




Zeszyt recenzowany

Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

Korekta: Lidia Pernak, Agnieszka Śliz, Witold Kowalczyk

Skład: Witold Kowalczyk

Projekt okładki: Marcin Szadkowski

© Copyright: Społeczna Akademia Nauk

ISSN 2543-8190

Wersja elektroniczna publikacji jest wersją podstawową

Dostępna na stronie: piz.san.edu.pl



3

Wstęp

Część I

Zarządzanie logistyką a procesy rynkowe

Muzahim Al-Noorachi | Związek logistyki z ekonomiką przedsiębiorstwa

Yevhen Krykavskyy, Olga Kostyuk | Nowe paradygmaty makrologistyki

Zdzisław Traczyk | Usługa jako wynik finalny lub proces wytwarzania

Danuta Janczewska | Zarządzanie logistyczne współczesnym przedsiębiorstwem 

MŚP w aspekcie decyzji menedżerskich

Remigiusz Kozłowski, Angelika Pietruszka | Wpływ drogi S14 na rozwój 

terenów leżących w jej obszarze oddziaływania

Część II

Doskonalenie procesów logistycznych

Robert Seliga, Adam Pawlik | Poziom satysfakcji klientów z usług świadczonych 

przez firmy logistyczne w Polsce

Mirosław Wasielewski, Wołodymyr Andryowicz Fałowicz | Elastyczność 

i adaptacyjność w relacjach z dostawcami w łańcuchach dostaw towarów 

inwestycyjnych

7

11

29

41

59

75

101

115



4

Bartłomiej Stopczyński | Zmiany w sposobie dostaw produktów na polskim 

rynku e-commerce na przestrzeni ostatnich 4 lat

Grzegorz Mazurkiewicz, Łukasz Sułkowski, Paweł Morawski | Centra 

logistyczne w przewozach intermodalnych i strukturach łańcuchów dostaw

Łukasz Sułkowski, Paweł Morawski, Grzegorz Mazurkiewicz | Realizacja 

koncepcji smart city na przykładzie portu w Hamburgu

Remigiusz Kozłowski, Klaudia Stanik | Analiza zdarzeń drogowych na 

wybranych skrzyżowaniach w Łodzi z udziałem pojazdów komunikacji zbiorowej  

w latach 2012–2016

Katarzyna Kolasińska-Morawska, Marta Brzozowska, Katarzyna 

Staniszewska | Safety Management in the Face of Logistics 4.0 Challenges

Aneta Pachura | Zarządzanie projektem w układach sieciowych – podejście 

ewolucyjne

Część III

Zastosowania rozwiązań teleinformatycznych a relacje z klientem

Beata Gontar, Zbigniew Gontar | Budowanie zrównoważonego portfela 

projektów ICT – aspekty strategiczne

Grzegorz Podgórski | Zagrożenia związane z Internetem Rzeczy

Bartłomiej Stopczyński | Ewolucja procesów obsługi klienta przy kasie na 

przykładzie sieci hipermarketów Tesco w Polsce

Irena Jałmużna, Jan Królikowski, Paulina Myszkowska | E-commerce 

i płatności mobilne dla rozdrobnionych i lokalnych rynków – studium przypadku 

należącej do sektora MŚP firmy zajmującej się publicznym transportem zbiorowym

Mateusz A. Pluciński, Karolina Dyrla-Mularczyk | Logistyka w e-commerce 

a crowdsourcing

129

147

163

181

199

211

231

247

257

269

289



5

Wstęp

Logistyka jako interdyscyplinarna realizacja czerpie z różnych dziedzin wiedzy. Pręż-

nie się rozwijając, realizuje się w działaniach pojedynczych przedsiębiorstw oraz ca-

łych gospodarek i  staje się odpowiedzią na przeobrażenia współczesnego świata. 

Nieustająca ewolucja, jakiej ulegają państwa, przedsiębiorstwa, gospodarstwa do-

mowe oraz instytucje publiczne na skutek globalizacji, technologizacji oraz customi-

zacji sprawia, że zarządzanie logistyczne nabiera istotnego znaczenia. Ważne jest tu 

zarówno podejście w skali makro, jak i w skali mikro.

Szczególnie ciekawym obszarem rozważań są przemiany, jakich w  tym zakresie 

doświadczają przedsiębiorstwa. Z jednej strony stymulatorem wprowadzanych przez 

nie rozwiązań pozwalających na skuteczne działanie jest klient, a z drugiej strony – 

konkurencja. Zatem by istnieć i się rozwijać, podmioty te potrzebują rozwiązań, które 

zapewnią im sprawność, elastyczność oraz proaktywność biznesową. Wszystko po to, 

by skutecznie zaspokajać potrzeby oraz pragnienia klientów, a także odpowiadać na 

wyzwania ze strony konkurencji.

Przedsiębiorcy stale poszukują szans rozwoju dla prowadzonej działalności, zda-

jąc sobie sprawę, że tylko kompleksowe podejście strategiczno-taktyczno-operacyj-

ne może zaowocować dobrymi rezultatami. W  tym duchu zarządzanie logistyczne 

pozwala organizacjom pragnącym utrzymać konkurencyjność na taką realizację 

procesów, by funkcjonowanie w ramach złożonych struktur pozwoliło im na elastycz-

ne sterowanie systemami transportu, magazynowania, zaopatrzenia, produkcji oraz 

dystrybucji. Zarządzanie logistyczne, przenikając struktury funkcjonalne podmio-

tów gospodarczych, ma je integrować na rzecz skuteczniejszego i efektywniejszego 

działania. Charakter procesów logistycznych zachodzących w podmiotach gospodar-

czych jest tu ściśle związany z procesami organicznymi przedsiębiorstw, i to zarówno 

z procesami materialnymi, jak i procesami zachodzącymi w sferze regulacji. Ich zło-

żoność determinuje konieczność ścisłej koordynacji oraz nieustannego monitorowa-

nia systemu. Zarządzanie logistyczne łączące przepływy materialne z niematerialną 
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informacją oraz przepływami finansowymi sprawia, że możliwe staje się osiągnięcie 

wysokiego poziomu synergii.

Celem niniejszej publikacji jest wskazanie istotności implementacji logistyki w re-

alizację koncepcji doskonalenia procesów zachodzących zarówno w  przedsiębior-

stwach, jak i w gospodarce regionów wobec wyzwań zmienności i złożoności otocze-

nia społeczno-gospodarczego nie tylko w ujęciu ogólnym, ale także w odniesieniu do 

konkretnych praktycznych zastosowań. Połączenie teoretycznych oraz praktycznych 

rozważań na kartach jednej publikacji pozwala z pokorą pochylić się nad rolą, znacze-

niem, skutecznością i efektywnością logistyki stojącej wobec potrzeb i współczesno-

ści, i przyszłości. 

Niniejsze opracowanie współtworzą trzy obszary zagadnień zgrupowane w trzy 

części:

•	 strategiczne ujęcie logistyki w obszarze zarządzania,

•	 doskonalenie procesów logistycznych,

•	 reprezentacja rozwiązań teleinformatycznych w kontekście relacji z klientem.

Rozważania niniejszego tomu rozpoczyna część dotycząca zagadnień strate-

gicznego ujęcia logistyki, począwszy od prezentacji związków logistyki z ekonomiką 

przedsiębiorstwa i wskazania nowych paradygmatów makrologistyki, poprzez przy-

bliżenie problematyki usługi traktowanej jako wynik finalny lub proces, aż po wskaza-

nie znaczenia zarządzania logistycznego w sektorze MŚP oraz zakresu oddziaływania 

drogi S14 na rozwój terenów leżących w jej zasięgu.

Druga część opracowania zawiera prezentację realizacji procesów doskonalenia 

działań logistycznych w  skali zarówno przedsiębiorstw, jak i  gospodarek. Tę część 

rozpoczyna zagadnienie prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze 

usług logistycznych w  Polsce w  kontekście pojawiających się szans oraz zagrożeń. 

Następne artykuły odnoszą się do kwestii elastyczności i adaptacyjności w relacjach 

z dostawcami w łańcuchu dostaw, zmian w sposobie dostaw produktów na polskim 

rynku e-commerce, roli centrów logistycznych w  przewozach intermodalnych oraz 

realizacji koncepcji smart city na przykładzie portu w Hamburgu. Końcowe rozważa-

nia odnoszą się do analizy zdarzeń drogowych na wybranych skrzyżowaniach w Ło-

dzi, zarządzania bezpieczeństwem wobec wyzwań logistyki 4.0 oraz zarządzania pro-

jektami w układach sieciowych.

Ostatnia – trzecia – część opracowania traktuje o  rozwiązaniach teleinformatycz-

nych w  kontekście relacji z  klientem. Rozpoczyna ją zagadnienie zrównoważonego 

portfela projektów ICT w ujęciu strategicznym. Następnie zaprezentowano zagroże-

Katarzyna Kolasińska-Morawska
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nia płynące z IoT, ewolucję procesów obsługi klienta na przykładzie sieci hipermarke-

tów Tesco w Polsce oraz zagadnienie e-commerce i płatności mobilnych. Rozważania 

tej części kończy artykuł odnoszący się do kwestii logistyki w e-commerce w zesta-

wieniu z crowdsourcingiem.

