, ss. 21–59].

Rolę logistyki w e-commerce możemy sprowadzić do trzech aspektów: zarządza-

nie towarem, magazynowanie i  dostarczanie towaru do klienta, jednakże skutecz-

ność i opłacalność zapewnić może tylko właściwa organizacja procesu logistycznego. 

Profesjonalny sklep internetowy powinien dysponować zaawansowaną i optymalną 

w użytkowaniu platformą IT, w pełni zintegrowaną ze wszystkimi procesami zacho-

dzącymi w firmie. Kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej w e-commerce 

są najwyższe standardy obsługi klienta (m.in. szybkość i terminowość dostaw, nieza-

kłócone rozliczenia finansowe) [Kozierska 2014, s. 52].

Rynek e-commerce w  Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, systematycznie 

wzrasta bowiem liczba gospodarstw z dostępem do internetu (9,4 mln). Aż 55% in-

ternautów dokonało kiedyś zakupów online, a 54% kupuje w polskich sklepach inter-

netowych [Raport E-Commerce w Polsce 2015, s. 7]. Sprzedaż internetowa w Polsce 

odnotowuje regularny wzrost, który w 2015 r. wyniósł ponad 20%. W ciągu ostatnich 

10 lat liczba polskich sklepów internetowych zwiększyła się z niecałych 3 do 20 tys., 

a wartość handlu przekroczyła 30 mld zł. Według prognoz w 2020 r. przekroczy po-

ziom 63 mld zł [Raport E-commerce Standard].
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W  odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku firmy logistyczne rozszerzają 

działalność o kompleksową obsługę sklepów internetowych. W jej ramach e-sklepy 

otrzymują dostęp do usług i narzędzi, które pozwalają na skuteczne tworzenia i roz-

wój na rynku e-commerce bez konieczności ponoszenia dużych nakładów inwesty-

cyjnych. W zależności od potrzeb klient może skorzystać z usług dedykowanych:

•	 zarządzanie logistyką sklepu internetowego (magazynowanie, przyjmowanie 

dostaw zasilających magazyn, konsolidacja zamówień; przygotowanie przesy-

łek do wysyłki, wydruk i dokładanie do przesyłek faktur, paragonów, insertów 

reklamowych; wysyłka; pełna obsługa zwrotów; wymiana produktów),

•	 zarządzanie obsługą klienta sklepu internetowego (informacja o statusie za-

mówienia i wysyłki, informacja o produktach oferowanych przez sklep inter-

netowy – infolinia, e-mail, fax),

•	 zarządzanie płatnościami (kontrola nad należnościami za produkty sprzeda-

wane przez sklep, obsługa dostępnych w Polsce form zapłaty),

•	 dostarczenie technologii informatycznej dedykowanej do zbudowania i pro-

wadzenia sklepu internetowego na platformach internetowych [Kozierska 

2014, ss. 57–58].

W Polsce rynek e-commerce dość długo zdominowany był przez Allegro, najwięk-

szą platformę pośredniczącą w  obrocie artykułami pochodzącymi od niezależnych 

sprzedawców (50% rynku). Obecnie większość tradycyjnych sieci coraz chętniej roz-

wija kanał internetowy równolegle ze sprzedażą w sklepach. Kolejną grupą są start-

-upy, których część urosła na tyle, że zdecydowała się na utworzenie sklepów stacjo-

narnych [Raport Prologis, s. 4].

Charakterystyka start-upów

Rozwój sektora e-commerce wiąże się z wprowadzeniem przez sieci handlowe rozwią-

zań wielokanałowych oraz szybkiego rozwoju licznych internetowych startupów, któ-

rych nie stać na zorganizowanie logistyki, transportu czy punktów odbioru przesyłek.

Start-upami nazywamy przedsięwzięcia, w których przetwarzanie informacji i po-

chodne technologie stanowią kluczowy element ich biznesu [Skala, Kruczkowska, 

Olczak 2015, s. 10]. Steve Blank podkreśla, że start-up nie jest mniejszą wersją dużej 

firmy, to „tymczasowa organizacja zajmująca się poszukiwaniem skalowanego, po-

wtarzalnego i rentownego modelu biznesu” [Blank, Dorf 2013, s. 19].
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Przedsiębiorstwa start-upowe powstać mogą w dowolnej branży, najczęściej jed-

nak związane są z  nowymi technologiami. Do ich cech charakterystycznych zalicza 

się: niskie koszty rozpoczęcia działalności, wyższe niż w  wypadku standardowych 

przedsięwzięć ryzyko, potencjalnie wyższy w stosunku do standardowych przedsię-

wzięć zwrot z inwestycji. Metodą finansowania projektów rozpoczynanych jako star-

tup jest m.in. korzystanie z  funduszy venture capital lub pomocy aniołów biznesu1. 

Momentem, w którym przedsiębiorstwo przestaje być uważane za start-up jest osią-

gnięcie zysku, fuzja lub przejęcie [Blank, Dorf 2013, s. 20].

Od pierwszego dnia istnienia start-up może się stać mikromiędzynarodową spół-

ką [Start-up Ecosystem Raport 2015, s. 16]. Na rynku pojawiło się ich ostatnio tak wie-

le, że magazyn „The Economist” porównał ów wzrost przedsiębiorczości do kambryj-

skiej eksplozji z historii Ziemi. Zdaniem Steve’a Blanka przyczyniły się do tego:

1. szerszy zakres działania sektora venture capital,

2. mniejszy koszt stworzenia tego rodzaju firmy,

3. rozwijanie przez przedsiębiorczość własnej dziedziny zarządzania (Ruch Lean 

Start-up).

4. tempo adaptacji konsumentów do nowych technologii [Startup Ecosystem 

Raport 2015, ss. 14–15].

Szybko rosnące spółki branży technologicznej dotarły do wszystkich obszarów. 

Obserwujemy, jak każdej znaczącej i ulegającej przekształceniom spółce z ery prze-

mysłu odpowiada wschodząca gwiazda ery informacji lub cała grupa nowych spółek. 

Wśród największych spółek ery informacji, które odniosły sukces w wyniku ulepsze-

nia produktów i procesów ery przemysłu, są m.in: Kodak (Instagram), Borders Books 

(Amazon), Tower Record (Apple, Spotify), sieci hotelowe (Airbnb), taksówki (Uber, 

Lyft), rekrutacja i CV (LinkedIn), gazety (social media), sklepy (eCommerce) [Start-up 

Ecosystem Raport 2015, s. 15].

Start-upy tworzą ekosystemy zapewniające rozwój, bogactwo oraz miejsca pracy. 

Przykładem pierwszego wzorcowego ekosystemu jest Dolina Krzemowa (VC, Silicon 

Valley). Raport dotyczący ekosystemów start-upowych zwraca uwagę, że 20 lat temu 

prawie wszystkie start-upy technologiczne powstawały w ekosystemach Doliny Krze-

mowej i Bostonu, a dziś przedsiębiorstwa branży technologicznej są zjawiskiem glo-

1  Aniołowie biznesu (business angels) to prywatni inwestorzy lokujący swój kapitał w zamian za udziały 
w innowacyjnych przedsięwzięciach w początkowych etapach ich powstawania. Pomoc wykracza poza 
sferę samego finansowania i dotyczy m.in. budowania kontaktów oraz nawiązywania relacji z kluczowymi 
partnerami w branży. Aniołowie biznesu działają na rynku venture capital, czyli inwestycji w przedsięwzię-
cia w ich fazie początkowej [Encyklopedia Zarządzania].
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balnym, a ekosystemy start-upowe powstają na całym świecie. Dominujące systemy 

start-upowe znajdują się głównie w  Ameryce Północnej i  Europie, przy czym Euro-

pa plasuje się coraz wyżej w rankingu: Londyn (6. miejsce), Berlin (9. miejsce), Paryż 

(11. miejsce), Amsterdam (19. miejsce). Start-upy wpływają też na wzrost zatrudnie-

nia. Jak wynika z raportu, przez 21 z badanych 28 lat (75%) to właśnie start-upy od-

powiadały za tworzenie nowych miejsc pracy. W najbliższych dekadach ekosystemy 

z  najlepiej zapowiadającymi się start-upami będą miały najlepiej prosperującą go-

spodarkę. Przyszłość globalnej gospodarki zależy w głównej mierze od naszej zdol-

ności wspierania start-upów, dlatego tak istotne jest wspieranie ewolucji i  rozwoju 

ekosystemów, w których powstały. W Polsce jeszcze kilka lat temu start-upy były nie-

widoczne (w pierwszej dwudziestce rankingu nie ma polskich miast). Obecnie start-

-upy aktywnie współtworzą oraz wpływają na branżę innowacyjną [Start-up Ecosys-

tem Raport 2015, ss. 16–21].

Pierwszą szacunkową liczbę polskich startupów (2432 podmioty) poznajemy 

z „Raportu o  polskich start-upach” [Skala, Kruczkowska, Olczak 2015, s.  5]. Badanie 

miało na celu dostarczenie informacji, które pozwoliłyby określić znaczenie branży 

cyfrowej w  gospodarce, a  także kierunki oraz tempo jej rozwoju w  Polsce. Wzięły 

w nim udział 432 podmioty (17%). Ponad połowę respondentów ankiety stanowiły 

start-upy określające się jako „producenci oprogramowania” działający w  branżach 

aplikacji mobilnych, e-handlu oraz usług internetowych. Kluczowym elementem wa-

runkującym rozwój start-upów jest ich finansowanie: aż 60% badanych wskazało na 

własne źródło finansowania, środki z UE (40%), dotacje (23%) lub fundusze zalążkowe 

(7%). Co piąty start-up korzystał ze środków z polskich lub zagranicznych funduszy 

venture capital, tyle samo pozyskało je od aniołów biznesu. Kredyt bankowy otrzy-

mał zaledwie co dwunasty start-up (8%), crowdfounding2 jako źródło finansowania to 

zaledwie kilkanaście przypadków (3%). Wśród badanych tylko 107 start-upów (25%) 

współpracuje z uczelnią lub środowiskiem naukowym. Zaledwie 64 start-upy (15%) 

założone zostały przez osoby związane zawodowo z nauką. Obszar ich zainteresowań 

obejmuje hardware, biotechnologię, narzędzia analityczne (Research Tools, Business 

Intelligence), energetykę i edukację. Częściej niż pozostałe identyfikują one swój pro-

2  Termin crowdfunding (finansowanie społecznościowe) oznacza gromadzenie środków z (internetowego) 
„tłumu”. Proponowane są dwa ujęcia tego zjawiska. W szerszym ujęciu można interpretować crowdfun-
ding jako gromadzenie środków finansowych poprzez sieci komputerowe. W ujęciu węższym jest to 
proces, w którym środki potrzebne przedsiębiorcom, artystom czy też organizacjom non profit zbierane 
są na potrzeby projektów, przedsięwzięć, organizacji, bazując na wsparciu wielu osób z (internetowego) 
„tłumu” [Dziuba 2012, ss. 84–85].
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dukt jako nowość w skali globalnej. Różnią się także w zakresie źródeł finansowania: 

start-upy naukowców są skuteczniejsze w zdobywaniu finansowania zewnętrznego 

i  środków z  UE. Dużo częściej korzystają z  inkubatorów przedsiębiorczości, parków 

technologicznych i  programów akceleracyjnych oraz grantów naukowych [Skala, 

Kruczkowska, Olczak 2015, ss. 5–27].

W drugiej edycji „Raportu o polskich start-upach” znajdujemy uaktualnienie doty-

czące bazy danych, w której obecnie znajduje się 2677 start-upów. Ich założyciele to 

przeważnie osoby 20- lub 30-letnie, dobrze wykształcone i podnoszące swoje kwalifi-

kacje. Zdecydowanie chętniej niż w 2015 r. uczestniczące w badaniu (wzrost o 64%). 

Z analizy danych wynika, że połowa badanych start-upów finansuje się ze środków 

własnych. Istotna z  punktu widzenia rozwoju gospodarki jest informacja, że ponad 

80% badanych start-upów zwiększyła w  ostatnim półroczu liczbę pracowników, co 

potwierdza tezę, że start-upy generują nowe miejsca pracy [Start-up Ecosystem Ra-

port 2015, s. 16]. Tylko co czwarty start-up współpracuje ze środowiskiem naukowym, 

dlatego realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych przez oba środowi-

ska jest jednym z największych wyzwań, jakie czekają w najbliższej perspektywie fi-

nansowej ekosystem polskich start-upów [Skala, Kruczkowska 2016, s. 60].

Start-upy logistyczne

Innowacyjne podejście do transportu czy logistyki jest niemożliwe bez komputerów 

i dostępu do internetu, a przyszłość logistyki trudno sobie wyobrazić bez urządzeń 

mobilnych, obecnie bowiem ponad połowa ruchu na stronach sklepów interne-

towych generowana jest z  poziomu urządzeń mobilnych (smartfonów i  tabletów). 

Większe zaufanie użytkowników internetu do transakcji wykonywanych online 

i przez telefon doprowadziło do wzrostu zainteresowania rozwiązaniami opartymi na 

sprzedaży mobilnej czy online.

Start-upy związane z usprawnieniem kanału sprzedaży, ale również wyboru środ-

ka transportu, który maksymalnie skróci czas dostawy, pośrednio wpływają na branżę 

logistyczną. Technologie pozwalające monitorować drogę przesyłki, drony, które za-

miast kurierów transportują wybrane przesyłki, to tylko niektóre ze sposobów na wy-

pracowanie przewagi konkurencyjnej przez firmy tej branży [Żbik 2016]. Zmieniające 

się preferencje użytkowników dokonujących zakupów w sieci wymusiły pewne inno-

wacje w procesie zakupowym: powstaje wiele technologii i rozwiązań, które skraca-

Trendy logistyki e-commerce na przykładzie start-upów



368

ją czas oczekiwania na zamówiony towar. Trend online 24h jest głównym motorem 

napędowym wykorzystywanym w start-upach, które mają ułatwiać życie użytkowni-

kom [Woźniak 2016].

Przykładem start-upu w branży logistycznej, wykorzystującego zasoby wielu do-

stawców, jest niemiecki Sennder. Start-up ten uruchomił platformę pośredniczącą 

między prywatnymi dostawcami i firmami kurierskimi a klientami. Osoby szukające 

samochodu dostawczego lub osobowego mogą złożyć zamówienie na stronie in-

ternetowej start-upu. Sennder deklaruje, że zastosowanie dalekobieżnych autobu-

sów, minibusów i prywatnych aut w logistyce umożliwia znaczną redukcję kosztów, 

zwłaszcza w transporcie transgranicznym. Klient może wskazać preferowane miejsce 

dostawy przesyłki (punkt odbioru zlokalizowany w pobliżu dworca lub własny dom). 

Firma stawia sobie za cel maksymalne skrócenie czasu dostawy oraz elastyczność 

wpisującą się w oczekiwania odbiorców: świadczenie usług w dni wolne oraz w okre-

sie świątecznym. Berliński start-up planuje zintegrować pracę różnych przewoźników, 

podpisał umowy m.in. z dostawcami dalekobieżnych pojazdów do przewozu paczek, 

a prowadzone z lokalnymi przewoźnikami negocjacje dotyczą tzw. pierwszej i ostat-

niej mili. Dostawy w miastach (szczególnie na tzw. ostatniej mili) stanowią duży pro-

blem, dlatego trwają intensywne poszukiwania najefektywniejszych rozwiązań (m.in 

specjalne rowery, crowdsourcingowy model dystrybucji, paczkomaty, drony).

Interesującym przykładem szybkiej ekspansji na rynku przesyłek KEP jest Start-

-up Ninja Van z Malezji. Usługi firmy polegają na samodzielnym nadawaniu i odbiorze 

przesyłek w określonych punktach (szafki elektroniczne, punkty odbioru w sklepach). 

Przedstawiciele firmy utrzymują, że w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy zwiększyli licz-

bę obsługiwanych zleceń z 5 do 10 tys. sztuk dziennie. W ramach ekspansji na cały 

Półwysep Malajski do końca 2016 r. start-up planuje uruchomić pełen zakres nowo-

czesnych usług logistycznych, włącznie z  powiadomieniami w  czasie rzeczywistym 

o statusie przesyłki.

W Polsce 60% ruchu na polskim rynku paczek generowane jest przez pięć głów-

nych branż: e-commerce, handel detaliczny, sprzedaż bezpośrednią, finanse, wydaw-

nictwa. W związku ze wzrostem zakupów przez internet sklepy internetowe zaczyna-

ją przykładać coraz większą wagę do pozacenowych warunków dostawy. Klientom 

bardziej niż na szybkości zależy obecnie na pewności dostawy. W sposób widoczny 

zmniejszył się udział przesyłek o najkrótszym czasie doręczenia w ogólnej liczbie pa-

czek na rzecz paczek ekonomicznych. W latach 2015–2018 rynek paczkowo-kurierski 

będzie się rozwijał w tempie 10% pod względem wolumenu i przychodów. W 2018 r. 
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w Polsce wartość rynku przesyłek kurierskich i paczkowych może osiągnąć 6,4 mld zł, 

co oznacza, że rocznie wysłanych zostanie prawie 440 mln paczek. Znaczny wpływ 

na rozwój branży logistycznej będzie miała dalsza ekspansja sektora e-commerce. 

W 2015 r. 29% ruchu paczek generowały dostawy zakupów, w 2018 r. będzie to już 

39% [Izakowski 2016].

Pomysł na wykorzystanie transportu morskiego stał się podstawą biznesu 

Statkiem.pl. Start-up ułatwia wysyłanie towarów drogą morską za granicę. Celuje 

w średnie ilości, zbyt małe, by opłaciło się producentowi wynajmować cały konte-

ner, a zbyt duże dla kurierów. Aby wysłać towar, wystarczy na stronie głównej serwi-

su wskazać kraj i port dostawy, wybrać rodzaj opakowania, podać jego wagę i wy-

miary. Zlecenia przyjmowane są 24 godz. na dobę. Użytkownik może ubezpieczyć 

transport, zlecić odprawę celną, a także transport towaru od nadawcy do jednego 

z trzech terminali krajowych statkiem.pl, z którego towar przewieziony zostanie już 

do portu morskiego.

Internet rzeczy

Obecnie ponad dwa miliardy ludzi korzysta z internetu i liczba ta stale się zwiększa. 

Według szacunków w 2015 r. dostęp do internetu będzie miało 75% ludzi na całym 

świecie. Internet staje się powoli globalną platformą nie tylko dla użytkowników, lecz 

także dla maszyn, inteligentnych obiektów i czujników. Gwałtowny wzrost liczby pod-

łączonych urządzeń nastąpił po roku 2008, dlatego moment ten przyjmuje się za po-

czątek istnienia Internetu rzeczy [Brachman 2013, s. 5].

Żyjemy w czasach, kiedy każdy sprzęt domowego użytku stać się może środowi-

skiem dla aplikacji, wzajemnej komunikacji w Internecie rzeczy. IoT to przede wszyst-

kim sieci M2M (Machine-to-Machine), w których zasadniczą rolę odgrywa komunika-

cja między urządzeniami i ich wiedza, dzięki której samodzielnie podejmują decyzję. 

Jedną z alternatywnych definicji IoT jest Internet inteligentnych obiektów (Internet of 

Smart Objects), która precyzuje, że włączane do globalnej sieci urządzenia są inteli-

gentne: zbierają i analizują dane, są w stanie komunikować się ze sobą, wymieniać 

informacje i na ich podstawie inicjować działania [Brachman 2013, ss. 5–7].

Rozwiązanie IoT skutkują zmianami w logistyce wynikającymi nie tyle z rozwoju 

struktur IT, ile z umiejętnego wykorzystywania inteligentnych przedmiotów przyśpie-

szających otrzymywanie czy wymianę informacji. Automatyzacja procesu zamówień, 
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monitorowanie zużycia energii czy poziomu usługi oraz jakości – dostęp do zsyntety-

zowanych danych – to informacja dla operatora logistycznego, że odbiorca potrzebu-

je produktu, zanim ów po niego sięgnie.

Internet rzeczy może się stać najważniejszą inicjatywą technologiczną transportu 

i  logistyki, współcześnie bowiem kluczem do zbudowania przewagi konkurencyjnej 

na rynku jest dostęp do Wi-Fi, komunikacja bliskiego zasięgu (NFC, Near Field Commu-

nications) oraz rozwiązania do lokalizacji w czasie rzeczywistym (RLTS, Real-Time Lo-

cation System). Firma analityczna IDC szacuje, że w najbliższych latach prawie 30 mld 

urządzeń na świecie będzie podłączonych do sieci [Żurek 2016].

Sektor Internetu rzeczy rozwija się dynamicznie również w  Polsce. W  2014  r. 

wart był 1,5 mld dolarów. Branże produkcyjna, transportowa i energetyczna wydały 

780  mln dol. na produkty z  sektora IoT. Środki te zostały przeznaczone na systemy 

do monitorowania floty pojazdów, inteligentne liczniki poboru energii elektrycznej 

oraz systemy kontroli produkcji [Adamczyk 2015, s. 4]. Według dostępnych raportów 

w najbliższych latach technologia IoT będzie intensywnie wdrażana:

•	 w segmencie business to business – produkcja, branża TSL, energetyka, prze-

mysł wydobywczy, smart farming, zarządzanie flotą samochodową,

•	 w sektorze business to consumer – urządzenia do noszenia oraz inteligentne 

urządzenia AGD.

Technologie IoT rozwijają również powstałe w Polsce start-upy. Gra toczy się o ry-

nek wart miliardy dolarów, bowiem według szacunków firmy McKinsey Global Institu-

te wartość rynku IoT na świecie w 2025 r. osiągnie poziom 4 bln dol. [Żurek 2016]. Już 

teraz w Polsce powstają firmy, które z rozwiązań opartych na IoT uczyniły swój core- 

-business, osiągając międzynarodowy sukces. Polskę na tle innych krajów wyróżnia 

szybki rozwój start-upów produkujących głównie:

•	 tzw. beacons, czyli sensory komunikujące się za pomocą Bluetooth oraz Wi-Fi 

z  otoczeniem (np. start-upy Estimote, Kontakt.io, Ifinity) – dostarczają one na 

rynek gotowy produkt (beacon wraz z  chmurą obliczeniową), które mogą być 

wykorzystywane w rozwiązaniach w biznesie czy przestrzeni miejskiej. Ifinity ofe-

ruje opartą na beaconach technologię przeznaczoną dla miast, przestrzeni pu-

blicznych i klientów komercyjnych z całego świata. Pozwala ona ludziom na cy-

frową interakcję z rzeczywistością za pośrednictwem telefonów komórkowych;

•	 tzw. wearable, czyli urządzenie do noszenia (np. start-upy Snowcookie, Pro-

Glove). Polski start-up Snowcookie promuje innowacyjne urządzenie prze-

znaczone dla narciarzy, które pełni funkcję wirtualnego asystenta i  trenera: 
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pomaga poprawić technikę jazdy, prześledzić pokonaną trasę, monitoruje 

funkcje życiowe narciarza oraz warunki atmosferyczne. Niemiecki ProGlove 

proponuje urządzenie wearable usprawniające pracę. Start-up promuje ręka-

wicę, która pozwala użytkownikowi na skanowanie bez użycia rąk oraz bły-

skawicznie reaguje na jego działania. Otwiera to zupełnie nowe możliwości 

wykorzystania gromadzonych przez siebie informacji w zarządzaniu produk-

cją, praktycznie na każdym jej etapie. Projekt może mieć zastosowanie w fa-

brykach albo warsztatach, gdzie przyśpiesza i usprawnia pracę montażystów, 

podpowiada, jakie elementy do czego służą, oraz pomaga pilnować jakości.

Ciekawym przykładem polskiego start-upu technologicznego związanego z pol-

ską nauką jest Versa Box założony przez czterech uczonych z Politechniki Warszaw-

skiej. Obecnie zespół tworzy 12 specjalistów (byłych pracowników naukowych PW, 

doktorantów oraz studentów). Start-up buduje autonomiczne roboty przeznaczone 

do magazynów i fabryk. Ich atutem jest autonomiczna nawigacja. Robot samodziel-

nie porusza się po budynku między wybranymi przez operatora punktami, ma ładow-

ność ok. 300 kg, którą można dostosować do potrzeb odbiorcy. Zapewnia ergonomię 

pracy, jest bezpieczny i przeznaczony do pracy wśród ludzi.

Unikatową technologię oczekującą na opatentowanie proponuje polski start-up 

OORT, umożliwiający stworzenie otwartego ekosystemu składającego się z urządzeń in-

teligentnych, czujników, oprogramowania mobilnego i chmury. Na jej podstawie firma 

opracowała pierwszy system inteligentnego domu, który może być sterowany dowolnym 

urządzeniem z dostępem do internetu bez względu na jego markę i system operacyjny.

Chmura obliczeniowa

Jednym z ważniejszych trendów w nowoczesnych aplikacjach biznesowych ITC jest 

wirtualizacja zasobów obliczeniowych i  usług za pośrednictwem chmury oblicze-

niowej. Pojęcie chmury obliczeniowej można identyfikować jako wszelkiego rodzaju 

usługi dostępne z poziomu sieci internetowej [Pałka, Zaskórski, Zaskórski 2013, s. 64]. 

Chmura obliczeniowa to „styl obliczeń, w którym dynamicznie skalowane zasoby in-

formatyczne (zwykle zwirtualizowane3) są dostarczane zewnętrznym użytkownikom 

3  Wirtualizacja to technika informatyczna pozwalająca jednocześnie uruchomić wiele systemów operacyj-
nych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej przy zachowaniu zasady utrzymania maksymalnej 
możliwej wydajności wszystkich jednostkowych systemów [Pałka, Zaskórski, Zaskórski 2013, s. 64].
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w postaci usług sieciowych na żądanie. Użytkownik nie musi wiedzieć, w jaki sposób 

ta usługa jest realizowana, ani też nie musi się zajmować aspektami technicznymi nie-

zbędnymi do działania” [Fryźlewicz, Nikończuk 2012, s. 9]. W  zależności od zakresu 

udostępnianych usług wyróżniamy trzy podstawowe modele chmur obliczeniowych:

•	 IaaS (Infrastruktura jako usługa, Infrastructure as a  Service) lub HaaS (Sprzęt 

jako usługa, Hardware as a Service) – w tym modelu klientom zapewniona jest 

tylko infrastruktura informatyczna. Użytkownik może zainstalować i  skonfi-

gurować m.in. system operacyjny czy różnego rodzaju aplikacje,

•	 PaaS (Platforma jako usługa, Platform as a Service) – model daje większą kon-

trolę usługodawcy nad udostępnianymi zasobami. Użytkownik uzyskuje 

dostęp do infrastruktury i  środowiska, gdzie może zainstalować i  otwierać 

potrzebne aplikacje. Administrowaniem wirtualnym systemem operacyjnym 

zajmuje się platforma, nie użytkownik,

•	 SaaS (Oprogramowanie jako usługa, Software as a Service) – model polega na 

dostarczaniu gotowego oprogramowania na życzenie klienta, dzięki czemu 

może korzystać z  potrzebnych aplikacji bez uprzedniej ich instalacji. Użyt-

kownik wynajmuje oprogramowanie, a  usługodawca zarządza oprogramo-

waniem, zapewniając bezawaryjność działania oraz aktualizację [Leończuk 

2012, ss. 628–629].

Zasługującym na szczególną uwagę projektem badawczym realizowanym na Uni-

wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu jest portal LOGICAL. Platforma umożliwia, 

w zależności od konkretnych preferencji i wymagań przedsiębiorstw logistycznych, 

instalację i  integrację systemów aplikacyjnych. Chmura obliczeniowa adresowana 

jest do większości małych i średnich przedsiębiorstw logistycznych, które nie dyspo-

nują środkami finansowymi na zakup sprzętu informatycznego, specjalistycznego 

oprogramowania, a także zatrudnienie specjalistów ICT niezbędnych do utrzymania 

aplikacji informatycznych. Głównymi funkcjonalnościami portalu są mechanizmy 

wyszukiwania w  bazach danych partnerów biznesowych oraz udostępnianie usług 

i  logistycznych systemów informatycznych [Korczak 2014, ss.  98–99]. Przykładem 

jednego z systemów dostępnych w chmurze obliczeniowej jest aplikacja logistyczna 

LogBase on Demand, która pozwala na dynamiczne i elastyczne zarządzanie firmą lo-

gistyczną poprzez progresywne i dostosowane do potrzeb użytkownika rozszerzenie 

funkcjonalności systemu bez zwiększenia złożoności zadań, kosztów i czasu wdroże-

nia. Aplikacja zawiera główne funkcje niezbędne do zarządzania firmą logistyczną, 

m.in.: utrzymanie bazy danych, zarządzanie magazynami i składami, zarządzanie flo-
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tą transportową, monitorowanie zleceń i wysyłek, ewidencja zamówień i rozliczenia, 

zarządzanie dokumentacją [Korczak 2014, s.  100].

W perspektywie najbliższych lat dominującym trendem na świecie będzie wy-

korzystanie chmur obliczeniowych w  połączeniu z  platformami i  aplikacjami mo-

bilnymi. W Polsce aktualnie 65% przedsiębiorstw deklaruje korzystanie z rozwiązań 

opartych na chmurze obliczeniowej. Według przedsiębiorców korzystanie z aplika-

cji przez internet wyraźnie się przyczynia do realnych korzyści: oszczędność cza-

su (51%), niższe nakłady finansowe na informatykę w firmie (40%), szybszy dostęp 

do danych firmowych (40%) oraz wzrost mobilności użytkowników (40%) [Kapera 

2014, s. 5].

Uruchomienie platformy online oraz zbudowanie wydajnej i  bezpiecznej infra-

struktury podtrzymującej tą platformę to znaczne koszty, dlatego chmura oblicze-

niowa jest ciekawym rozwiązaniem dla powstających start-upów, oferując im nie-

jako „infrastrukturę pod klucz”. Start-upy z  jednej strony stają się użytkownikami 

chmury, a z drugiej strony aktywnie wykorzystują zapotrzebowanie rynku, oferując 

usługi cloud.

Przykładem start-upu, który oferuje usługę chmurową PaaS (Platform as a Servi-

ce), jest rumuński Devicehub.net. Star-tup opracował bardzo ciekawe narzędzie, które 

pozwala na przetwarzanie danych nadsyłanych przez urządzenia IoT. Devicehub.net 

wyróżnia bezproblemowa obsługa gigantycznej bazy informacji oraz kilku miliardów 

urządzeń (źródeł danych). Start-up z  łatwością może łączyć i zdalnie zarządzać wie-

loma urządzeniami. Platforma Devicehub.net. wyraźnie zmniejsza nakład pracy oraz 

czas potrzebny usługom IoT do wejścia na rynek.

Mimo że korzystanie z chmury obliczeniowej umożliwia odniesienie różnym ty-

pom przedsiębiorstw istotnych korzyści, z  cloud computing wiążą się kontrowersje 

utrudniające implementację i  szeroką akceptację dla tej formy nabywania i  dystry-

bucji usług IT. Kontrowersje te to m.in. problemy z  bezpieczeństwem gromadzenia 

i  przechowywania danych, awarie sieci uniemożliwiające korzystanie z  zasobów IT, 

częściowe lub całkowite uzależnienie od dostawcy [Dziembek 2015, ss. 733–734].

Podsumowanie

Wejście w erę e-handlu narzuciło pewien sposób interaktywnego myślenia opar-

tego na korzystaniu z  nowoczesnych technologii, nowatorskich serwisów oraz 
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personalizacji usług czy produktów. Obszar logistyki e-commerce wymaga no-

wego spojrzenia na procesy oraz innowacje technologiczne. Już dziś logistyka 

w  chmurze pozwala na przeniesienie panelu administracyjnego i  komunikacyj-

nego, dzięki czemu redukowane są koszty, minimalizowane błędy, a  operato-

rzy i  klienci mają dostęp do tych samych aktualnych informacji. Wykorzystanie 

wielkich zbiorów danych (Big Data) służy poprawie zadowolenia klienta, sprzyja 

zmniejszaniu ryzyka oraz tworzeniu nowych modeli biznesowych. Wprowadzanie 

pojazdów samosterujących (m.in. wózki widłowe, ciężarówki), wykorzystywanie 

inteligentnych przedmiotów (m.in. okulary, rękawice) wpływa na poprawę bez-

pieczeństwa, redukcję kosztów, a także oszczędza czas. Zastosowanie IoT w prze-

myśle obejmuje m.in. inteligentne maszyny, które dzięki czujnikom wiedzą, kie-

dy wymagają wymiany podzespołów lub konserwacji. Skutkiem niekorzystnym 

z punktu widzenia pracowników jest stopniowe ograniczanie zatrudnienia w wie-

lu gałęziach gospodarki.

Cały segment e-commerce rozwija się dynamicznie, co jest efektem wprowadze-

nia przez sieci handlowe rozwiązań wielokanałowych oraz rozwoju licznych interne-

towych startupów. Startupy tworzą ekosystemy zapewniające światowej gospodarce 

rozwój, bogactwo oraz miejsca pracy, dlatego przyszłość globalnej gospodarki zale-

ży w głównej mierze od naszej zdolności wspierania startupów. Ich sukces łączy się 

ze źródłem finansowania. Niestety w  Polsce finansowanie tego typu przedsięwzięć 

odbywa się głównie ze środków własnych, przy niewielkim udziale dotacji, kredytu 

bankowego czy crowdfundingu.

Dominujące systemy start-upowe znajdują się w  Ameryce Północnej i  Europie. 

W  Polsce start-upy zlokalizowane są głównie w Warszawie, Krakowie lub Poznaniu. 

Tylko co czwarty polski start-up współpracuje z uczelnią i środowiskiem naukowym, 

nieliczne zostały założone przez osoby związane zawodowo z nauką.

Przedsiębiorstwa start-upowe mogą powstać w  dowolnej branży – najczęściej 

są związane z  nowymi technologiami, najrzadziej powstają dla logistyki i  transpor-

tu. Start-upy logistyczne znacząco wpływają na kierunki rozwoju gospodarki. Osoby 

pracujące w logistyce powinny śledzić zachodzące zmiany, by usprawnić biznes oraz 

utrzymywać standardy, do których przywykł współczesny odbiorca.

Inwestycje w start-upy oraz nowe rozwiązania są kosztownym i ryzykownym pro-

cesem, jednak w dłuższej perspektywie opłacalnym. Istnieje wiele polskich startupów 

odnoszących sukcesy międzynarodowe, jednak z  uwagi na korzyści ekonomiczne 

i  społeczne generowane przez startupy konieczne są działania systemowe dla ich 
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wspierania. Opracowana na zlecenie Rady ds. Innowacyjności „Biała Księga Innowa-

cji”, ma na celu pobudzenie gospodarki. Realizacja postulatów będących efektem 

konsultacji społecznych powinna się przyczynić do zwiększenia nakładów na badania 

i rozwój (B+B) do poziomu 1,7% PKB w 2020 r. oraz stworzenia w ciągu najbliższych 

siedmiu lat 1500 start-upów [Biała Księga Innowacji 2016].

Badania liderów IT oraz biznesu pokazują jednoznacznie, że firmy inwestujące 

w  połączenie i  interakcję pomiędzy urządzeniami, danymi, procesami czy ludźmi, 

są efektywniejsze. Nowe trendy w  logistyce umożliwiają poprawę jakości obsługi 

klientów oraz większą innowacyjność oferowanych usług. Steve Jobs mawiał, że in-

nowacyjność odróżnia lidera od naśladowcy [Gallo 2011, s. 25]. Oczywiście nie każdy 

może być jak Jobs, lecz każdy może „myśleć inaczej” (think different), kreatywnie. In-

spirować, wpływać na rzeczywistość i twórczo dostosowywać ją do indywidualnych 

potrzeb – popychać świat do przodu. Taką rolę niewątpliwe odgrywają start-upy 

i ich twórcy.
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Abstract: The purpose of this article is to analyse electronic tolling solutions that are 
currently available in selected EU countries. In the first stage it presents the EU legislation 
concerning electronic toll collection (ETC) systems. Next, the paper focuses on the 
technical aspects of the key technologies that are currently used. The summary contains 
examples of different toll systems in each European Member States, which are placed in 
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Introduction

Nowadays, in the UE there are many electronic toll collection systems which differ 

from both the technical and the operational perspective. Of course, this situation is 

not comfortable from the point of view of users, i.e. if someone wants to drive thro-

ughout UE countries, they have to use many different on-board units (OBU), which 

are also connected with other ways of payment schemes and solutions (Picture 1). It 

is enough to mention the six various electronic fee collection systems:

•	 Automatic Number Plate Recognition (ANPR),

•	 Dedicated Short-Range Communications (DSRC),

•	 Radio Frequency Identification (RFID),

•	 Global Navigation Satellite Systems (GNSS),
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•	 Tachograph-based technology,

•	 Mobile communications (GSM and smartphones),

and some examples of payment schemes: cash, credit cards, debit cards, fuel cards, 

pre-paid method, post-paid method or direct debiting.