Drogi Czytelniku, różnorodność zakresu merytorycznego przedstawionych treści 

z zakresu logistyki zawartych w poszczególnych artykułach wskazuje na jej integral-

ność z wieloma obszarami działań rynkowych oraz pozarynkowych. Składając w Two-

je ręce poniższy tom, Redakcja ma nadzieję, iż będzie on dla Ciebie źródłem wzboga-

cającym dotychczas nabytą wiedzę i przyczyni się do pełniejszego zrozumienia roli 

i znaczenia zarządzania logistycznego w XXI wieku. 

Katarzyna Kolasińska-Morawska

Wstęp
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Związek logistyki z ekonomiką przedsiębiorstwa

Relation between Logistics and Economics of an Enterprise

Logistyka nie jest panaceum na wszystkie kłopoty w przedsiębiorstwie, 

ale wszystko, co dzieje się w nim bez logistyki, jest niczym

Motto autora

Abstract: The aim of logistics is organization of materials and information flow in the en-
terprise and between different companies. In the presented article a relation between lo-
gistics and economics of the enterprise is indicated. To effectively and smartly use logistics 
in company, the author divided its areas of activity into three different types: logistics of 
supply, production logistics and logistics of distribution. The aim of this article is to indica-
te modern logistics concepts as a success factors for companies.
Key-words: logistics, economics of an enterprise, supply, production, distribution

Wstęp

Logistyka jest sferą działalności gospodarczej mającą na celu przede wszystkim 

rzeczowe i  informacyjne procesy przepływu produktów materialnych w  przedsię-

biorstwie oraz między podmiotami gospodarczymi. W  niniejszym opracowaniu 

wskazano, jaki jest związek logistyki z ekonomiką przedsiębiorstwa. Aby efektywnie 

i  efektownie wykorzystać logistykę w  przedsiębiorstwie, autor podzielił jej obszary 

działania na trzy rodzaje:

•	 pierwszy, tj. logistyka zaopatrzenia, która sensu largo zajmuje się organizacją 

gospodarki materiałowej;

* muzahim03@gmail.com
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•	 drugi, tj. logistyka produkcji, która zajmuje się organizacją sposobów i metod 

produkcji;

•	 trzeci, tj. logistyka dystrybucji zajmująca się sprawnym przemieszczaniem to-

warów z magazynów przedsiębiorstwa do miejsc ich sprzedaży.

Co to jest przedsiębiorstwo

W  literaturze przedmiotu przedsiębiorstwo – lub inaczej firma1 – u  większości au-

torów jest określone jako „zespół albo grupa ludzi, środków materialnych i finanso-

wych stworzony lub powołany do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

i  wyodrębniony pod względem techniczno-usługowym, techniczno-produkcyjnym, 

przestrzennym, organizacyjnym i  prawnym” [Kożuch, Dyhdalewicz 2004, ss. 12–13]. 

To wszystko oznacza, że przedsiębiorstwo w ujęciu filozofii gospodarki rynkowo-kon-

kurencyjnej jest jednostką samodzielną, samorządną i samofinansującą się, która:

•	 prowadzi działalność bez żadnego przymusu, a więc na własne ryzyko i włas-

ną odpowiedzialność;

•	 dąży do odpłatnego zaspokojenia potrzeb rynku, ponieważ nie jest ona in-

stytucją charytatywną;

•	 ma na celu generowanie zysku (albo nadwyżki ekonomicznej), który jest jed-

nym z ważnych źródeł dalszego rozwoju;

•	 prowadzi działalność trwale, a  nie jednorazowo, co oznacza, że powinna 

zdefiniować swoją misję i jednocześnie realizować zawarte w niej cele i za-

łożenia;

•	 opracowuje biznesplan i traktuje go jako „mapę drogową interesu”, w którym 

są zawarte cele i środki potrzebne do jego realizacji [Al-Noorachi, ss. 23–33]. 

Jak zauważa A. Noga, przedsiębiorstwo jest jednym z trzech organizatorów dzia-

łalności gospodarczej, pozostałe dwa to rynek i państwo. Przedsiębiorstwo stało się 

jednym z najważniejszych odkryć cywilizacyjnych dzięki temu, że w pewnych grani-

cach (wielkości przedsiębiorstwa) okazało się efektywniejszym organizatorem dzia-

łalności gospodarczej niż rynek. Istota organizowania działalności gospodarczej przez 

rynek polega na tym, że to transakcje kupna i sprzedaży, czyli możliwości kupowania 

1  Firma tj. nazwa pod którą osoba prawna lub fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i  jest urzędowo 
zarejestrowana

Muzahim Al-Noorachi
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i sprzedawania czegoś, oraz ceny, według których dokonuje się transakcji, decydują 

o tym, co się będzie w gospodarce wytwarzać i czym ludzie będą się zajmować [Noga 

1995, ss. 694–695].

W związku z tym przedsiębiorstwo, aby było skutecznie zarządzane, musi wyko-

rzystywać różne subdyscypliny, takie jak zarządzanie finansami, zasobami ludzkimi, 

marketingiem, logistyką itd.

Jeżeli chodzi o  logistykę, to według amerykańskiego Council of Logistics Mana-

gement (obecnie Council of Supply Chain Management Professionals) jest to „proces 

planowania, realizowania i  kontrolowania sprawnego i  efektywnego ekonomicznie 

przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowied-

niej informacji z  punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w  celu zaspokojenia 

wymagań klienta” [Bozarth, Hndfield 2007, s. 429]. Z przedstawionej definicji wynika, 

że zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie obejmuje wachlarz następujących za-

gadnień:

•	 obsługa klienta;

•	 prognozowanie popytu;

•	 przepływ informacji;

•	 zarządzanie zapasami;

•	 realizowanie zamówień;

•	 procesy zaopatrzeniowe;

•	 lokalizacja zakładów produkcyjnych i magazynów, składów;

•	 pakowanie;

•	 gospodarowanie odpadami;

•	 czynności transportowe;

•	 czynności i operacje produkcyjne;

•	 logistyczne systemy informatyczne.

Reasumując, można stwierdzić, że związek logistyki z  ekonomiką przedsiębior-

stwa sprowadza się do trzech obszarów tj.:

•	 logistyka zaopatrzenia – która zajmuje się organizacją gospodarki materiało-

wej, a więc zakup surowców, materiałów, części zamiennych i innych kompo-

nentów potrzebnych do produkcji oraz lokalizacja magazynów i  określenie 

ilości zapasów;

•	 logistyka produkcji – dotyczy organizacji sposobów i metod produkcji, a więc 

wybór m.in. nowoczesnych czynności operacyjnych i modelowych takich jak: 

JIT, kanban, kaizen, lean management;

Związek logistyki z ekonomiką przedsiębiorstwa
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•	 logistyka dystrybucji – obejmująca sprawne przemieszczanie wyrobów z ich 

miejsc powstania do miejsca ich użytkowania lub konsumowania.

Należy zaznaczyć, że powyższe rodzaje logistyki w przedsiębiorstwie są ze sobą 

ściśle związane i nie można ich traktować jako „samoistnych, niezależnych obszarów 

zarządzania”. One po prostu się uzupełniają.

Logistyka zaopatrzenia

Logistyka zaopatrzenia obejmuje swoim zasięgiem tzw. gospodarkę materiałową 

w przedsiębiorstwie, a więc procesy pozyskania, zapotrzebowania i wykorzystywania 

materiałów we wszystkich fazach procesu gospodarczego oraz ich przemieszczania. 

Innymi słowy logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie dotyczy:

•	 zarządzania logistycznego w  sferze zaopatrzenia, obejmującego m.in. łańcu-

chy zaopatrzeniowe, wybór dostawców oraz terminowe zapewnienie dostaw;

•	 zarządzania logistycznego w sferze magazynowania, obejmującego tzw. go-

spodarkę magazynową, modernizację wyposażenia magazynów;

•	 zarządzania logistycznego zapasami.

Za szczególną problematykę wśród wymienionych kwestii uważam problematykę 

zarządzania zapasami, ponieważ każdy zapas to określona ilość dóbr znajdującą się 

w  rozpatrywanym systemie logistycznym (przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw) 

bieżąco niewykorzystywana, ale przeznaczona do późniejszego przetworzenia lub 

sprzedaży [Krzyżaniak 2006, s. 130]. Z tego określenia wynika, że to zamrożony kapitał 

znajdujący się głównie w magazynach przedsiębiorstwa, który ma być wykorzystany 

w  późniejszym czasie (okres zamrożenia kapitału trwa od momentu umieszczenia 

w magazynie do momentu opuszczenia go). Do głównych przyczyn, które skłaniają 

przedsiębiorstwa do utrzymania zapasów, należą:

•	 zabezpieczenie przed niespodziewanymi zmianami w zakresie popytu i czas 

potrzebny do realizacji dodatkowych zamówień;

•	 zabezpieczenie przed ewentualnym wzrostem cen;

•	 utrzymanie ciągłości produkcji, tj. groźba pojawienia się wąskich gardeł z po-

wodu braku surowców, materiałów, części zamiennych itd.;

•	 zabezpieczenie przed następstwem nieprzewidywalnych klęsk żywiołowych 

(np. powódź);

•	 zapewnienie dobrej obsługi klienta;

Muzahim Al-Noorachi
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•	 zabezpieczenie przed zdarzeniami mogącymi poważnie zakłócić strategicz-

ne działania przedsiębiorstwa, np. niepokojem i napięciem politycznym świa-

towym bądź regionalnym i ewentualność wybuchu konfliktu zbrojnego albo 

wojny.