Picture 1. Example – one user, multiple OBUs

Source: own elaboration.

A significant number of technologies for electronic toll collection systems result in 

currently used solutions being interoperable only at the national level and adversely 

affecting the development and functioning of the internal market. The UE authorities 

have taken into consideration this issue and have made some efforts to ensure inte-

roperability of electronic toll collection systems throughout Europe. The main step 

was Directive 2004/52/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 

2004 on the interoperability of electronic road toll systems in the Community. Its goal 

was to enable road users to pay tolls throughout the continent, through one contract, 

with one service provider and one single OBU, by setting up European Electronic Toll 

Service (EETS), interoperable with national electronic toll services of the UE countries.
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Legislative framework

The problem of interoperability of electronic road toll systems in the UE was referred 

to in Council Resolution of 17 June 1997 on the development of telematics in road 

transport, particularly with respect to electronic fee collection [Dz. U. UE C Nr 194, p. 

5], then in Directive 1999/62/EC of the European Parliament and of the Council of 17 

June 1999 on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructu-

res [Dz. U. UE L Nr 187, p. 42]. In 2004, the authorities of UE took bold steps to address 

this issue. It was, as mentioned above, Directive 2004/52/EC of the European Parlia-

ment and of the Council of 29 April 2004 on the interoperability of electronic road toll 

systems in the Community [Dz. U. UE L Nr 166, p. 124]. One of the main assumptions 

was to establish a European Electronic Toll Service (EETS). In turn, technical standards 

and requirements, including technical, procedural and legal issues and further gu-

idance on the application of the EETS were set out in Commission Decision of 6 Octo-

ber 2009 on the definition of the European Electronic Toll Service and its technical 

elements [Dz. U. UE L Nr 268, p. 11].

To help the implementation of Directive 2004/52/EC and Decision 2009/750/EC 

The European Electronic Toll Service (EETS). Guide for the application of the directive on 

the interoperability of electronic road toll systems was also published. This document 

simply explains some of the most important aspects connected with the implemen-

tation of EFC interoperability and EETS [European Union, 2011]. Almost a year later 

The European Commission presented the COMMUNICATION FROM THE COMMIS-

SION Implementation of the European Electronic Toll Service, which made a  preli-

minary assessment of the reasons why the current legal framework did not lead to 

the expected development of the interoperable European electronic road toll service 

among Member States. It states that a  number of developments have taken place 

and a number of problems exist and it requires the states to take all the necessary 

measures to facilitate the establishment of full technical and operational interope-

rability of EETS (COM (2012) 474). Recently (8/07/2016 – 2/10/2016), the European 

Commission has initiated a public consultation on the review of Directive 2004/52/EC 

and Decision 2009/750/EC on the European Electronic Toll Service, in which citizens 

and organisations are asked to express their views on the electronic toll systems and 

the achievement of EETS [European Commission, 2016]. 
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Technical solutions

Different technical solutions and technologies have been deployed in Europe to sup-

port different tolling schemes. However, every toll system is composed of four major 

parts (Picture 2), namely Automated Vehicle Identification, (AVI), Automated Vehicle 

Classification (AVC), Customer Service (CS), and Violation Enforcement (VE) [Manzi, 

Battiboia, Grandserre et al. 2015, p. 39]. In addition, each one uses one or more of the 

six solutions to identify the vehicles, for tolling or for enforcement purposes. 

Picture 2. Construction of ETC system

Source: Own elaboration.

Automatic Number Plate Recognition (ANPR)

The first technology is Automatic Number Plate Recognition (ANPR). This solution 

uses cameras and optical character recognition for vehicle identification (Picture 3). 

It is a mature technology that does not require OBUs and is characterized by lower 

operational costs than other electronic toll systems and less roadside equipment. 

In comparison with other technologies it is capable of generating savings thanks to 

automatic handling processing. It can also be most successful when combined with 

other solutions. In addition, it is connected with no performance restrictions con-
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cerning vehicle speeds. On the other hand, we have to assure good quality licence 

plates, access to vehicle database or meet the requirements for high quality images. 

More importantly, this solution is not proposed by Directive 2004/52/EC for EETS.

Picture 3. The way ANPR works

Source: [Dionori, Manzi, Frisoni et al. 2014, p. 21].

Dedicated Short-Range Communications (DSRC)

The second key solution is Dedicated Short-Range Communications (DSRC). Its prin-

ciple of operation is based on two-way radio communication between certain parts 

of the road infrastructure and the OBU installed in the vehicle (Picture 4). This techno-

logy is the most commonly used throughout Europe, and it is also proposed for EETS 

by Directive 2004/52/EC. DSRC systems have many strengths, they are characterized 

by high reliability and performance, low signal tolling infrastructure interference, in-

expensive mobile devices, low operation costs or more than 10 million OBUs used 

currently in Europe [Dionori, Manzi, Frisoni et al. 2014, p. 33]. In contrast, the system 
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is connected with high costs of the installation of road-side infrastructure (gantries). 

Thus, in future it will be difficult to make any modification in the tolled network once 

implemented. Additionally, this solution is costly for roads with many short stretches 

and is related to high investment and operational cost of tolling infrastructure. 

Picture 4. Example of DSRC tolling technology

Source: [Dionori, Manzi, Frisoni et al. 2014, p. 26].

The DSRC technology is used either in a single lane environment (Italy, France and 

Spain, among others) or in a free-flow environment (Austria, the Czech Republic and 

Poland). DSRC technology in MLFF (multilane free-flow) is capable of locating single 

OBUs, so the vehicles do not have to be on a single tolled lane. As presented in table 

1, this solution enables the improvement of vehicle flow and the reduction of conge-

stion.
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Table 1. Road traffic related the DSRC technology applied
Road traffic (Vehicles/hour per lane)

ETC with barriers ETC without barriers Multilane free-flow
650-750 vehicles/hour per 

lane
1,200 vehicles/hour per lane n.a.

Source: [Villalonga Torres 2010, p. 10].

Radio Frequency Identification (RFID)

Other technology is Radio Frequency Identification (RFID). It uses radio waves to au-

tomatically identify on-board devices, very much like for the DSRC technology. Altho-

ugh operating on a different frequency bandwidth (Table 2). This solution is widely 

used in the USA (E-ZPass – 14 states, FasTrak – California, TxTag – Texas and Sun-Pass 

– Florida). The costs of roadside equipment for RFID systems are very similar to those 

of DSRC. 

Table 2. DSRC & RFID technologies

TECHNOLOGY FREQUENCY 
RANGE READ RATE WEATHER TAG PRICE 

(AVERAGE)

DSRC
Microwave  

(2,45–5,9 GHz)
>99% Not sensitive Medium (10€)

RFID
UHF  

(868–956 MHz)
>99% Not sensitive Low (1€)

Source: [Dionori, Manzi, Frisoni et al. 2014, p. 36].

Global Navigation Satellite Systems (GNSS)

The next solution cited by the Directive is Global Navigation Satellite Systems (GNSS) 

in conjunction with GSM for communications. Position data are used to determine 

the degree of road exploitation (Picture 5), and they come from a network of orbiting 

satellites, using the US GPS, in future also the EU’s Galileo system and the Russian 

GLONASS system. GNSS requires the use of three main components: 

•	 an on-board unit, 

•	 a mobile data communications device, and 

•	 a back office. 
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The main advantages of GNSS technology are its flexibility to make any modifi-

cation of the tolling network and low investment cost in roadside infrastructure. In 

addition, GNSS is well-placed to create a single electronic toll collection system in the 

European Union, and it is capable of catering for other needs as an added value thro-

ugh the on-board unit: speed control, traffic information, navigation, etc. However, 

this solution has also some disadvantages, for example, high investment and opera-

tional costs due to GSM communication. Additionally, this technology is not preva-

lent and, although this type of system has been selected for the national tolling sys-

tems for heavy vehicles in Germany, Hungary and the Slovak Republic, further work is 

required to ensure interoperability within the existing DSRC schemes.

Picture 5. GNSS systems

Source: [Dionori, Manzi, Frisoni et al. 2014, p. 39].

Tachograph based tolling

The penultimate technology is Tachograph based tolling which is used only in Swit-

zerland. It is based on the registration of usage of roads through an on-board unit 

connected to the vehicle’s odometer (Picture 6). The OBU recognises border passa-

ges by DSRC. Course data is saved on a special chip card and is verified by certified 

personnel [Egeler 2004, p. 2]. The main strength of this technology is a high level of 

data protection. Other advantages are low toll collection costs and the fact that the 

maintenance of tolling infrastructure is connected only with cross-border control sta-

tions. In contrast, this solution has several significant weaknesses, i.e. low accuracy of 
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the tolling technology, costly OBUs, or high investment costs of cross-border control 

stations. In addition, this technology is not favoured by the Directive 2004/52/EC for 

EETS. 

Picture 6. Tachograph-based system

Source: [Federal Department of Finance FDF 2013, p. 7].

Mobile communications (GSM and smartphones)

The last technology is Mobile communications (GSM and smartphones), which is in 

principle only an adjunct to support data collection from an OBU or customer access 

to internet-based payment. Nowadays the role of this solution is still embryonic. Ho-

wever, the development of Near Field Communication (NFC) and greater cellular ne-

twork coverage could favourably affect the use of cellular-based location services for 

purposes of ETS in future. This technology is partly used in tolling systems which are 

currently functioning [Dionori, Manzi, Frisoni et al. 2014, p. 53]:

•	 AfriGis (South Africa) – mobile devices used to follow the toll expenses,

•	 GeoToll (US, Florida) – mobile devices equipped with RFID, or

•	 m-Toll (India, Brazil, Indonesia) – mobile devices used as a tag.

This technology has been included in Directive 2004/52/EC, so it is compatible 

with EETS requirements. Additionally, this technology does not require in vehicle 

OBU, which could lead to identified savings. Other strengths are low investment in ro-

adside infrastructure, low maintenance costs or a user-friendly interface. On the other 

hand, mobile devices-based tolling is not mature, it is necessary to ensure long batte-

ry life, GSM coverage is insufficient, and it is impossible to classify vehicles.
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Selected electronic road toll systems in UE

While the European Electronic Tolling Service will become reality in future, the Di-

rective 2004/52/ES regulates technical solutions of new electronic toll systems to use 

one of the following three technologies or a combination of them:

•	 Global Navigation Satellite Systems (GNSS),

•	 Dedicated Short-Range Communications (DSRC) in the 5.8 GHz band,

•	 mobile communication in GSM/GPRS networks.

At present microwave technology prevails in Europe (Picture 7). However, in re-

cent years some countries implemented other solutions. The examples of the use of 

different technologies and ways in which electronic road toll systems function in se-

lected EU countries will be presented below.

Picture 7. Electronic technologies for tolling systems in Europe

Source: [Zaoral, Mlynářová 2013, p. 48].
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German LKW-Maut

The reason why the government introduced a distance-based toll for trucks was to 

spread the costs fairly. Since October 2015 all domestic and foreign trucks weighing 

7.5 tonnes or more have been subject to the truck toll [Toll Collect GmbH 2016a, p. 

1]. German LKW-Maut, based on a PPP Model (Picture 8), is owned by a consortium 

of three well-known companies: Daimler Financial Services, Deutsche Telekom and 

Cofiroute. 

Picture 8. German LKW-Maut - PPP Model

Source: [Manzi, Battiboia, Grandserre et al. 2015, p. 12].

German system is the world’s first combination of GPS (Global Positioning Sys-

tem) navigation technology with GSM (Global System for Mobile Communications) 

networks. Thanks to this solution vehicles do not have to slow down, stop and are 

not restricted to specific lanes, so it does not have a negative influence on the flow 
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of traffic during toll collection. The heart of the automatic log-on system is the elec-

tronic On-Board Unit (OBU), which receives satellite signals via GNSS, references to 

a digitized road map, and holds on key data. i.e. toll route network, valid toll rate per 

kilometre, emission class or number of axles (Picture 9).

Picture 9. Germany Automatic log-on 

Source: [Toll Collect GmbH 2016b, p. 14].

The Federal Office for Goods Transport (BAG) is responsible for overall enforce-

ment. Compliance with the toll requirement is enforced as follows [Toll Collect GmbH 

2016b, pp. 34-36]:

•	 automatic enforcement – 300 enforcement gantries,

•	 stationary enforcement – BAG employees parked further along the road from 

an enforcement gantry,

•	 mobile enforcement – around 300 mobile BAG teams,

•	 on-site enforcement.

At the end of March 2015 [Manzi L., Battiboia S. Grandserre E. et al. 2015, p. 10] the 

factors listed below characterized German ETC: 

•	 1 080,000 registered vehicles,

•	 169 500 registered users,

•	 832 700 mounted OBUs,

•	 28 030 000 000 toll kilometres,

•	 around 12 000 000 controlled vehicles per year,

•	 toll road network: around 12,800 km motorway and some 2,300 km federal 

trunk roads.
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Czech Myto

The Czech toll network is an open system (Picture 10), which enables tolling of mo-

ving vehicles in unimpeded driving conditions. The system was implemented only 

within nine months. MYTO CZ applies to vehicles and buses above 3.5 t maximum 

allowed weight. In this distance-based toll system, toll charges are electronically de-

bited via OBU called Premid-Box. Two ways of payment are available: a prepaid and 

a postpaid method.

Picture 10. Czech Republic ETC system

Source: [Černý 2008, p. 28].

Consortium Kapsch was awarded the contract to build and operate Czech Elec-

tronic Toll Collection scheme. The toll operator is the Road and Motorway Directorate 

of the Czech Republic. In turn, the Czech Customs Administration is responsible for 

mobile enforcement [Kapsch 2016a, p.2]. 

At the end of 2013, there were more than 686,000 registered vehicles. Tolled road 

network expanded from 968 km at the system launch to 1421 km. Total gross inco-

me of the tolling system between 2007 and 2013 amounted to EUR 1.36 bn [Inoxive 

2014, p. 9, 11, 13].
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Video Maut system – Austria

Austria was the first country in Europe to launch a nationwide electronic toll collec-

tion system for all vehicles of over 3.5 tons in weight. The technology chosen was 

a Dedicated Short Range Communication 5.8 GHz solution that uses a simple on-bo-

ard unit named Go-Box. The system also enables light vehicles to pay for their access 

to a  series of roads using an ANPR-based solution. The state owned infrastructure 

company Asfinag became the operator of the system. The Video-Maut scheme was 

implemented on the entire Austrian highway network (Picture 11) at a length of abo-

ut 2,200 km [Kapsch 2016b, p. 2].

The key details of Video-Maut scheme are presented below:

•	 every working day the system collects and processes over 2.5 million trans-

actions in real-time, which results in a daily income of 3 million Euros for the 

operator [Kapsch 2016b, p. 2],

•	 800 charging points [Manzi, Battiboia, Grandserre et al. 2015, p. 22],

•	 100 stationary enforcement gantries, 20 portable, 25 mobile [Manzi, Battibo-

ia, Grandserre et al. 2015, p. 22],

•	 revenue per / year (€) 1,135 mln [Manzi, Battiboia, Grandserre et al. 2015, p. 

22].

Picture 11. Network of roads on which tolls are levied

Source: [ASFINAG 2016, p. 9].
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All Electronic Tolling (AET) – Portugal

Portugal was the first country to adopt a universal ETC to all tolls in its territory. It took 

place in 1995 and the electronic toll system was called the “Via Verde” system [Amo-

rim, Lobo, Rodrigues et al 2014, p. 881]. All vehicles are subject to the truck toll, regar-

dless of their weight. However, the rates depend on a vehicle’s size and the number of 

axles. There are four payment options [Portugal Tolls 2016]:

•	 The EASYToll: this system associates the vehicle´s licence plate with a credit 

card,

•	 The TOLLCard: prepaid cards for 5, 10, 20 or 40€,

•	 Toll Service: prepaid tickets,

•	 Temporary ‘Via Verde Visitors’ Device.

The development of the Portuguese road infrastructure was financed by two di-

stinct models: direct public investment and public-private investment, through PPP 

contracts. In 1997, a  new concept of PPP scheme was introduced in Portugal. This 

model is known as „shadow toll” payment and was named as SCUT roads (Sem Custos 

para o Utente – No Cost to Users). 27% (914 km) of the 3,378 km of the Portuguese AE 

network were under this model. However, in 2011 the government decided to intro-

duce real tolls in all SCUT roads [Santos, Santos, pp. 5–9].

The following details are connected with Portuguese ETC [Ascendi 2016, pp. 5–6, 9]:

•	 road network: 21 Concessions (Picture 12),

•	 toll revenues: €916 million,

•	 80% electronic transactions,

•	 50% of all Portuguese vehicles are equipped with a OBU.
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Picture 12. Highway concessionaires

Source: Ascendi 2016, p. 5.

Conclusions

Taking into account the diversity of technologies it seems obvious that at this mo-

ment there is not any perfect general-purpose electronic toll collection system. Every 
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single one has its own advantages, disadvantages, characteristics and nature. Gene-

rally, those which balance the technical requirements and investment costs best are 

implemented. Despite the fact that the EU is going to set up EETS, each Member Sta-

te chooses different solutions which are best suited to their specific national tolling 

situation, as presented in Table 3.

Table 3. Typical ETC technologies suited to tolling

Tolled road, zone, 
object, specific 
infrastructure

Tolled vehicles
Heavy goods 

vehicles

Tolling scheme

Nationwide tolling 
scheme

High capacity roads
DSRC (GNSS possi-

bly)
National roads GNSS (DSRC)
Rural/all roads GNSS

Cordon, Zone or 
Area 

charging

Typically urban 
roads

DSRC/ANPR

Specific infrastructu-
re tolling

Special tolled 
sections: bridges or 

tunnels
DSRC/ANPR

Source: [Dionori, Manzi, Frisoni et al. 2014, p. 73].

Using the examples of countries which have been characterized previously, Table 

4. presents an overview of the initial assessment of each technology in terms of best 

adaptation to the conditions in these countries. The more points, the greater extent 

to which the countries meet all the requirements.

Nowadays, the most widely-adopted electronic toll system is DSRC, which uses 

Infra-Red or Microwave, although some Member States implemented GNSS techno-

logy. Moreover, a frequently used solution is also the combination of different tech-

nologies. The decision to implement a specific electronic toll system is very difficult 

and requires a considerable number of factors to be analysed. These factors can be 

divided into two main groups: the first connected with technology options and the 

second related to costs (Picture 13).

Analysis of Electronic Road Toll Systems in Selected EU Countries



396

Table 4. Technology assessment

Tolling scheme

Exam-
ples 

of real 
schemes

Technologies

DSCR GNSS/
GSM ANPR Sticker 

Tag
Mobile 
Phone

Manual 
collec-

tion
Motorways; all 

vehicles; distance 
based; under 

5.000 km 

Portugal 9 6 3 6 6 3

Motorways; He-
avy vehicle only; 
distance based; 
under 5.000 km 

Austria, 
Czech 

Republic
9 6 3 6 3 0

Motorways; He-
avy vehicles only; 
distance based; 
over 5.000 km

Germany 3 9 0 3 6 0

Source: [Manzi, Battiboia, Grandserre et al. 2015, pp. 70–71].

Picture 13. Technical and cost key factors

Source: Own elaboration.
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Some of them are, of course, more important than others, although paying atten-

tion to all factors is a proper way to ensure the best decision possible. A good appro-

ach is to implement an electronic toll system gradually and to define the performan-

ce indicators which would confirm the accuracy of previous decisions. Unfortunately, 

in reality, predominant factors relate to costs. For example, the risk allocation (sub-

stantial impact on the system cost) between the contracting parties and the applied 

operating model is often treated with greater priority than technical requirements 

and interoperability. Political priorities are often the issue as the implementation of 

a new electronic toll system could lead to the increase in taxes, which is not viewed 

positively by citizens. 

It seems that the currently available technologies should allow an easy imple-

mentation of the European Electronic Toll Service. Hence the question, why has this 

concept not become reality yet? The answer is very simple. As mentioned before, the 

issue of the implementation of an electronic toll system is multi-faceted and requires 

consideration of many factors, which from the point of view of each EU Member State 

looks completely different. Bear in mind that the majority of UE Member States have 

invested in already operating ETC systems and creating these systems from scratch 

or their modification is not in their interest. They have to see some advantages of this 

concept. What’s more, keep in mind that each country has its own national legisla-

tion connected with road pricing. Other problems to be solved are the guarantee of 

payment of electronic tolls and the enforcement process. It will require the creation 

of a common database, which could help to facilitate the cooperation between Mem-

ber States by including the tolling violation. The next issue is related to the on-board 

unit, which would have to process a lot of information and should be able to connect 

different technologies, i.e. GNSS with DSCR. It will affect their costs, although there 

is a chance that the standardization of OBUs could result in lower unit costs for the 

future. 

All in all, it can most certainly be said that the problem of the interoperability of 

electronic road toll systems in UE will not be solved too quickly.
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Wprowadzenie

Sektor logistyki ma kluczowe znaczenie dla polskiej i  europejskiej gospodarki oraz 

każdego rodzaju działalności gospodarczej1, warunkując procesy zaopatrzenia, pro-

dukcji oraz dystrybucji i sprzedaży w wymiarze lokalnym i globalnym [The European 

Commission’s perspectives on logistics 2009]. Jest jednym z najważniejszych czynni-

ków determinujących rozwój gospodarczy kraju w każdej branży gospodarczej oraz 

rozprzestrzenianie się wzrostu gospodarczego silnych ośrodków na pozostałe obsza-

ry Polski [Strategia Rozwoju Transportu do roku 2020]. Wyzwania rozwoju polskiej 

gospodarki adresowane do systemu logistyczno-transportowego w Strategii Rozwo-

ju Kraju 2020, Strategii Europa 2020 i w Krajowym Programie Reform tworzą podsta-

wową wykładnię problemów do rozwiązania w horyzoncie 2016–2020 w zakresie:

•	 zwiększenia dostępności w czasie i przestrzeni usług logistyczno-transporto-

wych (zarówno dla polskich, jak i zagranicznych użytkowników, w tym przed-

siębiorstw i administracji publicznej),

•	 ograniczenia kosztów, czasu transportu i operacji logistycznych przy jedno-

czesnej sukcesywnej poprawie efektywności energetycznej i obniżeniu jed-

nostkowych wskaźników emisyjności,

•	 rozwoju multimodalności podwyższającej elastyczność, sprawność i  efek-

tywność przepływu towarów w różnych gałęziach transportu wg zidentyfiko-

wanych potrzeb ekomodalności i synchromodalności,

•	 zintegrowania polskiego systemu logistyczno-transportowego z  systemem 

europejskim i globalnym, uwzględniając obowiązujące standardy i wymaga-

nia infrastrukturalne,

•	 dostosowania usług logistyczno-transportowych do oczekiwań ich odbior-

ców, wzmacniając spójność społeczną, ekonomiczną i  przestrzenną kraju 

oraz konkurencyjność polskiej gospodarki. 

Wyzwania badawcze i problemy sektora logistyki oraz potrzeby ich pilnego roz-

wiązania są pochodną potrzeb rozwoju i  globalizacji gospodarki, wzrostu jakościo-

wego i ilościowego wymiany towarowej w transgranicznych łańcuchach dostaw oraz 

nadrzędnej roli czasu i  rentowności w  działalności gospodarczej. W  odniesieniu do 

poziomu przedsiębiorstwa cechą charakterystyczną badań procesów logistycznych 

1  Logistyka tworzy blisko 14% PKB gospodarki UE – Raport Banku Światowego, Worldbank.org „Connecting 
to Compete 2014”, zob. http://siteresources.worldbank.org/TRADE/Resources/239070-1336654966193/
LPI_2014_final.pdf.
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jest niedostępność bezpośrednich informacji o  rzeczywistym przebiegu procesu. 

Oznacza to, że weryfikacja hipotez (konfrontacja myśli z czynem) polega nie na bez-

pośredniej konfrontacji teorii z rzeczywistością, lecz na konfrontowaniu hipotez z ko-

munikatem dotyczącym rzeczywistości [Stajniak 2012, s. 17.].

Podstawowe problemy logistyki w Polsce
 

Według rankingu Banku Światowego z 2013 r. polska logistyka uplasowała się na 31. 

miejscu wśród 160 państw ocenianych wg LPI (Logistics Performance Index). Pierwsze 

trzy miejsca zajęły Niemcy, Holandia i  Belgia. Indeks Logistycznej Wydajności (LPI) 

jest średnią ważoną punktacji w sześciu kluczowych kryteriach (w nawiasach podano 

miejsce polskiej logistyki) [Trade Logistics in the Global Economy… 2014]: 

•	 efektywność procesu kontroli granicznej, w tym celnej (32.), 

•	 jakość infrastruktury (np. porty, koleje, drogi, technologie informacyjne) (46.), 

•	 łatwość organizowania przesyłek po konkurencyjnych cenach (24.), 

•	 kompetencje i  jakość usług logistycznych (np. przewoźników, agentów cel-

nych) (32.), 

•	 możliwość identyfikacji i śledzenia przesyłek (27.), 

•	 terminowość dostarczania przesyłek w ramach zaplanowanego czasu dosta-

wy (15.).

Główne problemy, z  jakimi boryka się polska logistyka, które niewątpliwie przy-

czyniły się do takiej pozycji na arenie międzynarodowej, to:

1. Niewystarczające dostosowanie infrastruktury logistycznej do potrzeb obro-

tu krajowego i międzynarodowego:

•	 niedostateczna sieć węzłów logistycznych (centrów logistycznych, por-

tów lądowych i morskich, terminali i platform przeładunkowych),

•	 w  80% (ok. 60 z  75 mln m2) przestarzała, niefunkcjonalna i  nieekolo-

giczna powierzchnia magazynowa powodująca wysokie koszty energii 

i duże straty cieplne,

•	 niski poziom automatyzacji procesów magazynowych, 

•	 niestandardowe opakowania i jednostki ładunkowe,

•	 brak zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i  mo-

nitorowania przepływu towarów i  ładunków w multimodalnych łańcu-
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chach dostaw i węzłach logistycznych2 (w tym: zintegrowanej informa-

cji zarządczej w transporcie drogowym, kolejowym, morskim, wodnym 

śródlądowym i  lotniczym) (m.in. Dyrektywa 2010/65 dotycząca sys-

temów SafeSeaNet na szczeblu krajowym i  unijnym umożliwiających 

przyjmowanie, wymianę i  dystrybucję informacji dotyczącej morskich 

operacji transportowo-logistycznych w  portach państw członkowskich 

UE – wdrożenie Port Community System,

•	 brak spójnej informacji o istniejącej/dostępnej infrastrukturze logistycz-

nej i zastosowanej technologii (porty, centra logistyczne, magazyny, ter-

minale),

•	 niedostosowanie przepustowości przejść granicznych i systemów elek-

tronicznej rezerwacji obsługi granicznej na granicy wschodniej Polski/

UE – powodujące kolejki samochodów ciężarowych;

2. Mało wydajne łańcuchy dostaw: 

•	 brak zaufania i  niechęć przedsiębiorstw do współpracy w  łańcuchach 

dostaw,

•	 nieefektywne wykorzystanie zasobów (puste przebiegi, niezapełnione 

magazyny, niewykorzystane terminale i platformy przeładunkowe, nie-

pełnowymiarowe pociągi kolejowe),

•	 niski poziom unifikacji opakowań, ładunków i nośników ładunkowych, 

jednostek transportowych,

•	 brak transparentnej i  skalowalnej komunikacji w  łańcuchach dostaw – 

konfiguracji Web Services on demand wg złożoności łańcucha dostaw,

•	 brak dostępności w trybie SaaS (Software as a Service) użytkowego opro-

gramowania w sektora MSP logistyki,

•	 relatywnie wysoki poziom zapasów w stosunku do wielkości sprzedaży 

i produkcji - wynikający z niewystarczającej sprawności i niezawodności 

dostaw,

•	 wysokie koszty usług logistycznych powodujące słaby dostęp i wykorzy-

stanie outsourcingu w MSP,

•	 niewydolne systemy identyfikacji i śledzenia przesyłek w łańcuchach do-

staw, 

2  IV pakiet deregulacyjny zakłada, że ładunek w polskim porcie powinien zostać odprawiony w ciągu 24 
godzin. Według opinii ekspertów jest to zadanie niewykonalne bez kompleksowego systemu zarządzania 
informacją w formie Port Community System.
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•	 niska wydajność i produktywność transportu i spedycji – trudność orga-

nizowania przesyłek po konkurencyjnych cenach (pomimo funkcjono-

wania elektronicznych giełd transportowych),

•	 niewystarczająca jakość świadczonych usług logistycznych; 

3. Nieprzystosowanie systemu logistycznego do obsługi handlu internetowego:

•	 nieefektywna obsługa odbiorców drobnych przesyłek, szczególnie w e-

-handlu,

•	 niewystarczająca obsługa i bezpieczeństwo konsumentów w e-handlu,

•	 brak sprawnego systemu wycofywania wadliwych towarów z  rynku 

(Rozporządzenie Parlamentu i Rady Europy 178/2002 oraz rozporządze-

nia KE 1223/2010, 995/2010, 1224/2009, Dyrektywa 2008/43/WE), w tym 

systemów traceability,

•	 brak dostępu do wymaganej informacji o towarze (Dyrektywa KE 1169) 

– nietrafione zakupy.

Ponadto rozdrobnienie przesyłek wymiany towarowej (produktów, materiałów, 

komponentów) oraz wzrost wymagań odnośnie do szybkiej i  niezawodnej obsługi 

dostaw wynikających z elektronicznych transakcji kupna-sprzedaży w kanałach han-

dlu elektronicznego (w  internecie i  telefonii komórkowej) stanowi jeden z  najbar-

dziej aktualnych i narastających problemów transportowo-logistycznych w rozwoju 

gospodarki i handlu w Polsce, Europie i na świecie. Dynamiczne zmiany popytu po-

wodują lawinowe reakcje w systemach handlowych i dystrybucji produktów, w syste-

mach produkcji i zaopatrzenia materiałowo-surowcowego, wywołując potrzeby szyb-

kich dostaw towarów, przewozów we wszystkich gałęziach transportu, przeładunku 

w lądowych centrach logistycznych oraz portach morskich i lotniczych. 

Problemem jest także dostosowanie usług logistycznych do coraz bardziej złożo-

nych kanałów dostaw towarów do klientów w lokalnych i globalnych sieciach dostaw 

(scenariusze dostaw obejmują: tradycyjne dostawy do sklepów, ze sklepu bezpośred-

nio do klienta, z centralnego magazynu do klienta oraz bezpośrednio od dostawcy 

do paczkomatu itp. 

Kierunki rozwoju logistyki w Polsce

Nowoczesne technologie w logistyce i transporcie mogą poprawić efektywność ca-

łego łańcucha dostaw. Dlatego dostawcy kompleksowych usług logistycznych się-
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gają po nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne i  wciąż doskonalą dotychczas 

używane systemy do zarządzania transportem i  magazynami. Polskie firmy coraz 

częściej traktują operatorów logistycznych jak partnerów, z którymi tworzą długo-

terminowe relacje i  wypracowują kompleksowe rozwiązania. Zdają sobie bowiem 

sprawę z tego, że własnymi siłami nie będą w stanie dostosować łańcucha dostaw 

do zmieniającego się dynamicznie otoczenia biznesowego, stawiającego wciąż 

nowe wyzwania, takie jak ekspansja zagraniczna czy poszukiwanie źródeł dostaw na 

rynkach zagranicznych.

Mając na względzie udział technologii w logistyce i transporcie, skupiono się na 

tym, co w ostatnich latach najszybciej się rozwija.

Istotną rolę w interaktywnym zarządzaniu systemem logistyczno-transportowym 

odgrywają systemy i technologie telematyki obejmujące rozwiązania telekomunika-

cyjne, informatyczne i  informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania, 

dostosowane do potrzeb obsługiwanych systemów fizycznych i ich zadań, infrastruk-

tury, organizacji, procesów utrzymania oraz zarządzania. Obszar badawczy telematy-

ki obejmuje szerokie zastosowanie narzędzi telekomunikacyjnych do przekazywania 

i wykorzystywania danych sterujących i sygnalizacyjnych w transporcie.

Innym – coraz powszechniej wykorzystywanym – rozwiązaniem jest System Elek-

tronicznej Wymiany Danych, (EDI – Electronic Data Interchange). System ten polega 

na bezpośredniej komunikacji pomiędzy komputerami ukierunkowanej na zautoma-

tyzowanie przepływu dokumentów związanych z  działalnością biznesową zarówno 

wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji za pomocą standardów umożliwiających od-

czytywanie tych dokumentów przez maszyny. Elementami przesyłanymi przez sieć 

mogą być między innymi: faktury, rachunki, zamówienia. Elementy składowe EDI to: 

odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie komunikacyjne i oprogramowa-

nie odczytujące dane. Trzeba wiedzieć, że EDI określa format, w  którym dane te są 

przesyłane elektronicznie. Przy zapewnieniu, że wszystkie środki łączności wykorzy-

stujące EDI mają te same dane w  tym samym miejscu, standard umożliwia firmom 

elektroniczną wymianę dokumentów. Nie oznacza to jednak, że EDI zapewnia auto-

matyczne wysyłanie dokumentów i informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami, 

ponieważ elektroniczna wymiana danych nie jest tożsama z transmisją danych. Dzięki 

EDI dokumenty są przygotowywane wg tych samych standardów, według których są 

w innej firmie odczytywane, samo zaś wykorzystywanie tych standardów nie impliku-

je użycia konkretnego medium – a więc drogi, którą informacje są przesyłane pomię-

dzy danymi firmami.
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W zastosowaniach logistycznych automatyczna identyfikacja może się odbywać 

z zastosowaniem:

•	 fal radiowych – systemy identyfikacji i komunikacji radiowej (RFID) są w sta-

nie identyfikować istoty żywe i przedmioty nawet z dużej odległości, a także 

przesyłać dane zgromadzone w wielu miejscach do komputera,

•	 rozpoznawania głosu – w tym systemie do komunikacji z systemem kompu-

terowym wykorzystuje się głos. System ten rozpoznaje słowa wypowiadane 

przez człowieka, a także generuje komunikaty głosowe. Technologia ta zdo-

bywa coraz większą popularność i znajduje zastosowanie głównie w proce-

sach magazynowych,

•	 rozpoznawania obrazu – system ten stosuje się do zapisywania obrazu i jego 

odczytywania na podstawie wcześniej określonych w aplikacji wzorców. Ce-

chy zapisanego obrazu są identyfikowane i analizowane ze względu na zgod-

ność z odpowiednimi cechami wzorca. W taki sposób rozpoznawane są znaki 

graficzne, litery, struktury kodowane i  inne cechy. Skanery pracują na takiej 

samej zasadzie co kamery wideo, w których obraz jest zapisywany i przetwa-

rzany do formatu cyfrowego,

•	 rozpoznawania znaków – techniki optycznego rozpoznawania druku, pisma 

i  znaków graficznych dają możliwość automatycznego odczytu określone-

go typu znaków graficznych lub pisma odręcznego. OCR, czyli rozpoznawa-

nie pisma drukowanego, jest techniką odczytywania znaków drukowanych 

czcionką ustalonego wcześniej kroju,

•	 ścieżki magnetycznej – technika rozpoznawania atramentu magnetycznego 

powstała w latach 50. XX w. Znaki zapisane tą techniką mogą być odczytane 

czytnikiem magnetycznym nawet po ich zamazaniu lub zakreśleniu. Jednak 

aby znaki zostały odczytane, muszą być wcześniej precyzyjnie zapisane,

•	 kodu kreskowego – automatyczne gromadzenie danych (Automatic Data 

Capture –ADC) przy użyciu kodów kreskowych jest najtańszą, a zarazem naj-

bardziej efektywną techniką zbierania danych oraz wprowadzania ich do sys-

temów komputerowych. W kodach kreskowych nie ma zawartych informacji 

o samym produkcie. Jest to zestawienie ciemnych i jasnych elementów cha-

rakteryzujących się różnymi wielkościami, odzwierciedlających w usystema-

tyzowany sposób ciąg ściśle określonych znaków.