Jednak należy zaznaczyć, że niektóre z  wymienionych przyczyn albo powodów 

mogą nigdy nie zaistnieć w praktyce. Dlatego mają one charakter bardziej asekura-

cyjny niż realny. Można je porównać z kołem zapasowym w samochodzie. Ono musi 

się w  nim znaleźć, ale nie musi być wykorzystane każdego dnia. Czasami bywa, że 

w ogóle nie jest wykorzystane w całym cyklu życia samochodu. 

Uważam, że do najważniejszych zapasów ze względu na ich funkcje należą:

•	 zapasy bieżące: są one utrzymywane dla zaspokojenia określonego z  góry 

popytu lub zużycia przy znanym czasie dostaw. Spożytkowuje się je podczas 

sprzedaży lub na potrzeby procesu produkcyjnego i odtwarza w rutynowym 

procesie zamawiania [Wiśniewski 2009, s. 63–64]. Bywają określone jako za-

pasy cykliczne o  charakterze aktywnym, ponieważ stopniowo zużywają się 

i są systematycznie uzupełniane;

•	 zapasy bezpieczeństwa: jest to dodatkowy zasób towarów utrzymywany 

przez przedsiębiorstwo w celu zabezpieczenia się przed niespodziewanymi 

wydarzeniami, takimi jak na przykład nagły wzrost popytu albo znaczące za-

kłócenia w procesie realizacji zamówień. Jego wadą jest generowanie wyż-

szych kosztów utrzymania zapasów. Dlatego ma on charakter pasywny.

Ważnym zagadnieniem związanym z zapasami jest kwestia optymalizacji ich po-

ziomu (wielkości i struktury. Do najbardziej rozpowszechnionych metod należą meto-

dy ABC oraz XYZ:

Metoda ABC 

Jest to metoda oparta na prawie Pareto, określona również jako zasada albo reguła 

80/20. Przedsiębiorstwo, stosując tę zasadę, musi segregować lub podzielić zapasy 

materiałów według ich wartości, ważności i związanych z nimi przepływów finanso-

wych. Według niej 80% obrotu generuje 20% artykułów (analizuje się relację między 

obrotem a artykułami w ujęciu ilościowym). Za pomocą krzywej koncentracji, zwanej 

krzywą Lorenza (rysunek 1), można sporządzić trzy grupy zapasów:

•	 Grupa A – jest to grupa zapasów o najważniejszym znaczeniu, stanowiąca 

5–20% liczebności asortymentowej, ale mająca znaczący udział w wartości, 

sięgający 75–80% [Abt 1998, ss. 141–142]. Z  tego wniosek, że niedobory 
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zapasów z tej grupy mogą przynieść przedsiębiorstwu ujemne skutki i duże 

straty;

•	 Grupa B – są to zapasy mające 15–20% udziału zarówno w wartości, jak i  li-

czebności asortymentowej;

•	 Grupa C – obejmuje zapasy o charakterze masowym o bardzo niskim udziale 

pod względem wartości i największym udziale w liczebności asortymentowej.

Rysunek 1. Metoda ABC przy wykorzystaniu krzywej koncentracji Lorenza

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwo, korzystając z powyższej metody, z powodzeniem może stero-

wać zarówno zakupami, jak i zapasami oraz ma możliwość efektywnej kontroli nad 

tymi procesami.

Metoda XYZ

Metoda ta stanowi odmianę albo uzupełnienie metody ABC. Opiera się na założeniu, 

że zapotrzebowanie na materiały, surowce, części zamienne i inne komponenty albo 

ich zużycie ma charakter nieregularny. W związku z  tym, stosując kryterium regular-

ności i nieregularności, zapasy magazynowe można podzielić na trzy grupy:

•	 Grupa X – zalicza się do niej zapasy, na które zapotrzebowanie kształtuje się 

na pewnym stałym, regularnym poziomie. Innymi słowy można stwierdzić, że 

zapotrzebowanie na takie zapasy ma charakter stały albo całoroczny;

Muzahim Al-Noorachi
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•	 Grupa Y – obejmuje zapasy, które charakteryzują się zmiennością zapotrze-

bowania, a więc mniejszym wskaźnikiem regularności albo zużycia w porów-

naniu z grupą X, co oznacza, że charakter zapotrzebowania jest limitowany 

głównie przez zmienne cykliczne i sezonowe;

•	 Grupa Z – obejmuje zapasy, na które zapotrzebowanie jest bardzo nieregu-

larne, a więc są potrzebne od czasu do czasu (okazjonalnie). Ta cecha ozna-

cza, że trudno jest określić moment, w którym będą wykorzystane.

Metoda XYZ znajduje zastosowanie w podziale materiałów, pozwala osobie prze-

prowadzającej badanie przede wszystkim na opracowanie bardziej szczegółowej, do-

kładnej prognozy zapotrzebowania przedsiębiorstwa na te materiały. Analiza ta, po-

przez swoją specyficzność, została włączona do sfery określającej zapotrzebowanie 

przede wszystkim jako instrument wsparcia decyzyjnego. Metoda XYZ w wyniku fuzji 

z metodą ABC uwiarygadnia prognozy oraz w sposób znaczący wspiera mechanizmy 

analiz rynkowych. Metody te wzajemnie się uzupełniają [https://mfiles.pl/pl/index.

php/Metoda_XYZ].

Zdaniem wielu specjalistów połączenie wspomnianych wcześniej dwóch metod 

jest jak najbardziej właściwe, gdyż umożliwia wykorzystanie wszystkich ich dobrych 

stron. Zazwyczaj metoda ABCXYZ jest przedstawiona w formie macierzy (macierz 1).

Macierz 1. Klasyfikacja zapasów według metody ABCXYZ

Źródło: opracowanie własne.
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Logistyka produkcji
 

Logistyka produkcji stanowi fazę pośrednią między logistyką zaopatrzenia a  lo-

gistyką dystrybucji. Swoim działaniem obejmuje wszystkie czynności związane 

z zaopatrzeniem systemu produkcji w surowce, materiały, półprodukty i zakupio-

ne części, przemieszczanie tych dóbr pomiędzy kolejnymi etapami przetwarzania 

oraz przekazywanie wytworzonych wyrobów do magazynów zbytu. Głównym 

kryterium jej funkcjonowania jest zagwarantowanie ciągłości i  odpowiedniej in-

tensywności produkcji pod względem przepływów materiałowych według wyma-

gań obowiązującej technologii. Operacyjnym kryterium funkcjonowania logistyki 

produkcji jest minimalizacja zapasów produkcji w  toku, którego realizacja ozna-

cza minimalizację kosztów zamrożonego kapitału i  redukcję kosztów utrzymania 

tych zapasów [Baran i  in. 2008, ss. 147–148, https://pl.wikipedia.org/wiki/Logisty-

ka_produkcji]. 

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i nowoczesnych kierunków uspraw-

nienia procesów logistycznych, zwłaszcza w zakresie produkcji i  likwidacji wszel-

kich zjawisk marnotrawstwa, jest system Just in Time, w  skrócie JIT, co oznacza 

„dokładnie na czas”. Przy tym należy zaznaczyć, że jest to koncepcja najbardziej 

innowacyjna w zarządzaniu, planowaniu, optymalizowaniu zapasów oraz sterowa-

niu produkcją. Zatem jej założenia ściśle wiążą się z filozofią Japończyków definiu-

jącą czynniki wyznaczające sukces przedsiębiorstwa. Owe czynniki są dzielone na 

dwie grupy:

•	 Grupa pierwsza – obejmuje formułę pięciu zer:

•	 zero omyłek;

•	 zero wad (uszkodzeń obniżających wartość jakiegoś przedmiotu, a więc 

usterek, defektów);

•	 zero opóźnień (różnicy czasu wynikającej z dłuższego niż przewidywano 

trwania jakieś czynności);

•	 zero zapasów (tyle zapasów, ile zamówień);

•	 zero papierów (likwidacja zbędnych zjawisk biurokratycznych).

•	 Grupa druga – obejmuje czynniki o charakterze natychmiastowej reakcji:

•	 natychmiastowe gromadzenie i analiza opinii klientów;

•	 natychmiastowe wprowadzenie ulepszeń, ponieważ okazja pojawia się 

niespodziewanie i tak samo nagle może minąć albo zostać wykorzysta-

na przez innych;
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•	 natychmiastowe zaopatrzenie w  potrzebne materiały, surowce, części 

zamienne i inne komponenty;

•	 natychmiastowe uruchomienie produkcji.