Szeroko rozumiany e-biznes wywiera coraz większy wpływ na zarządzanie 

logistycznymi łańcuchami dostaw, które polega na zastosowaniu internetu do 
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modelowania zintegrowanego łańcucha dostaw. Wyróżnia się sześć składowych 

eSCM:

•	 e-handel – sprzedaż produktów indywidualnym klientom za pośrednictwem 

internetu,

•	 e-produkcja – wsparcie produkcji materialnej przedsiębiorstwa przez outso-

urcing i wymianę informacji w zintegrowanych systemach informatycznych 

współpracujących jednostek,

•	 e-logistyka – koordynowanie i integracja działań logistycznych za pośrednic-

twem internetu,

•	 e-planowanie – współpraca w planowaniu na każdym odcinku łańcucha do-

staw, odbywająca się przez internet,

•	 e-zaopatrzenie – pozyskiwanie towarów i usług przy użyciu elektronicznych 

katalogów zamieszczanych w internecie,

•	 e-projektowanie – wspólne prowadzenie prac nad nowościami przez kilku 

partnerów przy użyciu internetu w  celu szybszego wprowadzenia produk-

tów na rynek.

Z kolei technologia RFID (Radio Frequency Identification) to obecnie jedna z najszyb-

ciej się rozwijających technik automatycznej identyfikacji. Jej praktyczne wykorzystanie 

nabrało znacznego przyśpieszenia w ostatnich latach, dzięki ustanowieniu globalnych 

standardów, poprawieniu efektywności samej technologii oraz obniżeniu kosztów jej 

wdrażania. Identyfikacja następuje tu za pomocą fal radiowych i  pozwala na zdalny, 

jednoczesny odczyt danych z  wielu identyfikatorów (inaczej tagów, transponderów), 

a  także zapis danych do tych identyfikatorów bez konieczności kontaktu optycznego 

pomiędzy urządzeniem odczytującym a owym identyfikatorem. Czytnik RFID potrafi po-

nadto odczytywać i przetwarzać wiele etykiet znajdujących się w ich zasięgu, podczas 

gdy czytnik kodów kreskowych rozpoznaje tylko jeden kod, na który został nakierowany. 

Te właśnie cechy odróżniają technikę RFID od technologii kodów kreskowych.

RFID daje nowe możliwości w  identyfikacji i  rejestracji obiektów oraz towarów 

w logistyce. Dzięki tej technologii następuje:

•	 zautomatyzowanie procesów, gdyż odczyt nie wymaga działań operatora,

•	 znaczne przyśpieszenie wprowadzania danych, szczególnie w wypadku du-

żej liczby obiektów/towarów,

•	 możliwość odczytu przez przeszkody, w szczególności poprzez opakowanie,

•	 możliwość umieszczenia nośnika informacji bezpośrednio w  produkcie lub 

też na jego opakowaniu,
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•	 możliwość wielokrotnego zapisywania i dopisywania informacji do nośnika 

danych.

Obecnie RFID jest najszybciej się rozwijającą techniką automatycznej identyfika-

cji. Bardzo ważną cechu technologii RFID jest to, że może się ona łączyć z innymi tech-

nologiami. W 1999 r. opracowano koncepcję Elektronicznego Kodu Produktu (Electro-

nic Produkt Code – EPC), która stanowi połączenie technologii RFID z możliwościami, 

jakie daje internet. Tag RFID jest zeskanowany i identyfikowany z obiektem w interne-

cie, gdzie są przechowywane informacje o nim. Opiera się to na języku PML (Physical 

Markup Language) oraz usłudze ONS (Object Name Service).

Innym ciekawym rozwiązaniem w  dziedzinie szybkiej identyfikacji jest identyfi-

kacja głosowa (voice solutions, voice picking). W ostatnim czasie cieszy się ona coraz 

większą popularnością. Technologia ta wykorzystuje głos ludzki do komunikacji z sys-

temem komputerowym, czyli rozpoznaje słowa wypowiadane przez człowieka, a tak-

że sama generuje komunikaty głosowe. Odciąża to pracownika (nie angażuje jego rąk 

ani wzroku), dzięki czemu może się on skoncentrować na innych zadaniach, które ma 

do wykonania. Technologia ta znajduje zastosowanie w  wielu gałęziach przemysłu, 

najczęściej tam, gdzie istotne jest efektywniejsze zarządzanie gospodarką transpor-

towo-magazynową.

Wszystkie polecenia głosowe są wydawane pracownikom magazynu przez sys-

tem sterowania głosem. Można w ten sposób uzyskać informację, jaki produkt, z ja-

kiego miejsca w magazynie należy pobrać. Dzięki temu można szybciej i efektywniej 

realizować logistyczne operacje magazynowe takie jak: przyjęcie, inwentaryzacja czy 

przesunięcia. Z zastosowania systemu voice picking w magazynie wynikają między in-

nymi korzyści takie jak:

•	 wzrost dokładności kompletacji,

•	 wzrost efektywności pracy,

•	 skrócenie czasu realizowania zamówień,

•	 skrócenie czasu, który jest potrzebny, by przeszkolić pracowników magazy-

nu,

•	 likwidacja błędów związanych z lokalizacja palet,

•	 zmniejszenie ewentualnych opóźnień podczas kompletowania zamówień.

Na uwagę zasługują również standardy GS1 w transporcie i  logistyce. GS1 to or-

ganizacja non-profit, która rozwija i wdraża globalne standardy w zakresie identyfi-

kacji towarów i usług oraz elektronicznej wymiany danych. Natomiast standardy GS1 

wzmacniają kooperację między firmami oraz wspierają współdzielenie się informacją 
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na całym świecie. Wykorzystując standardy GS1 jako podstawę swoich działań i usług, 

przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i logistyczne mogą standaryzować infor-

macje i  zautomatyzować ich odbiór. Uzyskują w ten sposób więcej czasu na wyko-

rzystywanie informacji niż na jej otrzymywanie. Do najistotniejszych korzyści należy 

zaliczyć:

•	 poprawę wydajności,

•	 zwiększoną przejrzystość przepływu towarów i ładunków,

•	 efektywniejszą obsługę i zarządzanie zapasami,

•	 większe bezpieczeństwo dystrybucji,

•	 szybsze operacje oraz płynniejszą wymianę informacji z  urzędami celnymi 

i innymi organizacjami rządowymi.

W  ramach GS1 Logistics Forum powołano Logistic Label Group (LLG). W  wyni-

ku jej prac powstały wytyczne zatytułowane „Standard International Logistic Label 

STILL”, zawierające dobre praktyki odnośnie do stosowania etykiety logistycznej 

GS1 w  obszarze transportu i  magazynowania, bazujące na dokumencie „Specyfika-

cje Ogólne GS1”. Wytyczne dostarczają rekomendacji na temat wspólnych informacji 

transportowych na etykiecie, zawierają zharmonizowane wymagania dla identyfika-

cji w transporcie w celu zwiększenia efektywności w łańcuchu dostaw. Wytyczne te 

są odpowiedzią na konkretne potrzeby użytkowników (producentów, dystrybutorów, 

operatorów logistycznych, przewoźników), którzy pragną:

posiadać wytyczne z dobrymi praktykami dotyczącymi stosowania etykiety logi-

stycznej GS1 w transporcie i magazynowaniu, bazujące na „Specyfikacjach Ogólnych 

GS1”,

•	 otrzymać rekomendacje na temat wspólnych informacji transportowych na 

etykiecie,

•	 mieć zharmonizowane wymagania dla identyfikacji w  transporcie w  celu 

zwiększenia efektywności w łańcuchu dostaw,

•	 mieć możliwość systematycznego śledzenia w  celu redukowania czasu do-

stawy i zwiększenia poziomu obsługi,

•	 zharmonizować i  uprościć procedury z  przewoźnikami i  dostawcami usług 

logistycznych w łańcuchu dostaw,

•	 promować stosowanie rozwiązań logistycznych GS1 wśród uczestników łań-

cucha dostaw, szczególnie u przewoźników.

Wdrożenie najlepszych globalnych standardów identyfikacyjnych w konsekwen-

cji usprawni System informatyczny zarządzania magazynem (Warehouse Management 
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System, WMS), obejmujący oprogramowanie zarządcze, informacyjne oraz oprogra-

mowanie sterowania automatyką magazynową wspomagające zarządzanie ruchem 

produktów w  magazynach. Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac ma-

gazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie pro-

cesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla 

operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w  swoich magazynach 

i  terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek pochodzących od 

wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

W firmach świadczących usługi logistyczne systemy WMS stanowią często tech-

nologię wspierającą działanie systemu zarządzającego ERP. Pomiędzy tymi systema-

mi powinna funkcjonować sprawna wymiana danych oparta na ujednoliconych stan-

dardach przekazywania informacji. Nowe klasy oprogramowania zapewniają zwykle 

obsługę zróżnicowanych danych w poszczególnych podsystemach informatycznych 

przedsiębiorstw i  swobodne przenoszenie ich z  modułu do modułu. To z  kolei po-

zwala na całkowite automatyzowanie ruchu produktów w magazynach z wykorzysta-

niem oprogramowania WMS.

Niektórzy dostawcy systemów ERP oferują funkcjonalność WMS jako jeden z mo-

dułów integralnie wbudowanych w pakiet ERP lub obsługują ją częściowo w ramach 

modułów gospodarki magazynowej.

Nie tylko w  gospodarce magazynowej wprowadzane są innowacyjne rozwiąza-

nia, bowiem polski rynek stał się w ostatnich latach bardzo chłonny na wszelkie no-

wości związane z nawigacją satelitarną. Praktycznie w każdym samochodzie może-

my zamontować odbiornik GPS, a w naszym kraju coraz więcej jest specjalistycznych 

sklepów i firm oferujących sprzęt do nawigacji. Należy zwrócić uwagę na to, że GPS 

można wykorzystać nie tylko do śledzenia swojej trasy z punktu A do B. Jest już kilka-

naście firm oferujących usługi związane z GPS i proponujących klientom dostęp m.in. 

do informacji na temat:

•	 trasy i czasu przejazdu,

•	 miejsca i czasu postojów,

•	 liczby przejechanych kilometrów,

•	 prędkości w każdym punkcie trasy oraz prędkości średniej i maksymalnej za-

notowanej na wybranym odcinku,

•	 kosztu floty transportowej i kosztu pracy kierowców,

•	 odnotowanych nieprawidłowości (np. nadużyciach),

•	 poziomu paliwa w zbiorniku.
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Za pomocy takich narzędzi firmy spedycyjne, transportowe i kurierskie mogą ob-

serwować przebieg trasy swoich pojazdów na bieżąco i w czasie rzeczywistym. Po-

zwala to na efektywniejsze zarządzanie przewozami oraz dodatkowo zabezpiecza 

ładunek i  kierowcę. Spedytor widzi online, gdzie w  danym momencie znajduje się 

wysłany przez niego samochód oraz kiedy szacunkowo dojedzie na miejsce załadun-

ku/rozładunku/przeładunku. Pozwala to w  znacznym stopniu na ograniczenie tras 

z pustymi przebiegami, czyli sprzyja lepszemu wykorzystaniu pojazdów.

Wysoki stopień złożoności procesów logistycznych sprawia, że w ostatnich la-

tach są one wspomagane przez różne technologie zarządzania procesem przepły-

wu materiałów czy sprawnej obsługi klienta. Taką technologią jest ICT (Informa-

tion and Communication Technologies), która w usługach logistycznych m.in. daje 

możliwości zlecania, zamawiania, wybierania usług przez internet. Już dziś coraz 

szersze grono klientów wybiera ten kanał jako podstawowy. Również postępy 

w telefonii mobilnej otwierają duże możliwości integracji telefonu komórkowego 

z  łańcuchem logistycznym jako narzędzia do np. zbierania statusów lub skanów. 

W przyszłości planowane jest przekazywanie danych w czasie rzeczywistym. Kon-

cepcja, która znajdzie zastosowanie w praktyce, zakłada, że wówczas dane po każ-

dym skanowaniu za pośrednictwem GPRS (General Packet Radio Service) przeka-

zywane będą natychmiast do sieci operatorów logistycznych, a tym samym będą 

do dyspozycji w  czasie rzeczywistym w  systemie Track & Trace. Zatem aktualnie 

i w przyszłości rola systemów elektronicznego kontrolowania i nadzorowania ru-

chu taboru (GPS) oraz przesyłek (Track & Trace), które umożliwiają śledzenie drogi 

paczki i natychmiastowe uzyskanie informacji o jej statusie, jest nie do przecenie-

nia. Dzięki GPS w dowolnej chwili przez 24 godziny na dobę dyspozytor firmy logi-

stycznej może uzyskać pełną informację o dacie, godzinie, prędkości oraz miejscu 

pobytu pojedynczego pojazdu, określonej grupy bądź wszystkich środków trans-

portu. 

Dzięki systemowi Track & Trace operator logistyczny ma jasno sprecyzowany sys-

tem odpowiedzialności pracowników za ładunki i  wykorzystując opcję online, wie, 

gdzie przesyłki się znajdują. Ponadto system umożliwia uzyskanie informacji staty-

stycznej o jakości usług i w razie potrzeby firma może się postarać o podwyższenie 

ich standardu.

Z kolei klienci w każdym momencie mogą sprawdzić, co się dzieje z ich przesyłką, 

i uzyskać informację, czy przesyłka dotarła, a jeśli nie, to z jakiego powodu nie trafiła 

do miejsca przeznaczenia.
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Za pomocą takich narzędzi firmy spedycyjne, transportowe i kurierskie mogą ob-

serwować przebieg trasy swoich pojazdów na bieżąco i w czasie rzeczywistym. Po-

zwala to na efektywniejsze zarządzanie przewozami oraz dodatkowo zabezpiecza 

ładunek i kierowcę. 

Zakończenie 

Mając na względzie rozwój logistyki w Polsce, należy podążać za trendami państw 

przodujących w efektywnych rozwiązaniach, a w szczególności zmianom powinien 

ulec system logistyczny, który odpowiada za dostosowanie ciągłości i  terminowo-

ści produkcji i  przepływu dóbr wg potrzeb popytu i  konsumpcji na rynku, w  tym 

wymiany towarowej w eksporcie i imporcie. Jego właściwa integracja w złożonych 

i  globalnych systemach gospodarczych i  logistyczno-transportowych warunku-

je poziom osiąganego Produktu Krajowego Brutto i  rozwój gospodarczy kraju. 

W  uproszczeniu wzajemnych relacji system logistyczny odpowiada za sprawność 

i wydajność wymiany towarowej będącej podstawą handlu krajowego i międzyna-

rodowego (sprzedaży i  zakupów), a  to jest podstawowy czynnik kształtujący PKB 

Polski.

Jak wskazują przedsiębiorcy, obszary badań i rozwoju logistyki powinny być ukie-

runkowane na wsparcie innowacyjnych technologii zapewniających zrównoważone 

funkcjonowanie łańcuchów dostaw, a w konsekwencji skutkujące:

•	 poprawą efektywności przewozów towarowych poprzez wzrost wykorzysta-

nia środków transportu (np. drogowego, kolejowego, morskiego) i  ograni-

czenie pustych przebiegów oraz emisji CO2,

•	 większym wykorzystaniem przewozów multimodalnych,

•	 większą szybkością przepływu towarów w łańcuchach dostaw, lepszym sko-

munikowaniem dostaw wg potrzeb odbiorców i ograniczeniem utrzymywa-

nych zapasów,

•	 wyższą efektywnością funkcjonowania łańcuchów dostaw poprzez poprawę 

wydajności i  poziomu wykorzystania infrastruktury, skrócenie czasu i  kosz-

tów dostaw.

Dodatkowo, w  porównaniu z  Europą Zachodnią, w  Polsce nadal brak centrów 

logistycznych skupiających na swoim terenie działalność logistyczną wielu przedsię-

biorstw – np. przeładunek intermodalny, magazynowanie, sortowanie i kompletacja 
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przesyłek, spedycja, techniczna obsługa pojazdów, wynajem oraz naprawa kontene-

rów, innych opakowań transportowych itd. 

Ponadto utrzymujący się wysoki poziom rywalizacji w  sektorze usług logistycz-

nych i coraz wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej zmuszają przed-

siębiorców do szukania oszczędności m.in. poprzez wykorzystywanie nowoczesnych 

technologii logistycznych.
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Introduction

Literature review in the field of implementation of logistics automation systems in 

manufacturing is related to such issues as: company value increase, profit, return on 

investment, integration with other systems, implementation cost, and the influence 

of the human factor during systems implementation and functioning. Moreover, the 

literature contains elaborations of pilot implementations from the point of view of 

analysis of specific cases. The research usually considers the conditionings of parti-

cular enterprises or processes [Vis 2006]. The research by some authors analyzed the 

advantages of implementing automatic identification systems, decreasing manu-
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facturing costs, storing costs and other production processes costs during analysis 

of investment return related to ASLP implementation SAPL [Lee et al. 2004; Sarac et 

al. 2013]. The analyses seem to be based on very complicated mathematical models, 

which make them inapplicable during managerial decision making process. Also, 

there have been many studies using qualitative assessment methods related to dif-

ferent cases of applying ASLP [Lee et al. 2004]. Another group of elaborations are re-

ports created by manufacturers and integrators of ASLP solutions. For the purpose of 

taking investment and implementation decisions, these materials may be a source of 

too optimistic data [Domdouzis et al. 2007]. 

When analysing literature, it’s also possible to notice some problems with deter-

mining advantages of ASLP implementation in manufacturing on the basis of the to-

ols and methods presented so far in the publications. 

In this situation, there is a need of preparing a methodology of assessing different 

ASLP solutions in different organizational, technical and financial conditions. A vital 

element of such a methodology is determination of assessment criteria for the deci-

sion makers.

Selected tools of automation systems of logistic processes 
(ASLP)

Automatic data collection – Barcodes

Automatic data collection by means of barcodes is a modern, the cheapest and one 

of the most effective techniques of gathering and entering data into IT systems, used 

in the world for over 35 years. For the last two decades, using the barcode technique 

has found application in ever more sectors of the economy [Janiak 2000].

Barcodes constitute a modern, cheap and one of the most effective methods of 

collecting and entering data into computer systems. They can be met on all types of 

products, starting from food items, toys, books, clothes, finishing with automotive in-

dustry products. Using codes allows automatic identification of goods in warehouses 

[Hałas 2012].

Those companies could label their products with barcodes, initially in the food 

and cosmetics industries and for household items. In addition to shops and wholesa-

lers, the codes are used for finished products warehouses, libraries, post offices and 

factories [Hałas 2012]. 
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Barcodes may be divided into three groups [Hałas 2012]:

•	 The group of continuous codes – codes with continuous symbology with no 

spacing between symbols. This means that each last element of one symbol 

adheres to the first character of the next symbol. No space between charac-

ters determines higher code density, which requires higher print accuracy.

•	 The group of discrete codes – the codes with discontinuous symbology, in 

which space between characters does not contain any information. Density 

in this case is lower, so the requirements related to print accuracy are less 

strict.