Koncepcja JIT polega na dostarczaniu materiałów i innych zasobów do produkcji 

w ściśle określonych ilościach oraz dokładnie w takim czasie, jaki jest wymagany, aby 

zrealizować produkcję. Pozwala to na znaczne ograniczenie lub redukcję postojów 

pracowników i maszyn oraz minimalizację kosztów zapasów produkcji w toku (któ-

rych efektem jest likwidacja magazynów). Zgodnie z  tą koncepcją zapasy powinny 

być dostępne wtedy, kiedy firma faktycznie wykaże na nie zapotrzebowanie [Rudaw-

ska 2016, s. 25].

Z tego wynika, że zastosowanie koncepcji JIT prowadzi do synchronizacji dostawy 

materiałów z zaistnieniem zapotrzebowania na konkretny materiał na danym stano-

wisku pracy. Oznacza to, że korzyści, jakie może mieć przedsiębiorstwo z tego tytułu, 

są liczne, a mianowicie:

•	 brak konieczności utrzymywania dużych powierzchni magazynowych, po-

nieważ potrzebne zapasy są ograniczone do minimum;

•	 utrzymanie małej ilości zapasów oznacza zmniejszenie zapotrzebowania na 

sprzęt techniczny oraz personel potrzebny do obsługi magazynów;

•	 efektem optymalizacji poziomu zapasów jest zmniejszenie kapitału obro-

towego;

•	 redukcja kosztów magazynowania poprzez minimalizację czasu przechowy-

wania zapasów w magazynach (zachowanie zasady za pięć dwunasta – ma-

teriały mają być składowane w magazynie najkrócej, jak się da, i powinny być 

przekazywane dalej na odpowiednie stanowisko pracy);

•	 poprawa pozycji konkurencyjnej na rynku poprzez wzrost produktywności 

jako stosunku wyników (produkcji) do wielkości poniesionych nakładów, 

zmniejszenie stanu zapasów i  zwiększenie jakości. Aby zrozumieć filozofię 

JIT, w 1986 r. przeprowadzono porównanie poziomu wydajności fabryki To-

yoty i zakładu produkcyjnego koncernu General Motors (tabela 1). Informa-

cje, jakie otrzymano z  tych porównań, wywołały na przełomie lat 80. i  90. 

rewolucję JIT w amerykańskim przemyśle motoryzacyjnym [Bozarth, Hand-

field 2007, s. 627].
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Tabela 1. Przewaga zakładu działającego według filozofii JIT nad fabryką… w sys-
temie tradycyjnym

Wyszczególnienie GM Toyota 
•	 czas montażu samochodu
•	 liczba defektów na sto samo-

chodów
•	 średni stan zapasów

40,7 godzin
130 defektów

2 tygodnie

16 godzin
45 defektów

2 godziny

Źródło: [Womack, Jones, Ross 1991].

Zatem cechą specyficzną koncepcji JIT jest fakt, że moment podjęcia działań pro-

dukcyjnych i wystąpienie ruchów zapasów jest ściśle dostosowany do momentu wy-

stąpienia popytu (rysunek 2).

Rysunek 2. Mechanizm funkcjonowania systemu JIT

Źródło: opracowanie własne.

Dzięki koncepcji JIT nieustannie dąży się do wyeliminowania wszelkich zjawisk 

marnotrawstwa w  przedsiębiorstwie. Ich szkodliwość można porównać do szkodli-

wości, jaką spowoduje choroba cukrzycowa w organizmie człowieka w sytuacji, kiedy 

jest nieleczona.

Jako pierwszy tym problemem zajął się pracownik koncernu motoryzacyjnego Ta-

iichi Ōno, który wyróżnił osiem źródeł marnotrawstwa [Imai 2006, ss. 119–135]. Oto 

niektóre z nich:

•	 nadprodukcja: jest to zjawisko wynikające z  niepewności przedsiębiorstwa 

co do możliwości zaspokojenia popytu, kiedy pojawi się na rynku. Innymi 

słowy, ze względu na obawy przed brakiem produktów, trzeba produkować 
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więcej i z wyprzedzeniem. Tyle że produkowanie większych ilości towaru ani-

żeli potrzebuje rynek, oznacza zbędne, niepotrzebne zużycie materiałów, su-

rowców, zaangażowanie siły roboczej i parku maszynowego, dodatkowe po-

wierzchnie do składowania towarów, dodatkowe koszty administracyjne itd.,

•	 niepotrzebne zapasy: utrzymanie nadmiernych zapasów wiąże się z błędnym 

myśleniem, iż mają one zapewnić i  zabezpieczyć przedsiębiorstwu: wysoki 

poziom obsługi klienta; lepsze wspieranie ekonomiki produkcji; umożliwie-

nie osiągnięcia korzyści skali w sferze zapotrzebowania i transportu; ochrona 

przed zmianami cen; ochrona przed niespodziewanymi zmianami popytu 

i czasu realizacji zamówienia; cykliczność w produkcji płodów rolnych; zabez-

pieczenie przed następstwami i klęskami żywiołowymi oraz innymi niebez-

pieczeństwami,

•	 braki/defekty: zazwyczaj wadliwe jednostki wymagają mniejszych lub więk-

szych poprawek albo muszą być utylizowane bądź zniszczone, ponieważ nie 

spełniają norm techniczno-jakościowych. Zarówno w pierwszym, jak i w dru-

gim przypadku przedsiębiorstwo ponosi dodatkowe, niepotrzebne koszty, 

m.in.: nieefektywne zużycie materiałów, surowców i  innych komponentów, 

niepotrzebne zużycie parku maszynowego, zmarnowany czas pracy załogi, za 

który przedsiębiorstwo ponosi konkretne koszty związane z  zatrudnieniem. 

Sloganem przedsiębiorstwa mogłoby się stać hasło: „Zero wad i defektów”,

•	 zbędny/niepotrzebny transport: transport stanowi zespół czynności niezbęd-

nych do przemieszczania wyrobu w  określonym czasie i  przestrzeni. Trans-

port zawsze wiąże się ze wzrostem kosztów i ryzykiem uszkodzenia towarów. 

Dlatego każda nieprawidłowość w  zakresie transportu wewnętrznego oraz 

nietrafiony wybór zarówno środka transportu zewnętrznego, jak i przewoź-

nika oznacza niepotrzebne zwiększenie kosztów, a  w  efekcie marnotraw-

stwo. Logistyczne zarządzanie transportem powinno się opierać na takich 

kryteriach jak koszt transportu, szybkość przewozu, regularność, ładowność, 

dostępność oraz niezawodność dostaw pod względem dopuszczalnego 

marginesu uszkodzeń. W  związku z  tym idealnym modelem postępowania 

w  zakresie transportu byłby: „Zero uszkodzeń, dowóz do punktu celowego 

w uzgodnionym wcześniej terminie oraz po poniesieniu jak najniższych kosz-

tów przewozowych”,

•	 oczekiwanie: marnotrawstwo w  tym zakresie spowodowane jest przez nie-

odpowiednie układy funkcjonalne. Owa kwestia pojawia się wtedy, kiedy 
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w działalności przedsiębiorstwa zabraknie koordynacji, spójności i harmonii. 

Masaaki Imai problem marnotrawstwa wynikającego z  oczekiwań wyjaśnia 

w  następujący sposób: „oczekiwanie pojawia się wtedy, kiedy praca opera-

tora zostaje wstrzymana w wyniku zaburzenia równowagi linii produkcyjnej, 

gdy brakuje części lub kiedy dochodzi do postojów, ale także wtedy, gdy 

sprowadza się ona do obserwowania maszyny wykonującej zadanie generu-

jące wartość dodaną. Tego rodzaju opóźnienie można bardzo łatwo wykryć. 

Znacznie trudniej jest wykryć opóźnienie w postaci oczekiwania związanego 

z przetwarzaniem maszynowym lub działaniami montażowymi. Nawet jeśli 

wydaje się, że operator ciężko pracuje, opóźnienie mogą stanowić sekundy 

lub minuty, które spędza on w oczekiwaniu na kolejny artykuł (półprodukt). 

W  czasie tych przerw operator ogranicza się do obserwowania maszyny” 

[Imai 2012, s. 125],

•	 nieefektywne wykorzystanie czasu pracy: każde przedsiębiorstwo przy za-

trudnieniu odpowiedniej liczby pracowników potrzebnych do realizacji jego 

celów ponosi koszt. Innymi słowy przedsiębiorstwo kupuje wiedzę i  umie-

jętności na rynku pracy, które powinno wykorzystać optymalnie zgodnie 

z umową pracy. Pracownicy w każdym przedsiębiorstwie dzielą się na dwie 

grupy, tj. administracja i  produkcja. Praca pierwszej grupy jest niewymier-

na, ponieważ ma charakter umysłowy, natomiast działalność pracowników 

w halach produkcyjnych jest wymierna i każda niewykorzystana minuta jest 

marnotrawstwem. Ową kwestię omówię na przykładzie fikcyjnego przedsię-

biorstwa średniej wielkości, które zatrudnia 150 pracowników produkcyjnych 

(umowa o pracę przez 8 godzin dziennie). Z przeprowadzonych badań meto-

dą obserwacji i monitorowania ich zachowań w ciągu dnia pracy okazuje się, 

że każdy z nich marnuje średnio 30 minut. Przyczyny są różnorodne: spóźnie-

nie w dotarciu do miejsca pracy w wyznaczonym czasie, palenie papierosów 

w trakcie wykonywania czynności, rozmowy przez telefon komórkowy, prze-

dłużanie przerw regulaminowych, pogawędki towarzyskie z innymi pracow-

nikami… itd. W wyniku takiego nieodpowiedzialnego zachowania pracowni-

ków łatwo można obliczyć straty finansowe, jakie ponosi przedsiębiorstwo. 

Dziennie liczba zmarnowanych godzin pracy wynosi 75 (0,5×150). Jeśli koszt 

brutto jednej godziny pracy wynosi 18 zł, to każdego dnia pracy w wyniku 

takiego zachowania i postępowania pracowników przedsiębiorstwo ponosi 

koszt w wysokości 1350 zł, który nie generuje żadnej wartości dodanej. Jak 
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wiadomo, rok liczy 365 dni, z tego 213 to dni robocze (z roku kalendarzowe-

go należy odjąć 52 niedziele, 52 soboty, święta państwowe i kościelne – 12 

dni – urlop ustawowy w wymiarze 26 dni oraz średnio 10 dni absencji pra-

cownika z powodu choroby). Z  tego wynika, że w skali roku owo przedsię-

biorstwo ponosi koszty nieuzasadnione wynoszące 287 550,00 zł, a z punktu 

widzenia pełnego i  racjonalnego wykorzystania czasu pracy liczba zmarno-

wanych godzin wynosi 15 975. Zaistniała sytuacja pozwoli wysnuć konkluzję, 

że w żadnym biznesie nie można pozwolić na takie marnotrawstwo. 

Logistyka dystrybucji 

Dzięki logistyce w dystrybucji nastąpi fizyczny przepływ produktów lub wyrobów ze 

sfery pochodzenia, tj. producentów, do sfery użytkowania lub konsumpcji, tj. osta-

tecznych nabywców. Ph. Kotler i K.L. Keller uważają, że większość producentów nie 

sprzedaje swoich towarów bezpośrednio ostatecznym użytkownikom; pomiędzy 

nimi funkcjonuje zbiór pośredników realizujących różne zadania. Pośrednicy ci sta-

nowią kanał marketingowy (zwany również kanałem handlowym lub kanałem dys-

trybucji). Z formalnego punktu widzenia kanały marketingowe są zbiorami niezależ-

nych organizacji uczestniczących w  udostępnianiu towaru i  usługi do użytkowania 

albo konsumpcji. Są zbiorem ścieżek, którymi po wytworzeniu podążają produkt lub 

usługa, a na których końcu są zakup i użycie przez użytkownika końcowego [Kotler, 

Keller 2012, ss. 445–446].

Z tego wynika, że skuteczna i efektywna logistyka dystrybucji powinna się opierać 

na formule 7W albo 7R, a więc: właściwy produkt we właściwym miejscu z właściwą 

ceną adekwatną do właściwej jakości oraz właściwa ilość i właściwy konsument, a to 

wszystko we właściwym czasie. Uważam, że wspomnianą formułę należy rozszerzyć 

o ósmy składnik tj. właściwą obsługę klienta. Wynika to z faktu, że obecnie w więk-

szości sektorów gospodarczych świata rozwiniętego mamy do czynienia z  rynkiem 

konsumenta, a  nie rynkiem producenta, co oznacza, że ten pierwszy ma przewagę 

przetargową.

Skuteczna logistyka dystrybucji jest organicznie związana z  problematyką wy-

boru kanałów, za których pomocą są dostarczane produkty. We współczesnych go-

spodarkach (zwłaszcza krajów rozwiniętych) występuje duża różnorodność kanałów 

przepływu produktów z miejsc ich wytwarzania do konsumenta końcowego. Mimo 
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rozwijania wielu nowoczesnych form sprzedaży (np. sprzedaż wysyłkowa) w dalszym 

ciągu głównym miejscem dokonywania zakupów są punkty sprzedaży detalicznej. 

Z  tego faktu wynikają liczne rozwiązania logistyczne prowadzące do przesunięcia 

masy towarowej od producenta do sieci detalicznej [Skowronek, Sarjusz-Wolski 2012, 

s. 230].

Przedsiębiorstwo w zakresie przesuwania produktów do finalnych nabywców ma 

do dyspozycji różnorodne kanały o charakterze sprzedaży sklepowej i niesklepowej, 

z których powinno wybrać najkorzystniejsze (rysunek 3).

Droga dostarczania produktów z  magazynów przedsiębiorstw do finalnych na-

bywców może być dwojaka. Pierwsza, bezpośrednia, w której nie uczestniczy żaden 

pośrednik. Inaczej jest to kanał pozbawiony szczebli. Druga jest pośrednia, w której 

uczestniczą pośrednicy rynkowi stanowiący samodzielne podmioty gospodarcze. 

Innymi słowy jest to droga wieloszczeblowa. Poniżej omówiono specyfikę poszcze-

gólnych ogniw uczestniczących w łańcuchu sprzedaży produktów: od producenta do 

konsumenta. Oto one:

Rysunek 3. Kanały dystrybucji towarów od producenta do finalnych konsumentów

Źródło: opracowanie własne.
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•	 magazyny producenta: jest to ogniwo otwierające cały łańcuch sprzedaży 

produktów. W tym miejscu odbywają się różne czynności związane z towa-

rem, m.in. składowanie, konfekcjonowanie, przeładowywanie, sortowanie, 

konsolidowanie, centralizowanie, utrzymywanie zapasów;

•	 sprzedaż bezpośrednia: jest to kanał pozbawiony szczebli, w którym nie ma 

miejsca dla pośrednika. Sprzedaż odbywa się w  dziale handlowym, sklepie 

firmowym, w  formie katalogowej, telefonicznej oraz internetowej. Wśród 

wspomnianych form zauważa się, że ostatnia z  nich jako forma sprzedaży 

niesklepowej rozwija się bardzo dynamicznie, ponieważ wielu konsumentów 

preferuje zakupy dostarczane pod drzwi miejsca zamieszkania. Dotyczy to 

głównie produktów konsumpcyjnych;

•	 sprzedaż detaliczna: jest to kanał jednoszczeblowy, co oznacza, że między 

producentem a  konsumentem jest jedno ogniwo albo szczebel uczestni-

czący w  procesie sprzedaży towarów. Jest nim detalista prowadzący sklep. 

W tym zakresie producent towarów ma do dyspozycji różne rodzaje detali-

stów. Wybór detalisty bądź detalistów, z którymi będzie współpracował, zale-

ży tylko od niego, ponieważ jest on jednostką autonomiczną. Wybierając de-

talistę, musi przeprowadzić odpowiednią ocenę ekonomiczną, wizerunkową, 

wiarygodnościową oraz pozycję rynkową detalisty. To wszystko oznacza, że 

producent, wybierając pośrednika w  zakresie dystrybucji, musi znaleźć od-

powiedź na pytania: w jaki sposób produkty trafią do konsumenta i jakie są 

ewentualne słabe strony systemu dystrybucyjnego pośrednika;

•	 sprzedaż hurtowa: jest to kanał dwuszczeblowy. Stanowi bardzo ważne po-

średnie ogniwo w  łańcuchu logistycznym. Istota handlu hurtowego polega 

na tym, że kupuje się duże i jednorodne partie towaru w celu ich odsprzeda-

ży z  zyskiem nabywcom instytucjonalnym: tj. detalistom, instytucjom, pro-

ducentom – rzadko konsumentom indywidualnym. W  związku z  tym speł-

nia on różne funkcje. Do najważniejszych zalicza się m.in. przechowywanie 

i gromadzenie zapasów; przekształcenie zakupionego towaru w partie odpo-

wiadające potrzebom nabywców; organizowanie i finansowanie fizycznego 

przemieszczania towarów tj. organizacja dostaw, załadunek towarów, spe-

dycja, transport; finansowanie transakcji tj. kredytowanie zakupów przez od-

biorców; uczestniczenie w promocji zakupionych towarów; branie na siebie 

ryzyka sprzedaży towaru w sytuacji niewypłacalności detalisty; przekazywa-

nie producentowi informacji o działalności firm konkurencyjnych, zwłaszcza 
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tego, co dotyczy nowości i ceny; pomaganie producentom we wprowadza-

niu na rynek nowych produktów;

•	 agenci i brokerzy: są nimi pośrednicy świadczący usługi w handlu bądź finan-

sach. Rozróżnia się dwa rodzaje agentów: 

•	 agent producenta – pośrednik hurtowy, który pracuje na rzecz pewnej 

liczby producentów, oferując do sprzedaży ich niekonkurencyjne, ale 

komplementarne produkty na określonym obszarze sprzedaży. Agent 

producenta nie ma tytułu własności sprzedawanych towarów, pobiera 

tylko prowizję za ogół spełnionych funkcji na rzecz każdego z producen-

tów. Oprócz funkcji sprzedaży podejmuje się także składowania i trans-

portu towarów oraz budowania rynku i planowania sprzedaży [Altkorn, 

Kramer 1998, ss. 13–14]; 

•	 agent handlowy – osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo realizujące 

w  imieniu przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego lub usługo-

wego odpowiedni zakres funkcji i  sprzedażowych „pełnomocnictw” na 

rynku krajowym lub międzynarodowym. Występuje z reguły jako przed-

stawiciel firmy pośredniczący w  przygotowaniu i  realizacji sprzedaży 

[Altkorn, Kramer 1998, s. 13]. 