•	 The group of matrix codes – the codes, in which cells (elements), e.g. squares 

or circles are used instead of bars.

Automatic data collection – RFID Radio Identification System 

The RFID system is a technology which allows wireless identification of items which 

are equipped with specially programmed RFID labels, the so called tags or transpon-

ders. Reading or saving information in tags takes place in real time, which speeds and 

automates all processes [Domdouzis et al. 2007]. 

Compared to the barcode technology, the RFID system allows high functionality 

and reliability. Products in the warehouse or in different production stages are identi-

fied very easily. The system is applied in all areas, where currently barcodes are used. 

Undoubtedly, the implementation of a wireless identification system carries a num-

ber of advantages [Sarac et al. 2013]:

•	 It is resistant to adverse external conditions: dust, moisture, high and low 

temperatures,

•	 It speeds all logistic processes, 

•	 It increases work effectiveness,

•	 It identifies and tracks foods in motion, 

•	 It does not require direct contact with the reader, 

•	 Reading many tags at the same time is possible, 

•	 It eliminates human error, e.g. of selecting proper part for production, 

•	 It automates work. 

The biggest and most valuable advantage of the introduction of the RFID system 

to an enterprise is the reduction of the time of products identification. Using barco-

des, an employee had to manually enter each item to the system, thus extending ad-

mission to warehouses or assembly of components. Thanks to the fact that the radio 
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system can read many items, we can save time and use it for other activities. Time is 

particularly important in case of series production, where each wasted second brings 

a loss to the enterprise.

Automated Guided Vehicles

Automated Guided Vehicles (AGVs) are vehicles which are operated and driven auto-

matically by means of special navigation systems, without a need of direct operation 

by a worker. In practice, using this type of vehicles results from the need of elimina-

ting or limiting human activity in a production hall, in a warehouse or a different area 

of an enterprise. AGVs are used in order to [Ullrich 2015]: 

•	 increase staff security at work (e.g. in conditions which pose threat for staff’s 

health or life);

•	 increase effectiveness of the performed activities;

•	 increase accuracy and repeatability of the performed operations. 

There are many constructional solutions of AGVs present in a technological dra-

wing [Ullrich 2015]:

•	 towing vehicles – used for transporting heavy load units on a large distance 

and not many destinations. They often find application in a warehouse du-

ring transporting goods between loading fronts and the storing zone;

•	 pallet trucks and load transporters – construction of these vehicles allows 

to use them for transporting loads on large distances (with low frequency 

of load flow through the warehouse), and with a lot of existing destinations. 

Nowadays, production of this type of trucks is usually based on three main 

models, which are: 

•	 platform trucks,

•	 pallet trucks,

•	 lift trucks. 

Augmented reality

Augmented Reality (AR) complements the real world by generating digital visual or 

audio information. The generated information is rendered and registered spatially 

on real image by means of display devices (tablets, mobile phones, smart glasses or 

transparent display).

Continuous improvements of this technology expand the possibilities of using it 

in different areas of human activity [Frigo et al. 2016]. Azuma presents a possibility of 
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applying augmented reality in six processes, including manufacturing and logistics 

processes [Azuma 1997]. AR found application in the processes of completion, ste-

ering and navigating in-company fleet or telerobotics [Friz 1998].

Multi-criteria evaluation of implementing logistics 
automation systems in manufacturing

A problem of multi-criteria evaluation comes down to determining the best decision 

in a discreet set of decisions with n number of elements (the set is countable and 

finite        ). A decision in the research is understood as one of the implementation 

variants in the analysed production system of ASLP tools. Each variant in the set is 

evaluated on the basis of criteria K, and in particular for each criterion we are looking 

for the best variant evaluation (so we assume the search direction as maximum) [Dro-

bina et al. 2008]. 

A very important aspect of multi-criteria evaluation is the determination of eva-

luation measures. In a general case we assume that evaluation measures for variants 

should be expressed quantitatively, which means that evaluation criteria are measu-

rable. If a criterion is not measurable (qualitative) in a decision problem, it is possible 

to apply a set of ranks instead of qualitative measures, e.g. Spearman’s rank correla-

tion coefficient or to use a method of evaluation which accepts qualitative measures, 

e.g. the AHP method [Behzadian et al. 2010; Miszczyńska 2003].

Determining a set of criteria

The research aim is, among others, to determine a methodology which allows to 

identify what kind of waste and to which extent can be minimized in the production 

process by implementing ASLP. From the point of view of productivity of manufac-

turing systems, Lean Manufacturing philosophy aims to limit waste on each stage of 

the production process by implementing simple improvements, and reasonable in-

vestment projects. In such a situation, evaluation criteria are just the losses present in 

the production process. Taiichi Ōhno in 1978 drew up a classic list of seven types of 

waste in a production plant [Ohno 2008]:

•	 waste of overproduction;

•	 waste of inventory;

•	 waste of defects;
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•	 waste of waiting;

•	 waste of over-processing;

•	 waste of transportation;

•	 waste of motion. 

Causes of Ohno’s 7 types of waste in non-automated logistic systems were pre-

sented in table 1.

Table 1. Causes of Ohno’s 7 types of waste in non-automated logistic systems  
Type of waste Cause of waste Measurement unit

Over-production
Difference between physical flow and 
information flow leading to incohe-

rence of inventory levels
Number of product units

Waiting
More time spent for collecting data 

and correcting mistakes  
Time

Transportation
Faulty data cause transportation in a 

wrong place 
Time

Over-processing
Wrongly identified product is impro-
perly processed and Leeds to waste 

of time 
Time

Inventory
WIP rises by imprecise determination 

of the number of processed ele-
ments. 

Number of product units

Motion
Performing activities that can be 

automated
Time

Faults and quality 
defects 

A wrongly identified product is 
improperly processed; is subject to 
improper quality control. In fact, it 

should be scraped. 

Number of scraped product 
units 

Source: Self-elaboration.

A general workflow by evaluating variants of ASLP imple-
mentation

The PROMETHEE method procedure, aimed at determining a multi-criteria ranking, 

may be presented in the following steps [Behzadian et al. 2010]:

•	 Determination of preference function values for all pairs of items in each cri-

terion, 

•	 Determination of individual preference indexes for all pairs of variants in 

each criterion (normalization of the preference function value), 
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•	 Determination of multi-criteria preference indexes for all pairs of variants, 

•	 Determination of dominance flows (output, input and net) for each variant,

•	 Determination of a ranking of variants on the basis of net dominance flows. 

Step 1:

 A non-decreasing preference function   is used for comparing pairs of 

variants i and j within criterion (k). For any pair of items (i,j), the most convenient 

preference function within criterion (k) is the difference between the values of this 

measure for variant i and variant j. The preference function has the following form 

[Miszczyńska 2003]: 

where:   – value of the measure of i-th variant according to k-th criterion;

Step 2:

Individual preference index        , similarly to the preference function value, 

is calculated for each pair of items (i, j) within single criterion (k). The process of de-

termining such indexes requires using the so called generalized criteria, which allow 

normalizing relations between the items so that it is possible to compare the prefe-

rences for item pairs for all criteria at the same time (normalizing all preference func-

tion values to the values from the interval [0,1]). In the PROMETHEE method, six types 

of generalized criteria are considered, which are defined by means of the preference 

function                    . Basic generalized criteria include table 2.

The value of σ from these formulas is a standard deviation which can be calcula-

ted empirically from the value of measure          for each of n variants, ω - threshold of 

indifference, ∏ - threshold preferences.
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Step 3:

Multi-criteria preference degree for a pair of items (i, j) is calculated as weighted 

average from individual preference indexes [Miszczyńska 2003]. 

Step 4:

The dominance flow for item i is threefold. 

1. The output dominance flow. This value informs about the dominance size of 

item i over all remaining items [Miszczyńska 2003].

2. The input dominance flow. In turn, this value informs about the level of domi-

nance of all remaining items over item i [Miszczyńska 2003].

3. The net flow, which is a difference between the output dominance flow         and 

the input dominance flow            . Its net value             informs about the size and charac-

ter of item’s dominance over the remaining n −1 items. Positive net flow value means 

that item i belongs to the dominating items, whereas its negative value indicates that 

item i is the group of dominated items [Miszczyńska 2003]. 

Step 5:

The ranking of items is created by ordering them according to decreasing values 

of net dominance flows [Miszczyńska 2003].

In order to find the ASLP implementation variant with the highest functional fe-

atures for the given production system, it is necessary to generate a set of data pre-

sented in table 3. Basing on the data, the above procedure should be carried out. 
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The assumptions accepted the “min” search direction for all criteria (requirement 

of finding the lowest value), so according to [Miszczyńska 2003] it is enough to multi-

ply evaluation measures for such a criterion by „-1”.

The most significant element of the above procedure is to determine measures of 

criteria evaluation, that is, in a given case, the values of losses in the production pro-

cess when implementing particular ASLP variant. This type of empirical data is very 

difficult to determine on an early stage of selecting an implementation variant. In 

such a case, modelling and simulation tools should be used, which allow to estimate 

the necessary values. 

Summary and directions for further research  

Thanks to analysing the literature related to identification in resources in delivery cha-

ins, it was possible to draw the following conclusions that warehouse management 

(identification, labelling and tracking products) be means of the barcode technology 

causes time losses, resulting from the need of manual data reading.

In order to be able to determine the influence of different logistics automation 

systems on the elimination of waste in the production process, it is necessary to de-

termine the tools which allow illustrating their influence on particular waste types. 

The tools would also allow to conduct a simulation of the influence of different ASLP 

implementation variants on limiting the waste in the process. This influence can be 

analysed in three areas: 

•	 Collection of data on the course, elements and participants of the production 

process; 

•	 Verification of the accuracy of the collected data;

•	 Identification of the influence of the collected data on the analysed waste. 

In order to achieve the desired research results, the methodology which allows 

to systematize further research should be used. The proposed methodology includes 

five steps: 

•	 Step 1: Investigating the production process and a chance for logistics auto-

mation 

Process modelling: conducting an analysis of the production system to be auto-

mated by using process mapping tools, value stream mapping. 

Analysis of automation implementation possibility: this stage should consist of 

production process analysis from the point of view of ASLP implementation by me-
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ans of mapping tools. This analysis will be a basis for determining the waste which is 

sensitive to implementing different ASLP elements. A set of mapping tools is presen-

ted in table 5.

Table 4. Mapping tools for identifying waste in the production process
Mapping tool Waste Waste identification
PPM (Physical 
Process Map-

ping)
Unnecessary 

transport

Identifies manual data collection points, geographical 
distribution of data locations leading to unnecessary 

movement of operators and products

UCD (UML Use-
-Case Diagram)

Shows the use cases, that the current system knows 
how to perform, and actors taking part in system func-

tionality. Can be used to differentiate which parts of the 
process are done by error prone actors, what parame-

ters are modified by the information system.

DDD (Data
Dependency 

Diagram)

Waiting,
quality 

defects and 
faults,

overpro-
duction, 

inventory,
over-proces-

sing

Identifies process decision points to conclude on the 
importance of data capture, and what processes are 

affected from what errors. Identifies what level of 
concurrency is involved in the operations and whether 

the process speed will improve if data dependency 
conformance is automated.

DataVis (Data 
Visibility)

Overpro-
duction, 

inventory

Identifies how visibility levels and parameters affect 
batch sizes, work in progress (WIP) and finished inven-

tory.

PRA (Pro-
duction 

responsiveness 
approach)

All

Examines the impact of disturbances in a manufactu-
ring process, helps to understand current capabilities 
and utilisation of those capabilities to address distur-
bances. In doing so, examines whether SALP techno-
logies can help improve existing capabilities or their 

utilization.

Source: Self-elaboration.

•	 Step 2: Modelling the current condition of processes  

After determining the production process stages and the waste to be minimized 

thanks to ASLP implementation, the next step is to model the current condition of 

the process. Irrespective of which simulation tools will be used for particular tasks, it’s 

necessary to determine their basic parameters, i.e. time, probability of realizing diffe-

rent activities in the process, inputs and outputs to the process. 
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•	 Step 3: Modelling the future shape of processes 

The next step is to build a model of the future state of the process after ASLP im-

plementation. Different ASLP variants may by analyzed in different configurations 

and on different integration levels. 

•	 Step 4: Sensitivity analysis

Sensitivity analysis (SA) is a study of how a change (uncertainty) on model out-

put may be ascribed to different sources of changeability on model input [Cacuci et 

al. 2005]. Probability of mistakes in a model of the current process shape due to im-

proper data register is a reference point for assessing improvement in different ASLP 

variants in the area of reduction of the seven types of waste. Hence, it is necessary to 

analyze the dependence of changeability of a parameter describing given waste on 

ASLP characteristics. For instance, to find the dependence of WIP value on the values 

describing given variants of the automation system (e.g. time of transport order reali-

zation). For this purpose, we can conduct research of WIP value sensitivity basing on 

the analysis of logistic operating curves. A very important element of sensitivity ana-

lysis of some types of waste is the influence of system variables on processes costs. In 

this area, cost estimation methods should be taken into account. Determination of 

future costs of functioning for different ASLP variants may be conducted on the basis 

of the assumptions of generative cost estimation methodology [Więcek 2015].

•	 Step 5: ASLP assessment based on multi-criteria decision making methods 

On this stage, on the basis of the data collected during previous steps, asses-

sment of particular logistics automation systems is conducted individually or in diffe-

rent configurations. The assessment should be made on the basis of common criteria, 

which, in case of lean manufacturing, should be the reduction measures of Ohno’s 7 

types of waste. 
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Introduction

The aim of the paper is to present some ‘smart’ solutions which could be recognized 

as innovative solutions in both areas: technology and organization. Such an appro-

ach could be implemented in logistics. The success in logistics is determined by im-

plementation of modern technologies. Leading edge technologies in logistics mean 

nothing more than IT systems supporting logistics (e.g. RFID, ICT, Internet). Nowa-

days, through the rapid development of the Internet, we produce and collect a huge 

amount of information that it is beyond the processing and analytical capabilities of 

traditional tools. The dynamic development of devices with access to the Internet 

has lead to the moment that the idea of the Internet of Things (IoT) is indicated as 

one of the key drivers of development of the world economy of the future. Inter-

net of Things means ecosystem where objects equipped with sensors communicate 

with the computers. Internet of Things is referred to more often as the Internet of 

Everything. 

Uber, Airbnb, Amazon, Instacart are well known companies that fall into one com-

mon category: on-demand economy. Among labor disputes and legislative battles, 

these companies are examples of something that, together with Apple, Facebook 

and Google, changes the global business logistics. More and more services and pro-

ducts are currently available exclusively online, however it’s now quite easy to lose 

track of the number of companies self-describing as “it’s like Uber, but for X….”.  Ano-

ther feature of the on-demand economy is the changing role of users that are not 

only consumer but are becoming distributed on-demand workers/contractors. Thro-

ughout the recent years venture capitalists have invested huge amount of money in 

startups claiming to deliver on-demand services. The market is correcting itself and 

therefore it requires one to ponder over the potential  of the phenomenon in the (ne-

arest) future. One of the secondary objectives of this paper is to discuss the scope of 

less obvious trends and opportunities the on-demand business provides for logistics 

processes and their impact on the functioning of business logistics systems.

On-demand economy at the age of the online world

With regard to on-demand economy (analyzed in a wide context of a flow of product 

and service resources in the online economy – from e-commerce through social ne-
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tworks to places of the end consumption of finished goods and services) we can see 

some less obvious trends and solutions:

•	 Mobile coupons, provide the connection between an online mobile marke-

ting campaign and an offline shopping experience. Mobile coupons are the 

go-to tool for reaching, engaging, incentivizing, and tracking the path to pur-

chase through  SMS, e-mail, social media, digital ad buy, mobile web, or mo-

bile app. An example is a Koupon media,  servicing 30 000 retailers and top 

fortune 500 brands [http://kouponmedia.com/, retrieved: 05.01.2016].

•	 Merchandise via social media. Shopify has launched a mobile app that allows 

consumers to sell their wares through social channels. The app is  called Sel-

lo  and allows anyone to take a picture of an item, price it, choose shipping 

options, and push a  link to Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram, Tumblr  

and other social media channels, as well as platforms that use share exten-

sions [https://getsello.com/, retrieved: 05.01.2016].

•	 Sidestage  is the European online service where you can hire an artist. It then 

charges the host and takes a small fee from the artist. Generally this is a  ne-

twork community marketplace to find musicians to play private events, par-

ties and performances [https://www.sidestage.com/, retrieved: 05.01.2016].

•	 Skills marketplace, Japanese service Coconala offers an online platform whe-

re you can buy and sell knowledge, skills and experience from users who are 

willing to teach.  Since its launch in 2012, the platform has acquired more 

than 200 000 registered users and over 50 000 micro jobs that can be requ-

ested [http://coconala.com, retrieved: 05.01.2016].

•	 WeWork started in 2010 and is based in New York. The company offers cowor-

king spaces in a  number of big cities in US. International locations include 

Israel, the Netherlands and the United Kingdom. WeWork allows individual 

workers and freelancers to colocate alongside startups and even team within 

larger companies. The offered mobile app allows members to book rooms at 

all of WeWork’s locations.[https://www.wework.com/, retrieved: 05.01.2016]

There are many more similar examples. Online and mobile marketing technology 

innovation is exploding: 1,876 companies are listed on the Chiefmartec (technologist 

blog) [http://cdn.chiefmartec.com/wp-content/uploads/2015/01/marketing_techno-

logy_jan2015.pdf, retrieved: 05.01.2016]. We can clearly see a quite important trend 

toward an increase in the distribution of product and services and changing role of 

the user who is no longer a consumer but can be workforce either. A common pheno-
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menon is also an increase in the offer of mobile applications, geo-located and always 

connected to social networks, thus enabling hand-on performance of tasks every 

time and everywhere when user needs.

Impact on business logistics

The pace of development of the modern economy means that companies are forced 

to constantly introduce more and more new solutions, resulting in innovation driving 

the progress of the market. Enterprises are competing in the search for innovation in 

the logistics market, and thus technologies are developing at a dizzying pace.

To be successful in today’s logistics, the implementation of modern technologies 

is a  prerequisite. Organizations without information systems, automation and elec-

tronic data interchange have no chance to participate in modern forms of business. 

Considerable effort is therefore required on the development of logistics companies 

or outsourcing, or the transfer of logistics management to specialized entities who 

holds adequate technologies [Bednarowski, Kramarz 2006].

In an attempt to clarify the nature of the concept of logistics technologies, it 

should be noted that it is a particular case which, whilst located within the general 

definition of technology, is specifically a set of tools and procedures in the process 

of the movement of goods and people, and in the activities supporting this process 

[Długosz, 2009]. In practical terms, logistics technologies are nothing but information 

systems supporting logistics (eg. systems of identification, communication techno-

logies, Internet) and procedures in the process flow such as the just-in-time system, 

methods of loading, container systems, transport technologies, methods of packa-

ging, storage, etc. In relation to industrial technologies, logistics is characterized by: 

large scale, diversity, complexity, variability and non-specificity [Długosz 2009].

The objectives pursued by logistics technology focus consistently on facilitating 

the company to perform various logistics tasks, shortening their duration, reducing 

costs, maintaining quality interchanging and storing goods, etc. Any technological 

improvements that create a new quality of logistics processes are the essence of in-

novation in this field.

Logistics in all aspects requires constant and thorough improvement, and this is 

achieved mainly through the use of knowledge, competence, experience and what is 

widely understood as the intellectual capital of the organization. Appropriate mana-
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gement is a key strategic area for an enterprise wishing to innovate in logistics. Logi-

stics managers should have a creative inventiveness and creativity, with the greatest 

benefits being the ability to recognize and exploit the wisdom and commitment of 

the entire team of employees of the company. Necessary complements to the emer-

ging climate of innovation within enterprise are adequate support technologies. With 

their help it is possible to create and use databases for innovative logistics and mana-

gement projects [Szymonik 2004].

An example of innovative solutions in the warehouse can be seen in the STILL 

company, which has introduced iGo neo CX 20 series autonomous vehicle to the 

production line. The truck has software and sensors, so that it becomes part of an 

intelligent intralogistics process. Thanks to sensors and laser environment detection 

system, the iGo neo CX 20 can analyze the topography of the warehouse rack loca-

tion, user location, and other traffic participants in real time. The iGo neo application 

allows the truck to be automatically operated, adapting to the rhythm and comple-

tely freeing it from the need for an operator to control the vehicle. This device has 

a system for obstacle detection and recognition system for panoramic surroundings, 

which with the help of a  laser scanner registers the position of objects around the 

truck 84 000 times per second [www.still.pl].

Such a rapid development of logistics technologies is possible among others by 

the Internet of Things (IoT), referred to more often as the „Internet of Everything”. In 

this approach, a system is created not only of objects but also the processes, data, 

people, and even animals or atmospheric phenomena – everything that can be tre-

ated as a variable. Three distinguishing features of the Internet of Things are context, 

omnipresence and optimization. The first refers to the possibility of an advanced ob-

ject interaction with an existing environment and the immediate response by it to 

change. The characteristic of context allows objects to provide information such as 

location, physical condition or atmospheric conditions. Omnipresence illustrates the 

fact that objects today are much more than just connections to a user network of hu-

man-operators. In the near future, they will communicate with each other on a large 

scale. Optimization is the expression of the functionality which every object posses-

ses [Raport, 2016].

The IoT offers new possibilities in the area of performance. For example, road 

transport trucks can be automatically controlled to the specification of hosts, which 

will allow them to operate in predefined intervals and with a standard speed, so as to 

maximize fuel economy. The Daimler Group has invested in the development of mo-
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bile services such as car2go, myTaxi or moovel; General Electric, likewise, has invested 

in systems to operate equipment and factories use a system called „industrial design” 

(Internet industry); LG is preparing for „smart homes”, producing televisions and ho-

usehold appliances which can connect to the Internet, enriching the offer of related 

services [Perera i in. 2015].

At present, several solutions based on Internet of things in transport have already 

been developed. These include the delivery of parcels to the boots of cars belonging 

to the recipients. Such solutions have been implemented by Audi, Volvo, Amazon and 

DHL. Through the use of appropriate systems, deliveries can be supplied directly to 

the car, even when it is locked. By using appropriate technology, the couriers them-

selves can track down customers’ vehicles. The driver receives a one-time access code 

that can be used at certain times. Late arrival requires waiting to generate a new se-

quence number. A special digital key allows a courier to open the boot and leave the 

package intended for the owner of the vehicle. 

With the IoT it is possible to supervise the process of travel of packages and let-

ters. Continuous monitoring allows the question „where is my package?” to be elimi-

nated. In case of delay, the customer can be informed in advance of complications. 

In the case of storage in warehouses, intelligent shelving and pallets will become 

the driving force of modern inventory management. In respect of the carriage of go-

ods – tracking and tracing becomes faster, more precise, predictable and safe. Analy-

sis associated with the development of “connected fleet” can help predict failure and 

automatically plan moves aimed at improving the supply chain.

Groundbreaking use of IoT has been seen in South Korea, which has built from 

scratch the first genuine smart city in the history of the world. This is the South Kore-

an city of Songdo, formed on an artificial island created at a cost of over $40 billion. 

This city will owe its intelligence system millions of sensors designed by Cisco and 

present wherever possible: on the streets, in schools, office buildings, hospitals, fac-

tories, and in „normal” homes. This city of the future has become the new Korean bu-

siness capital, just over an hour away from Seoul. The work has already exceeded the 

halfway point and it can be argued that a smart city will usher in the trend of ultra-

-modern business cities, which, thanks to IoT and Big Data analytics data will indicate 

the direction in which the next metropoles will follow. In addition to the spectacular 

design of the Koreans, other projects based on the IoT have already been created. 

The first is Los Angeles, in which the city uses the data sent by the magnetic sensors 

placed on streets and sensors to monitor traffic. They communicate with a computer 

Krzysztof Witkowski, Sławomir Nikiel, Sławomir Kotylak



439

system, which controls 4,5 thousand lights and decides how to direct traffic in the city 

to relieve congestion.  As a result, traffic in Los Angeles has declined by about 16%. 

Another example is Long Beach, California, which uses intelligent sensors for water 

management. For nearly four years California has been struggling with a severe dro-

ught, which affects already 98% of its territory. Thanks to the computerization of the 

system, it has been able to reduce water consumption by nearly 80% [Adamczewski 

2015].

In the area of distribution, companies can be seen to be particularly active in 

terms of implementing product innovation, process, organizational – because of 

direct contact with the customer. Consumers very often evaluate products, and the 

brand after that, based on how well the distribution is organized. Customers want 

a  more frequent and greater intensity of products. An example would be selling 

Multichannel or Omnichannel retail, i.e. a  system that gives customers access to 

a  full range of products and range of services through both conventional and di-

gital distribution channels. Through smartphones, tablets, computers, call-centers, 

show-rooms, and finally contacting the seller directly in the store, the customer 

should be offered the same range of services and products that the store has to 

offer.

Nowadays, the vast majority of businesses, including logistics companies, are de-

termined to implement product, technical, technological and organizational innova-

tion. Enterprises are focused on creating value for the customer, who is becoming 

more aware and demanding in terms of increased customer requirements relating to 

lead time delivery services, product availability and reliability. 

There has been a phenomenon associated with the individualization of products 

and services – resulting in shorter life cycles, but at the same time an increasingly 

wide range of products. Innovations also include developments relating to „sustaina-

bility” – that is, product development that is consistent with the strategy of susta-

inable development. Among the trends of development in this area it is possible to 

point out recovery logistics and reverse logistics. 

Access to information is becoming increasingly common. Information technology 

allows access to the system at a convenient time and place. This changes the image of 

traditional trade, business, government, education, introducing e-commerce, e-busi-

ness, e-government, e-learning, and many other solutions. It is important that these 

solutions are generally widely available, but only their skillful implementation and 

merging into a single cohesive system will achieve the synergy benefits.

How the on-demand economy can change logistics and supply chain management?
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Potential benefits

The on-demand economy redistributes the resources within the logistics system. Not 

only does it make it possible to monitor what, where and in what quantities of pro-

ducts and what potential and status of executed services are but also to control the 

whole process and the conditions in which resources are shipped, delivered and pro-

cessed. The online economy eliminates the distance between real-life production and 

service processes and their reproduction and regulation in the information system. 

The mapping of flows/assets in the real time taking into account many additional pa-

rameters requires employment of Big Data as a platform for collection and analysis of 

gathered data to unequivocally identifyand value every resource in the logistics sys-

tem. The convergence of operational technologies – referring to production/service, 

transport, storage and use – responsible for creating a real value with the use of the 

ICT technology and information operations is inevitable [The Convergence of IT…, 

2012]. To benefit from the advantages of the convergence, it is essential to harmonize 

strategies, management rules and process models. Moreover, companies are forced to 

diversify business models and have significant traction in e- (m-) businesses.  The on-

-demand economy requires high distribution of efforts which translates into expedi-

ted performance of operations. Using recent developments in AI (Artificial Intelligen-

ce) and agent-based information processing  may lead to construction of a system in 

which processes are automatically performed  and synchronized (autonomous coope-

rating processes) [Hribernik, Hans, Thoben 2011]. The system autonomously weave 

demand and supply chains according to current environment/business conditions. 

A good example is  Zuora, that offers automated tools to make any business as an “-as-

-a-service”  online world. There are many services offered, for instance prepaid plans,  

dynamic pricing for consumption-based models, managing a subscriber lifecycle, au-

tomated invoices at specific milestones, new kinds of metrics, and integration with 

existing systems. The changes are automatically calculated and adjusted in real-time 

[https://www.zuora.com/product/subscription-management/, retrieved: 05.01.2016].

Conclusion

The on-demand economy is clearly a booster of the global technological revolution 

and  contributes to a spectacular leap in the development of business logistics. A con-
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nection between online resources, goods, services, people, vehicles and geo-spatial 

data means emergence of a new model of communication that combines the flow of 

resources with the elements of the logistics system and value -managerial staff. In-

troducing massive/social networked online product/service providers will streamline 

logistics processes in an unprecedented manner and improve effectiveness of pro-

duction, distribution, and service oriented management processes. The  on-demand 

economy will not only make it possible to handle events just upon their occurrence 

in a highly distributed manner  but also can collect (Big Data)  information about pro-

blematic situations appropriately in advance to enable implementation of relevant 

preventive measures.  Moreover Uber-like companies  (originally car-pooling service)  

realize that saturation of the business is on the horizon and look at new possibilities 

to move beyond delivering one service. Uber  users can now order lunch to their offi-

ces, walking the dogs, and delivering flowers to their friends and family. Even Amazo-

n’s e-business  (originally online bookstore) with  a high growth  revenue stream tries 

to diversify and introduces handmade business offer to artists and artisans [http://se-

rvices.amazon.com/handmade/handmade.html, retrieved: 05.01.2016] the business 

that was tackled mostly by Etsy, the Brooklyn-based online marketplace for all things 

artisanal [https://www.etsy.com/, retrieved: 05.01.2016]. Online economy companies 

are about to take on  legacy business. While users may use FedEx, DHL or UPS to get 

something from online (remote) shop to their living place, it is possible to Uber-like 

company to find, locate, and deliver a gift domestically, all from a familiar app on the-

ir users phone. It’s already happening in some hyper-local settings, but more legacy 

industries — starting with shipping and receiving – will begin to feel the impact of 

on-demand convergence in the coming years.

How the on-demand economy can change logistics and supply chain management?
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Wprowadzenie

Wpływ infrastruktury na rozwój lokalny i regionalny jest duży. Można stwierdzić również, 

że rozwój lokalny warunkuje rozwój infrastruktury. Istotną cechą samorządu lokalnego 

jest zaspokojenie potrzeb jej społeczności, bowiem samorząd odpowiada za wszyst-

kie sprawy publiczne dotyczące życia mieszkańców w  obrębie jednostki terytorialnej. 

Władze samorządowe odpowiadają za zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Rozwinięta 

infrastruktura warunkuje rozwój społeczno-gospodarczy gminy, województwa i całego 

kraju. Infrastruktura stanowi kombinację wielu cech, bez których nie jest możliwy rozwój 

gospodarczy jednostki lokalnej i wyższy standard życia społeczności lokalnej.

Celem artykułu jest przedstawienie miejsca infrastruktury w  rozwoju lokalnym, 

a  w  szczególności określenie zarządzania infrastrukturą transportu drogowego 

w aspekcie rozwoju lokalnego. Autorzy swoje rozważania weryfikują na przykładzie 

wybranego regionu – województwa lubuskiego.

Ustawodawca narzuca na jednostki samorządu zadania, które obejmują następu-

jące kategorie:

•	 infrastruktura techniczna (drogi, ulice, mosty, place, wodociągi, kanalizacja, 

usuwanie i  oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymywanie czystości, 

utrzymywanie urządzeń sanitarnych, wysypiska oraz utylizacja odpadów 

komunalnych; zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, komunalne bu-

downictwo mieszkaniowe, lokalny transport zbiorowy; targowiska i hale tar-

gowe, obiekty i urządzenia użyteczności publicznej oraz obiekty administra-

cyjne);

•	 infrastruktura społeczna (ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, kultu-

ra, kultura fizyczna);

•	 porządek i bezpieczeństwo publiczne (organizacja ruchu drogowego, porzą-

dek publiczny, ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo sanitarne);

•	 ład przestrzenny i ekologiczny (planowanie przestrzenne, gospodarka tere-

nami, ochrona środowiska).

Intencją władz samorządowych jest dążenie do większej aktywności gospodar-

czej i poprawa warunków życia ludności. W tym celu podejmowane są różne działania 

zmierzające do zapewnienia rozwoju lokalnego. W działaniach władz lokalnych skie-

rowanych na budowanie trwałego rozwoju lokalnego jedno z  ważniejszych miejsc 

zajmuje szeroko pojmowany rozwój infrastruktury. Do najważniejszych działań w tym 

zakresie należy m.in. poprawa infrastruktury drogowej.
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Infrastruktura transportu drogowego

Istnieje wiele definicji infrastruktury [Brdulak, 2005, s. 165]:

•	 urządzenia i instytucje usługowe (transport, oświata, ochrona zdrowia), nie-

zbędne do należytego funkcjonowania społeczeństwa i produkcyjnych dzia-

łów gospodarki, 

•	 materialno-techniczne wyposażenie danego terytorium w powszechne urzą-

dzenia transportowe, komunikacyjne, telekomunikacyjne, osadnicze, oświa-

towe, energetyczne, wodne, ochrony zdrowia itp.

•	 podstawowe urządzenia i  instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowa-

nia gospodarki i społeczeństwa. Względnie stałe środki i instytucje usługowe 

niezbędne do funkcjonowania gospodarki. Infrastruktura z  reguły zawiera: 

drogi, linie kolejowe, inne sieci komunikacyjne, zasoby energii i wody, a także 

obiekty edukacyjne. Niektóre definicje obejmują również obiekty związane 

z ochroną zdrowia i rozrywką.

Klasyczny podział infrastruktury wyróżnia zatem dwa podsystemy: gospodarczy 

oraz społeczny. Gospodarcza infrastruktura zwana dalej ekonomiczną bądź technicz-

ną ma na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania dziedzin gospodarki oraz 

integrację układów przestrzennych. Na drugą odsłonę infrastruktury składają się in-

stytucje publiczne i urządzenia. W kolejnych podziałach infrastruktury spotykamy się 

z dalszymi jej rodzajami: infrastrukturą informacyjną – obejmuje ona swym zakresem 

urządzenia, które służą przesyłaniu informacji wraz z  instytucjami telekomunika-

cyjnymi oraz infrastrukturę biznesu, w  której skład wchodzą instytucje obejmujące 

swym zasięgiem przedsiębiorstwa, sprzyjając inwestowaniu i prowadzeniu działalno-

ści gospodarczej [Brzozowska 2013, s. 60].

Jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania gospodarki i  społeczeń-

stwa, ponieważ jako część majątku narodowego wspiera działalność produkcyjną, 

służy rozwojowi produkcji, choć sama nie bierze w niej bezpośredniego udziału [Wi-

kipedia 08.09.2016].

W  zależności od jej rodzaju infrastruktura w  rozwoju lokalnym pełni określone 

funkcje. Podstawowe funkcje infrastruktury mają makroekonomiczny, makrospo-

łeczny wymiar i dlatego należy traktować infrastrukturę jako jeden z podsystemów 

systemu społecznego. W wypadku infrastruktury społecznej, jednostki samorządu te-

rytorialnego w zakresie polityki społecznej wykonują działania zmierzające do kształ-

towania ogólnych warunków prac, bytu ludności, prorozwojowych struktur społecz-
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nych oraz stosunków społecznych opartych na równości, sprawiedliwości społecznej, 

sprzyjający zaspokajaniu potrzeb społecznych na dostępnym poziomie [Kurzynowski 

2003, s. 11; Nowakowska-Grunt 2014, s. 421]. 

Również rola infrastruktury w życiu społeczno-gospodarczym określana jest róż-

nie. W szeregu poglądów i publikacji spotkać się można z krańcowo różnymi stanowi-

skami: od traktujących problem infrastruktury w sposób marginesowy, uznających jej 

rozwój za wtórny w wyniku ogólnego rozwoju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza 

zaś sfery produkcyjnej, do poglądów diametralnie odmiennych, przypisujących infra-

strukturze twórcze, wiodące funkcje w mechanizmie wzrostu gospodarczego.

Do opisu poszczególnych rodzajów infrastruktury można wykorzystać cechy in-

frastruktury. Cechy infrastruktury można podzielić na trzy grupy. Jest to pomocne 

w podziale i charakterystyce elementów infrastruktury. Prezentację cech przedstawia 

tabela 1.