Broker zaś jest pośrednikiem zajmującym się nawiązywaniem kontaktów między ku-

pującym i sprzedającym. Należy zaznaczyć, że jest on uczestnikiem negocjacji. Od agen-

tów i innych pośredników handlowych różni się tym, że nie bierze towaru na własny ra-

chunek i wypełnia mniej funkcji w procesie sprzedaży. Broker jest opłacany przez stronę, 

która go angażuje [Sztucki 1998, s. 43]. Jego główną specjalizacją jest wyszukiwanie po-

tencjalnych nabywców, źródeł finansowania transakcji oraz analiza cen rynkowych.

Podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić, że współczesne warunki ekonomiczne narzucają 

przedsiębiorstwom konieczność nowoczesnej interpretacji terminu „zarządzanie biz-

nesem”. Do klasycznych obszarów zarządzania, jakimi są planowanie, organizowanie, 

kierowanie, motywowanie i kontrolowanie należy dodać nowy obszar: „zarządzanie 

logistyczne”. Wynika to z faktu, że sukces w większości przedsiębiorstw krajów o roz-

winiętej gospodarce rynkowej ściśle łączy się z szerokim zastosowaniem nowoczes-

nych rozwiązań logistycznych.
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Wprowadzenie

Rozwinięcie zasad teoretycznych logistyki związane jest z potrzebą pozycjonowania 

i subordynacji zarówno istniejących, jak i nowo utworzonych terminów oraz unowo-

cześnienia jej definicji. Po drugiej wojnie światowej nastąpił intensywny rozwój teorii 

logistyki. Wdrażanie odpowiednich innowacji do praktyki logistycznej (nierównomier-

nie rozłożone w światowej gospodarce) wywoływało szereg komplikacji. Ta sytuacja 

przyczyniała się także do hamowania tworzenia paradygmatów rozwoju logistyki.
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Tego  rodzaju problemy rzadko występują na poziomie przedsiębiorstw i/lub 

ich grup, jednak o wiele wyraźniej zaznaczają się na wyższym poziomie. Przede 

wszystkim chodzi o  podział instytucjonalny (strukturowanie, dyferencjacja) logi-

styki (systemów logistycznych). Powszechnie przyjęte postrzeganie hierarchii w 

gospodarce według skali makro i mikro zostało bezrefleksyjnie przeniesione do 

obszaru logistyki. Podążając za tym podziałem, badacze wyodrębnili: mikrologisty-

kę, mezo- i/lub metalogistykę, makrologistykę itd. Warto odnotować, że wyodręb-

nienie trzech podstawowych poziomów: mikrologistyki, makrologistyki oraz przej-

ściowej mezo/metalogistyki (autor posługiwał się we wcześniejszych publikacjach 

terminem „metalogistyka ” i uważa go za synonim, skoro mezo – w języku greckim 

mesos – oznacza ‘średni’, ‘przejściowy’, а meta w języku włoskim to „połowa”) jest 

przyjmowane bez zastrzeżeń. Jednocześnie wątpliwości budzi następująca kwe-

stia – czy wspomniane trzy poziomy traktować jako autonomiczne, z własnymi 

granicami, własnymi przedmiotem i podmiotem, czy jako połączone piramidalnie, 

co oznacza, że każdy wyższy poziom mieści w sobie niższy. W tym kontekście uży-

wany jest także termin „piramida logistyczna” [Skowronek, Sarjusz-Wolski 2003, s. 

38], który obrazuje przekrój logistyki: górny poziom to makrologistyka, średni – 

mezologistyka, a podstawa piramidy – mikrologistyka. Chociaż badacze są skłonni 

uważać, że makrologistyka odnosi się do logistyki rozpatrywanej na poziomie go-

spodarki kraju [Skowronek, Sarjusz-Wolski 2003, s. 40; www//pl.m.wikipedia.org/

wiki/Logistyka], mezologistyka sektorów gospodarki, a mikrologistyka – procesów 

logistycznych oraz działalności podmiotów gospodarczych, ich grup w przemyśle, 

w sektorze rolniczym i usługowym, a także miejskim, jednostkach wojskowych, za-

kładach leczniczych, w organizacjach non profit itp., to jednak nie rozwiązuje to 

całkowicie problemu zakresu kompetencji. Kwestia ta wymaga dalszego uporząd-

kowania.

System logistyczny a bezpieczeństwo logistyczne kraju

W literaturze przyjmuje się, że metalogistyka, po pierwsze, jest wyższym poziomem 

hierarchicznym i integruje systemy metalogistyczne; a po drugie, jest związana z pro-

cesami kooperacji przedsiębiorstw). W niniejszym artykule pragniemy skupić się na 

obszarze makrologistyki w odniesieniu do dzisiejszej Ukrainy. W analizie tego pozio-

mu należy uwzględnić szeroko pojęte dobra materialne należące do gospodarki kra-
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ju, skalę i strukturę zapasów oraz infrastrukturę procesów, przede wszystkim krytycz-

ną, odgrywającą decydującą rolę w określeniu skali makrologistyki.

Będziemy rozpatrywać przede wszystkim kwestie związane z  definiowaniem 

systemu logistycznego [Jacyna 2010] oraz bezpieczeństwa logistycznego kraju [Rze-

czyński 2011; Skarżyński 2015; Szymonik 2011] jako dwóch współzależnych komplek-

sów obejmujących wiele problemów, a  zarazem mających wyjątkowe strategiczne 

znaczenie dla funkcjonowania państwa ukraińskiego zarówno w  czasie pokoju, jak 

i  w  sytuacjach kryzysowych. Właśnie dzięki istnieniu systemu logistycznego kraju, 

zintegrowanego kompleksu przestrzennego usytuowanego na terytorium kraju jako 

system punktów węzłowych (centrów logistycznych, centrów dystrybucyjnych, por-

tów, stacji kolejowych, terminali ładunkowych, HUB-ów itd.), połączonych między 

sobą drogami (lądowymi, wodnymi, powietrznymi, rurociągami) i  infrastrukturą in-

formacyjną, informacyjną, możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa logistycznego 

kraju, rozumianego jako możliwość zaspokojenia potrzeb logistycznych w zakresie 

usług, zapasów, infrastruktury, w tym w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych 

oraz w warunkach wojennych.

Okupacja Krymu przez Federację Rosyjską oraz jej agresja zbrojna na wschodzie 

Ukrainy przyczyniły się nie tylko do bezpośrednich strat (redukcja PKB, wzrost pozio-

mu wydatków na bezpieczeństwo i  obronę, powstanie kosztów związanych z  dra-

stycznie zwiększoną migracją wewnętrzną ludności etc.), lecz także do zmniejszenia 

efektywności handlu międzynarodowego i wykorzystania potencjału tranzytowego 

kraju. Jednocześnie taki stan rzeczy stworzył szanse dla rozwoju logistyki w praktyce, 

określił ważne ze względów strategicznych kierunki wdrażania myślenia logistyczne-

go tak w obszarze cywilnym, jak i wojskowym.

Przykro przyznać, ale nasze wysiłki w  ciągu 20 lat rozwoju logistyki na Ukra-

inie są dość skromne, choć termin „logistyka” powoli się upowszechnia, zwłaszcza 

po agresji rosyjskiej. Często posługują się nim urzędnicy wysokiego szczebla, np. 

podczas organizacji wielkich wydarzeń sportowych, przy okazji działań związanych 

z zaopatrzeniem wojska, gdy chodzi o dostosowanie ukraińskiego wojska do stan-

dardów NATO (kompatybilność, komplementarność), a  także kiedy dokonywano 

wyboru miasta gospodarza konkursu Eurowizji. Jednocześnie istnieje niebezpie-

czeństwo, że termin „logistyka” będzie traktowany w sposób uproszczony i używany 

w odniesieniu do istniejących systemów i sieci transportowych, a nie pójdą za tym 

zmiany w  podejściu, sposobach myślenia czy pryncypiach etc. Niektórzy są prze-

konani, że logistyki nie trzeba się uczyć, ponieważ wszyscy i tak są w tej dziedzinie 
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kompetentni. Aby podkreślić wagę logistyki, warto przywołać słowa głównodo-

wodzącego operacją „Pustynna burza”, gen. Normana Schwarzkopfa, zaczerpnięte 

z książki „Nie trzeba bohatera”: „Logistyka nie jest wszystkim, lecz wszystko bez logi-

styki jest niczym” [Bujak 2007, s. 7 ]. 

Jesteśmy przekonani, że dzięki rozwiązaniom logistycznym o skali makroekono-

micznej można w istotny sposób wpłynąć na wzrost PKB kraju – zarówno bezpośred-

nio, przez świadczenie usług logistycznych (transportowych, magazynowych, mani-

pulacyjnych), jak i pośrednio – przez aktywizację handlu zewnętrznego, zwiększenie 

atrakcyjności inwestycji w infrastrukturę logistyczną etc. W związku z tym nie ma już 

chyba wątpliwości, jak ważne jest opracowanie strategii kształtowania i rozwoju sys-

temu logistycznego państwa wraz z dokładnym uzasadnieniem lokalizacji punktów 

węzłowych – centrów logistycznych – dających możliwość dostępu na warunkach ko-

mercyjnych klientom do świadczenia pewnego spektrum usług logistycznych (pod-

stawowych i uzupełniających).

Od systemu logistycznego kraju, dobrze zorganizowanego i wyposażonego, moż-

na oczekiwać pełnej substytucji jednych usług logistycznych (na przykład redukcja 

wolumenu usług transportowych) przez inne (choćby wzrost liczby usług związanych 

z  magazynowaniem, usług celnych, ubezpieczeniowych, finansowych, informacyj-

nych, gastronomicznych i in.).

Tak więc kształtowanie pełnowartościowego, dobrze przygotowanego pod 

względem prawnym, technicznie zintegrowanego systemu logistycznego państwa 

jest priorytetem o strategicznej wadze dla współczesnego rozwoju teorii makrologi-

styki i może stanowić jej paradygmat. Inną ważną kwestią w tym obszarze jest uświa-

damianie wyjątkowego znaczenia bezpieczeństwa logistycznego, zajmującego rów-

norzędne miejsce z bezpieczeństwem energetycznym i żywnościowym w systemie 

bezpieczeństwa narodowego kraju, w tym w jego obszarze obronnym (wojskowym).

W  świetle przedstawionych argumentów konieczne wydaje się przyspieszenie 

rozwoju zaopatrzenia logistycznego obszaru bezpieczeństwa i  obrony w  oparciu 

o kształtowanie zasad działania makrologistyki cywilnej, jak to m.in. przedstawiono 

we wnioskach niniejszej publikacji [Krykavskyi 2012; Krykavskyi 2013]. Chodzi przede 

wszystkim o  projektowanie pożądanego profilu logistycznego kraju (paszportu lo-

gistycznego) zgodnie ze standardami zjednoczonej Europy oraz na podstawie jed-

nolitego projektu narodowego systemu logistycznego państwa, włączając do tego 

procesu międzynarodowe organizacje finansowe, potencjał partnerstwa publiczno-

-prywatnego,inwestowanie ze strony deweloperów globalnych, inicjatywne projekty 
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globalnych operatorów logistycznych, a także koncesje itd. Jednak, aby to zrobić, naj-

pierw należy przezwyciężyć ciasne interesy branżowe, zrównoważyć hierarchicznie 

pozycje podsystemów transportowych i magazynowych, a więc przestać fetyszyzo-

wać pierwsze  i dyskredytować drugie (takie podejście znajduje odbicie w często uży-

wanym terminie „system transportowo-logistyczny”).

Rynek gazu ziemnego jako przedmiot badań makrologistyki

Logistyka ma ogromne znaczenie dla kształtowania bezpieczeństwa wojskowego, 

ale i nie mniejsze dla zapewnienia bezpieczeństwa logistycznego państwa, przede 

wszystkim jeśli chodzi o zaspokojenie zapotrzebowania narodowego na gaz ziemny. 

W przypadku Ukrainy, ale i całej Europy, sytuacja na rynku gazu ziemnego jest ściśle 

związana z kontekstem politycznym. Można przyjąć, że gospodarcze uwarunkowania 

funkcjonowania rynku gazu ziemnego często stoją w konflikcie z wymogami bezpie-

czeństwa narodowego. W ogóle daje się zauważyć, że rozwój technicznej strony ryn-

ku gazu ziemnego na Ukrainie nie idzie w parze ze zmianami w zakresie zarządzania 

procesami i strumieniami logistycznymi.

Od początku niezawisłości Ukrainy zaszło wiele istotnych zmian. Początkowo nie 

istniały żadne relacje rynkowe, następnie można było zaobserowować ich powstanie 

i rzeczywiste funkcjonowanie. Ujawniły się także procesy monopolistycznego oddzia-

ływania na państwo, przypadki nieuczciwego wzbogacania się oraz korupcji urzędni-

ków wyższego szczebla. Dopiero po rewolucji godności w warunkach blokady rosyj-

skiego gazu nieco ponad 3 lata temu Ukrainie udało się ograniczyć zużycie gazu oraz 

zdywersyfikować struktury zewnętrznych dostawców, co znajduje odzwierciedlenie 

w tabeli 1.

Тabela 1. Import gazu na Ukrainę (mld m³)
Kraj

Lata

Ogó-
łem

W tym: Dla informacji

FR Słowacja Węgry Polska
Wydobycie 

własne
Konsump-

cja

2013 28,0 25,8 0 1,2 0,9 21,4 50,4
2014 19,5 14,5 3,6 0,6 0,9 20,5 42,6
2015 16,4 6,1 9,7 0,5 0,1 19,9 33,7
2016 11,1 0 9,1 1 1 20,2 30,3

Źródło [Ziskochyty z rosiiskoi hazovoi holky: yak zminiuvalos spozhyvannia blakytnoho palyva v Ukraini].

Nowe paradygmaty makrologistyki



34

Taka dynamika konsumpcji i  struktura importu wskazują na istotne pozytywne 

zmiany na rynku gazu na Ukrainie [Otsiniuvannia zapasiv hazu v pidzemnykh skhovy-

shchakh]. Należą do nich:

•	 dywersyfikacja zewnętrznych źródeł dostaw gazu (chociaż problemy przej-

rzystości przy wyborze dostawców wciąż pozostają aktualne);

•	 stopniowe przechodzenie na ceny rynkowe;

•	 stała tendencja do zmniejszania konsumpcji gazu.

Do osiągnięcia został ostatni cel: wykazanie przez jego podmioty wysokich 

wskaźników finansowych. I akurat w tym wypadku napotykamy standardowy dyle-

mat: zwiększać przychód czy zmniejszać wydatki. Oczywiście możliwa jest też kombi-

nacja tych dwóch podejść.

Zobrazujemy tę sytuację na przykładzie. Przypuśćmy, że po ukończeniu sezonu 

grzewczego nadmierny zapas gazu w podziemnych magazynach stanowi 1 mld m3. 

Przy cenie 200 dol. za 1000 m³ kosztuje on 200 mln dol. Przy poziomie rentowności 

kapitału 10% półroczne utrzymanie tego zapasu de facto oznacza 10 mln dol. wydat-

ków z tytułu jego zamrożenia. Do tego należy dodać wydatki na transport od dostaw-

cy, wydatki na tankowanie, magazynowanie i  odbiór, które wpłyną na podwojenie 

tej sumy, dając pół miliarda hrywien. A jeśli zbędne zapasy gazu stanowiłyby 2 mld 

m3, to straty wyniosłyby kolejny miliard. I jak ocenić ten fakt, wiedząc, że na początku 

wiosny Ukraina dysponuje największą ilością gazu w całej Europie?

Według logistycznej koncepcji łańcucha/sieci dostaw istnieją tradycyjne fazy: do-

starczanie–dystrybucja–konsumpcja, w  których realizują się procesy transportowa-

nia, konsolidowania (zjednoczenia) w systemie transportowym, magazynowania jako 

zapasu (PMG), dekonsolidacji (dystrybucji) i konsumpcji (połączenia). Odrębne proce-

sy przewidują bariery celne, inne – bariery techniczne (tankowanie, odbiór). Należy 

więc wziąć pod uwagę, że na każdym poziomie powstają koszty, których wysokość 

jest uzależniona zarówno od objętości fizycznej, jak i od poziomu wydatków.

Podobnie jak dla jakiegokolwiek strumienia logistycznego, tak i dla strumienia 

gazu bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki są dwa parametry jego skutecz-

ności, a mianowicie:

•	 poziom zapasu gazu;

•	 rotacja zapasów gazu.

Innymi słowy, zmniejszając przeciętny poziom gazu w systemie transportowym, 

z jednej strony redukujemy wydatki na jego stworzenie, utrzymanie (tankowanie, ma-

gazynowanie, odbiór), manipulacyjne przemieszczenie (PMG jako wirtualny jednolity 
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kompleks), a  z  drugiej strony przyspieszamy jego obrotowość, czym skracamy dłu-

gotrwałość cyklu obrotu zapasów, a więc i długotrwałość cyklu obsługi konsumenta.