Omawiając rolę infrastruktury w  rozwoju lokalnym, warto zwrócić uwagę na 

wskazanie wielu podmiotów rozwoju lokalnego oraz celu ich działania, odnoszącego 

się zarówno do poprawy warunków życia i gospodarowania, jak i pozycji konkuren-

cyjnej układu terytorialnego. Ważna jest też próba zwięzłego określenia efektów, jakie 

uzyskuje się w procesie rozwoju lokalnego. Są nimi nowe wartości w postaci nowych 

firm i miejsc pracy oraz usług i dóbr zaspokajających popyt lokalny i ponadlokalny 

[Brol 1998, s. 45]. Wynikiem bezpośrednim inwestowania w infrastrukturę będzie za-

spokojenie bieżących potrzeb lokalnej społeczności w zakresie rozwoju rynku pracy, 

rekreacji i  wypoczynku. Skutkiem pośrednim będzie tworzenie popytu na kolejne 

potrzeby poprzez m.in. rozwój szkół (w tym szkół wyższych). Mieszkańcy, którzy zdo-

będą pracę w nowo powstałych firmach, muszą gdzieś mieszkać, muszą mieć gdzie 

pójść na spacer, znaleźć miejsce do wypoczynku i rekreacji. Będą wydawać zarobione 

pieniądze w swoim miejscu pracy i tam, gdzie mieszkają. Gmina (miasto) zarobione 

pieniądze – poza tym, że utrzymuje szkoły i przedszkola – może zainwestować w tere-

ny sportowo-rekreacyjne, aby jeszcze silniej związać mieszkańców i przedsiębiorców 

z regionem.
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Poprawa warunków życia, określana często mianem efektu dobrobytu, prowadzić 

może do spełnienia przez infrastrukturę roli czynnika stabilizacji społecznych i sprzy-

jać wiązaniu ludzi z  ich miejscem zamieszkania. Jednocześnie rozwój infrastruktury, 

np. oświatowej, może pociągać za sobą tak zwany efekt ucieczki. Wzrost poziomu 

wykształcenia i kwalifikacji może spowodować migrację ludności do ośrodków lepiej 

rozwiniętych, dających korzystniejsze możliwości pracy i życia. W sytuacji komplekso-

wego wykorzystania infrastruktury dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej da-

nego terenu można doprowadzić do napływu inwestorów, którzy stworzą atrakcyjne 

miejsca pracy dla dobrze przygotowanej kadry.

Wszystkie elementy szeroko rozumianej infrastruktury (gospodarczej, społecznej, 

technicznej), jakkolwiek na ogół rozpatrywane odrębnie, należy analizować komplek-

sowo w zintegrowanych systemach. Istotnym czynnikiem rzutującym na rozwój go-

spodarczy jest charakter działalności organizacji i operacji w nich przeprowadzanych.

Zasób infrastrukturalny przyczynia się do aktywizacji gospodarczej regionów, 

spójności określonego terytorium, zmniejsza opór w pokonywaniu przestrzeni.

Transport jest elementem infrastruktury społeczno-gospodarczej rozumianej jako 

wyodrębniona część systemu społeczno-gospodarczego. Infrastruktura ta obejmuje 

transport, łączność, energetykę, gospodarkę wodną i ochronę środowiska naturalne-

go (określane łącznie jako infrastruktura gospodarcza) oraz naukę, oświatę, opiekę 

społeczną i zdrowotną, kulturę i rekreację (określone mianem infrastruktury społecz-

nej). W skład infrastruktury transportu wchodzą przede wszystkim trzy podstawowe 

grupy elementów [Gołembska 2010, s. 107]:

•	 drogi wszystkich gałęzi transportu,

•	 punkty transportowe (porty morskie, dworce, lotniska itp.),

•	 urządzenia pomocnicze służące bezpośrednio do obsługi dróg i  punktów 

transportowych.

Charakter usługowy transportu samochodowego jest jednym z najważniejszych 

w  kształtowaniu gospodarki narodowej. Aby lepiej zrozumieć, dlaczego jest to tak 

istotne, należy wymienić argumenty, dzięki którym transport samochodowy ma 

przewagę nad innymi gałęziami transportu, czyli [Rydzykowski, Wojewódzka-Król 

2008, s. 40]:

•	 prawie nieograniczona dostępność do jego podstawowych środków pracy 

(możliwość podstawienia taboru praktycznie w dowolne miejsce),

•	 wysoka operatywność usługowa, polegająca na dyspozycyjności względnie 

dużej liczby środków przewozowych,
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•	 duża elastyczność podróży, wyrażająca się możliwościami obsługi zróżnico-

wanego poziomu potrzeb bez ponoszenia dodatkowych nakładów typu in-

westycyjnego,

•	 duża szybkość przewozu, mająca szczególne znaczenie na krótkich i średnich 

odległościach,

•	 terminowość i punktualność wykonania usług, co wynika głównie z możliwo-

ści realizacji przewozów zgodnie ze ściśle sprecyzowanym harmonogramem.

Rozwój lokalny i rozwój zrównoważony

Rozwój lokalny można zdefiniować jako zharmonizowane i systematyczne działanie 

społeczności lokalnej, władzy lokalnej oraz pozostałych podmiotów funkcjonujących 

w  gminie zmierzające do kierowania nowych i  poprawiania istniejących walorów 

użytkowych gminy, tworzenie korzystnych warunków dla lokalnej gospodarki oraz 

zapewnienie ładu przestrzennego i ekologicznego [Brol 2004, s. 31].

Według literatury amerykańskiej rozwój lokalny kojarzony jest z rozwojem gospo-

darczym, który, gdy zaistnieje, jest praprzyczyną ogólnego wzrostu. Europejscy bada-

cze rozwoju kładą jednak nacisk na aspekt całościowy, tzn. rozwój wtedy będzie sku-

teczny i nieodwracalny, gdy oprócz zmian gospodarczych zaistnieje również zmiana 

jakościowa na polu społecznym i kulturalnym [administracja.info, 09.09.2016].

Efekty rozwoju lokalnego obserwowane są w sferze zasobów materialnych w po-

staci tzw. atrakcyjnych lokalizacji o  charakterze twardym, tj. uzbrojonych terenów, 

nieruchomości oferowanych inwestorom, a także atrakcyjnych lokalizacji o charakte-

rze miękkim, takich jak umiejętność, wiedza, kwalifikacje, dobrej jakości środowisko 

naturalne [Markowski, Stawasz, 2001, s. 142].

Rozważania na temat rozwoju lokalnego nie powinny pomijać idei sustainable 

development, czyli rozwoju zrównoważonego. Rozwój zrównoważony to taki proces 

wzrostu i zmian, który zapewnia zaspokojenie istniejących potrzeb bez ograniczania 

przyszłym generacjom możliwości zaspokajania ich własnych potrzeb. Celem każdej 

gminy winien być rozwój zrównoważony i trwały, tj. ekonomicznie realny, społecznie 

akceptowany i ekologicznie bezpieczny.
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Infrastruktura transportu drogowego a rozwój 
gospodarczy

Położenie Polski w centrum Europy i na przecięciu głównych szlaków komunikacyj-

nych, a  także korzystne uwarunkowania topograficzne terytorium naszego kraju, 

stwarzają dogodne warunki dla obsługi ruchu tranzytowego oraz rozwoju przed-

siębiorstw działających w obszarze transportu, spedycji i  logistyki. Dla pełnego wy-

korzystania tych zalet konieczna jest m.in. rozbudowa, modernizacja i  rewitalizacja 

istniejącej infrastruktury transportowej. Infrastruktura ta, odpowiednio wyposażona 

w  nowoczesne rozwiązania technologiczne, przyczyni się do wzmocnienia pozycji 

konkurencyjnej gospodarki Polski na rynku międzynarodowym, a  także wpłynie na 

poprawę jakości życia obywateli [Strategia rozwoju transportu].

Wejście Polski do Unii Europejskiej zaowocowało rozwojem systemu transpor-

towego. Wpływ na to miały m.in. projekty współfinansowane ze środków unijnych. 

Pomimo zauważalnego postępu istnieje nadal potrzeba rozbudowy i  modernizacji 

infrastruktury transportowej kraju, w tym również województwa lubuskiego. W mo-

mencie przystąpienia Polski do UE infrastruktura drogowa charakteryzowała się naj-

niższym odsetkiem autostrad i dróg szybkiego ruchu w UE. Wg danych GUS łączna 

liczba kilometrów wynosiła 405,1 km dla autostrad oraz 225,5 km dla dróg ekspreso-

wych [GUS, Portal informacyjny, 12.09.2016]. Przez dziewięć województw (kujawsko-

-pomorskie, lubelskie, lubuskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, 

świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) nie przebiegała autostrada, a w trzech woje-

wództwach (lubuskie, podkarpackie i podlaskie) nie było ani drogi ekspresowej, ani 

autostrady.

W ciągu dwunastu lat od wejścia Polski do UE nastąpiła poprawa sytuacji w ob-

szarze infrastruktury drogowej. Wg danych GDDKiA (stan na 19 maja 2016 r.) w Polsce 

istniao 1631,7 km autostrad oraz 1497,4 km dróg ekspresowych [GDDKiA, Serwis in-

formacyjny, 12.09.2016]. Oznacza to, że w okresie 2004–2016 długość sieci autostrad 

i dróg ekspresowych zwiększyła się odpowiednio o 1226,6 km oraz 1271,9 km. Woje-

wództwa lubuskie, dolnośląskie i łódzkie charakteryzują się najwyższym udziałem au-

tostrad i dróg ekspresowych (łącznie) w sieci dróg publicznych [Wpływ członkostwa 

Polski w Unii Europejskiej, Raport MIiR, 12.09.2016]. Docelowo w Polsce planuje się 

pobudowanie 2000 km autostrad oraz 5650 km dróg ekspresowych.
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Realizacja inwestycji infrastrukturalnych na drogach 
województwa lubuskiego

Województwo lubuskie leży w zachodniej części kraju. Graniczy z województwami: 

zachodniopomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim oraz Republiką Federalną Nie-

miec. Zajmuje powierzchnię 13984  km2, co stanowi 4,5% terytorium Polski. Liczba 

mieszkańców oscyluje wokół 1,02 mln, co stanowi około 2,6% ludności całego kraju. 

Województwo lubuskie jest słabo zaludnione – na 1 km2 przypadają 73 osoby (śred-

nia krajowa to 124). Lubuskie należy do województw przeciętnie zurbanizowanych 

– w  miastach mieszka 65% ludności (średnia krajowa to 62%). Bardzo duży obszar, 

bo aż połowę terenu całego województwa, zajmują lasy, co daje pierwsze miejsce 

w kraju w tej kategorii. Największe ośrodki miejskie to Zielona Góra i Gorzów Wiel-

kopolski. Najważniejsze drogi regionu to autostrada A2, przecinająca je wzdłuż osi 

wschód–zachód, oraz będące w budowie autostrada A18 i droga ekspresowa S3. A2 

stanowi część drogi międzynarodowej E30, stanowiącej najważniejszy europejski 

szlak na osi wschód–zachód. Droga E30 zaczyna swój bieg w  irlandzkim Cork, wie-

dzie przez Wielką Brytanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Białoruś i dociera aż do rosyj-

skiego Omska. Polski odcinek ze Świecka do Kukuryków docelowo ma mieć długość 

657 km. W granicach województwa lubuskiego autostrada A2 ma długość ok. 92 km. 

Drugą autostradą województwa jest A18 (droga krajowa nr 18), która zlokalizowana 

jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem mię-

dzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację 

i  południową Polskę z  Dreznem i  Berlinem. W  listopadzie 2004 r. rozpoczęty został 

pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej auto-

strady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa jezdnia północna, 

którą oddano do użytku w  roku 2006. Planowana autostrada A18 (łącznie z  odcin-

kiem Golnice–Krzyżowa) będzie mieć całkowitą długość około 75,0  km (od granicy 

państwa do połączenia z  autostradą A4 na węźle Krzyżowa). Jedyną drogą ekspre-

sową w Lubuskiem jest droga S3, biegnąca z północy, od granicy z województwem 

zachodniopomorskim, na południe, w kierunku województwa dolnośląskiego. Plano-

wana długość całej drogi (Świnoujście–Lubawka) to 478 km, a odcinek przebiegający 

przez województwo lubuskie ma mieć długość 184 km. S3 w Lubuskiem biegnie od 

granicy z województwem zachodniopomorskim (Smolary) aż do granicy z wojewódz-

twem dolnośląskim (Gaworzyce). Droga jest wciąż w budowie. Z uwagi na położenie 

przy granicy z Niemcami ważne dla ruchu krajowego i międzynarodowego są drogi 
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krajowe nr 12, 18, 22, 27, 29, 31, 32 i 92 [www.gddkia.gov.pl, 12.09.2016; www.cona-

drogach.pl, 12.09.2016].

Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w  Zielonej Górze w  imieniu Zarządu Woje-

wództwa Lubuskiego opiekuje się siecią dróg o  łącznej długości 1556,26  km, która 

została przejęta po reformie administracyjnej kraju w  roku 1999 z  obszaru byłych 

województw: gorzowskiego, leszczyńskiego i  zielonogórskiego. Na zarządzanej sie-

ci drogowej znajduje się między innymi 146 mostów i wiaduktów o łącznej długości 

około 3,8 km oraz cztery przeprawy promowe.

Poszukiwanie funduszy na inwestycje drogowe opiera się między innymi na środ-

kach z Unii Europejskiej.

Wydatki finansowe ponoszone na budowę i  remont dróg pokazuje poniższa 

tabela. Według tych danych w  roku 2009 i  2010 wydatki wynosiły najwięcej, bo 

157,7 mln zł w roku 2009 i 158,4 mln zł w roku 2010.  Różnica ta jest niewielka, ale też 

najwyższa w ciągu tych dwóch badanych lat. Następne trzy lata to już zdecydowa-

nie mniejsze kwoty. W roku 2011 wynosiły 97,6 mln, w roku 2012 – 82,2 mln i 2013 – 

75,1 mln zł. Najwyższy spadek nastąpił w roku 2011, a mianowicie o ponad 60 mln zł, 

w kolejnym roku – 2012 – o następne 15 mln, aż w roku 2013 o 7 mln, przez co wydat-

ki wynosiły ok. 75 mln zł [Raporty ZDW].

Tabela 2. Łączna wartość wydatków poniesionych w  latach 2009–2015 na drogi 
wojewódzkie [Raporty ZDW].

Rok Wydatki w zł

2009 157 689 380,23

2010 158 395 014,29

2011 97 609 787,85

2012 82 210 436,81

2013 75 175 545,04

2014 86 864 507,94

2015 63 981 685,06

Źródło: Opracowanie własne.

Środki finansowe pozyskane ze źródeł zewnętrznych to dofinansowanie spoza 

budżetu województwa. Analizując okres pięciu lat od roku 2009 do  roku 2013, moż-
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na zauważyć, że to dofinansowanie pochodzi z różnych źródeł. W tabeli 2 zgroma-

dzone są dane, które przedstawiają ogólna kwotę dofinansowania, bez podziału na 

poszczególne źródła. Gdyby nie wejście Polski do Unii Europejskiej środki finanso-

we przeznaczone na budowę, przebudowę, naprawę dróg byłyby niewystarczające. 

W roku 2009 wynosiły one ponad 66 mln zł i pozwoliły na realizacje wielu przedsię-

wzięć. Podobnie rok 2010, w którym dofinansowanie było o 11 mln wyższe i wynosi-

ło ponad 77 mln zł. W kolejnych trzech latach można zauważyć spadek o ponad po-

łowę. Lata 2011 i 2012 były pod tym względem na równym poziomie (odpowiednio 

31,9 oraz 33,1 mln zł). Rok 2013 pokazuje lekki wzrost przy środkach finansowych na 

poziomie 40,4 mln zł.   

Tabela 3. Zestawienie środków finansowych pozyskanych ze źródeł zewnętrznych 
ogółem w zł w latach 2009–2015 [Raporty ZDW].

Rok Środki finansowe w zł
2009 66 359 730, 53
2010 77 480 931, 41
2011 31 905 940, 12
2012 33 124 158, 18
2013 40 473 413, 58
2014 35 326 701,04
2015 24 567 974,62

Źródło: Opracowanie własne.

Jak można zauważyć, najlepszym rokiem pod względem dofinansowania do in-

westycji infrastruktury drogowej w województwie lubuskim był rok 2010. Inne bada-

ne lata nie osiągnęły już tego poziomu, a wręcz zdecydowanie były niższe. Szczegól-

nie ostatnie trzy badane lata pokazują, że dofinansowanie było zdecydowanie niższe 

niż dwa pierwsze lata. Mimo to można było zrealizować wiele inwestycji, które bez 

pomocy zewnętrznej nie byłyby możliwe.

Środki z  LRPO stanowią większość dofinansowania, umożliwiając realizację naj-

większych projektów i  inwestycji. Patrząc na wykres, można zauważyć, że pierwsze 

dwa analizowane lata pod względem dofinansowania były najlepsze, ponieważ 

w roku 2009 wynosiło ono 64,1  mln zł, a w 2010 było o 4 mln niższe. Następnie w roku 

2011 zauważalny jest zdecydowany spadek o około połowę do poziomu 31,9 mln zł, 

ukazując powolny wzrost o 1,2 mln w roku następnym do poziomu 33,1. Rok 2013 

był również wzrostowy – osiągnięto poziom 40,4 mln zł (więcej o ponad  7 mln zł niż 

w roku poprzedzającym).
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Podsumowanie

W ostatnich latach dość powszechna jest ewolucja poglądów na rzecz przypisywa-

nia infrastrukturze coraz większej roli w  całym rozwoju społeczno-gospodarczym. 

Przyjmując tezę o istotnym wpływie istniejących urządzeń infrastruktury na warunki, 

skalę, tempo i lokalizację inwestycji przemysłowych, spodziewać się można również 

oddziaływania w kierunku odwrotnym, czyli wpływowi sfery produkcyjnej, a  szcze-

gólnie przemysłu, na rozwój poszczególnych elementów infrastruktury. Można podać 

wiele przykładów nowych inwestycji w miejscach, gdzie najpierw stworzono warunki 

funkcjonowania przedsiębiorstw, stworzono infrastrukturę w  postaci wodociągów, 

kanalizacji, sieci energetycznej i gazowniczej oraz pobudowano drogi. Gminy, które 

dodatkowo zachęcały niższymi podatkami, stały się obiektem zainteresowania wielu 

przedsiębiorstw.

Reasumując, infrastruktura jest najważniejszym instrumentem oddziaływania 

podmiotu polityki na procesy gospodarcze, ponieważ dostosowany jest do potrzeb 

użytkownika gminy, stwarza również szanse na jej dynamikę i rozwój. Od umiejęt-

ności gospodarowania zasobami infrastruktury, a także od umiejętności zdobywa-

nia funduszy na infrastrukturę zależy wielkość i tempo rozwoju lokalnego. Władze 

samorządowe mogą wykorzystać swoje możliwości dla świadomego i racjonalnego 

wzrostu.

Sukcesywnie prowadzone inwestycje w województwie lubuskim wpływają na po-

prawę jakości dróg oraz przyczyniają się do wzrostu gospodarczego całego regionu. 

Rozwinięta sieć drogowa zapewnia wzajemne połączenie ośrodków miejskich o pod-

stawowym znaczeniu w województwie oraz wielu mniejszych miejscowości. Stanowi 

to ważny element układu komunikacyjnego województwa, tym bardziej że znaczna 

część dróg prowadzi ruch do sieci TEN-T, dróg krajowych, węzłów na autostradach 

oraz drogach ekspresowych [Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Raport 

MIiR, 12.09.2016].
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