Oceniając ten lub inny poziom zapasu gazu, musimy stwierdzić, czy jest on do-

stateczny w  warunkach powstania pewnych odchyleń popytu aktualnego od po-

pytu prognozowanego, zarówno oczekiwanych, jak i  nieoczekiwanych, mianowi-

cie w  warunkach sytuacji kryzysowych. Jednak musimy też uświadomić sobie, że 

zarówno nadmierne, jak i niewystarczające zapasy powodują dodatkowe wydatki: 

przy nadmiarze zapasów są to wydatki związane z koniecznością ich gromadzenia 

oraz utrzymania, przy niedostatecznych zapasach – wydatki związane z  wyczer-

paniem  zapasów (jak utracona sprzedaż, nieotrzymany zysk, wydatki substytucji 

gazu, jawne i niejawne wydatki o charakterze socjalnym, politycznym i in.). Wybie-

rając którąś z opcji, musimy zatem wyjść od oceny poziomu zapasu w systemie.

Jednocześnie należy założyć, że nie istnieje poziom uniwersalny  dla wszystkich 

łańcuchów dostaw gazu na rynku gazu ziemnego na Ukrainie. Zasada unifikacji norm 

utrzymania zapasów jest oczywiście korzystna z punktu widzenia kontroli, monito-

ringu, zapewnienia jednolitych barier wejścia/wyjścia, jednak nie zawsze jest ona ra-

cjonalna z punktu widzenia gospodarki, ponieważ i dostawcy, i konsumenci/klienci 

mogą istotnie różnić się podejściem do biznesu i do unikania sytuacji kryzysowych; 

istotne różnice mogą dotyczyć też warunków prowadzenia biznesu itp.

Optymalizacja zarządzania zapasem strategicznym gazu 
ziemnego

W zwiazku z powyższym autorzy proponują, by stosować różne podejście do ustala-

nia norm niezbędnych zapasów. Tradycyjnie wyodrębnia się następujące przyczyny 

gromadzenia zapasów: 

•	 ekonomia przy zakupach;

•	 ekonomia przy transportowaniu;

•	 konieczność utworzenia zapasu gwarantowanego;

•	 konieczność utworzenia zapasu sezonowego;

•	 konieczność utworzenia zapasu promocyjnego;

•	 celowość utworzenia zapasu spekulacyjnego.

Przyjmując jako podstawę podział funkcjonalny zapasów, oferuje się niniejszy al-

gorytm czynności mających na celu obliczanie poziomu zapasu:
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•	 zróżnicowana identyfikacja funkcji zapasów gazu (dla różnych konsumentów 

– sektor gospodarki komunalnej, producenci, energetycy – aktualność tych 

lub innych funkcji może się różnić),

•	 obliczanie norm utworzenia oraz magazynowania zapasów według powoła-

nia funkcjonalnego,

•	 ujednolicenie normy zapasów gazu.

Proponowany algorytm ustalania norm zapasów pozwoli zapewnić ich zróżnico-

wane wykorzystanie, w sposób bardziej uzasadniony interpretować relacje pomiędzy 

podmiotami rynku gazu ziemnego na Ukrainie z uwzględnieniem obecnej specyfiki. 

To w pewien sposób optymalizuje wydatki dostawców na utworzenie oraz utrzyma-

nie gwarantowanego zapasu.

Innym, nie mniej ważnym pochodnym aspektem polityki państwowej dotyczą-

cej tworzenia i  utrzymania zapasów gazu ziemnego jest obrotowość tych zapasów 

w ciągu roku, zwłaszcza, że obrotowość majątku jest jednym z trzech najważniejszych 

czynników wpływu na rentowość kapitału (według modeli Du Ponta dwa pozostałe 

to rentowość sprzedaży produkcji i dźwignia finansowa). Dopiero proste obliczenia 

„z grubsza” demonstrują niewyobrażalne wyniki w zakresie obrotowości…

Gdzie: 

Kr – konsumpcja roczna; 

Zp – zapas przeciętny.

Przy konsumpcji rocznej gazu w  wysokości 30  mld m3 oraz przeciętnym zapa-

sie gazu w  wysokości 10  mld obrotowość zapasów brutto wyniesie 3 na rok. Jeśli 

uwzględniać minimalny zapas technologiczny w PMG około 5 mld m³, który nie może 

być przedmiotem obrotu, to obrotowość zapasów gazu netto będzie wynosiła 6 na 

rok, a przeciętna trwałość obrotu wyniesie dwa miesiące. Jest oczywiste, że dla takie-

go produktu szybkiej rotacji trwałość obrotu jest zbyt długa. Uwzględniając istniejący 

system rozliczeń za skonsumowany gaz, obrotowość miałaby wzrosnąć półtora–dwa 

razy, a więc wynieść 9–12 w ciągu roku.

Dlatego koniecznie trzeba:

•	 przynajmniej o jedną trzecią zmniejszyć konsumpcję roczną gazu: do 20 mld 

m3, co da możliwość obniżenia zapasu technologicznego do 3,2 mld m3.
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•	 dzięki optymalizacji zapasu gazu na początku sezonu grzewczego reduko-

wać przeciętny roczny poziom zapasu gazu w PMG do 1,5–2 mld m³.

Takie przedsięwzięcia przyczynią się do wzrostu obrotowości brutto do 4 na rok, 

a  jeśli uwzględnić zapas technologiczny, to obrotowość netto może wynosić 8 na 

roku. Oczywiście trzeba brać pod uwagę koniunkturę cenową podczas trwania sezo-

nu grzewczego i sezonu letniego, ponieważ zawsze istnieje alternatywa: kupić w se-

zonie niskich cen i utrzymywać jako zapas, ponosząc jakieś koszty, czy kupować pra-

wie wyłącznie według aktualnego zapotrzebowania, eliminując fazę magazynowania 

(tankowania, odbioru) gazu w PMG.

Wnioski z niniejszego artykułu są następujące:

1. Istnieje pilna potrzeba aktualizacji badań nad opracowaniem zasad teore-

tycznych makrologistyki (koncepcje, cele, instrumenty) i  wprowadzenia ich 

w praktykę funkcjonowania celowych makrorynków, które stanowią podsta-

wowy szkielet formacji wystarczającego bezpieczeństwa państwowego;

2. Należy zwiększyć wpływ centralnych władz państwowych na stworzenie 

i rozwój zintegrowanego systemu logistycznego w kraju będącego w stanie 

zagwarantować bezpieczeństwo logistyczne jako ważny element współczes-

nego bezpieczeństwa narodowego. Takie podejście pozwoli zrównoważyć 

aspekty polityczne odpowiednimi aspektami ekonomicznymi funkcjonowa-

nia systemu logistycznego w kraju.

3. Trzeba przyjąć bez żadnych zastrzeżeń, że rynek gazu ziemnego na Ukrainie 

jest skomplikowanym systemem makrologistycznym, który oprócz pełnienia 

ważnej funkcji strategicznej – formowania bezpieczeństwa narodowego kra-

ju –  dysponuje znacznym potencjałem gospodarczym, który może wpływać 

na PKB państwa zarówno bezpośrednio, jak i w sensie synergii. Ten fakt jest 

ważny polityki państwowej w zakresie podwyższenia skuteczności i konku-

rencyjności kraju.

4. Głównym obszarem badań i  polityki państwa na rynku gazu ziemnego na 

Ukrainie są wymogi co do utworzenia i utrzymania zapasu gazu ziemnego: 

ile, kto i  kiedy. Realizacja typowego podejścia logistycznego przy wyborze 

zewnętrznych dostawców, uzgodnienie z  nimi skali zakupu oraz terminów 

zakupu, a  także utworzenie zapasów może w  istotny sposób zredukować 

możliwość powstania czynnika korupcyjnego w  procesach rewersu gazu. 

Optymalizacja takich wymogów może w istotny sposób wpłynąć na wzrost 

rentowności funkcjonowania rynku gazu ziemnego na Ukrainie (nie tylko 
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za koszt konsumentów) oraz podwyższyć atrakcyjność dla inwestorów ze-

wnętrznych.

5. Za pożądany ze względów naukowych kierunek badań warto uznać celową  

rozbudowę teorii makrologistyki w zakresie/obszarze oddziaływania wszyst-

kich części integralnych bezpieczeństwa państwa.
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Wprowadzenie

Celem badań było przeanalizowanie cech usług i pochodnych procesów decyzyjnych 

specyficznych dla ich nabywania. Opracowanie wykonano dwoma metodami. Część 

pierwsza i druga opiera się na badaniach literaturowych. Zakończone są próbą syn-
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tezy definicji usługi. Część trzecia to analiza heurystyczna etapów decyzji występują-

cych w dwóch wariantach procesu nabywania usługi. Podział obu wariantów procesu 

realizacji usługi na szczegółowe etapy może pomagać usługodawcom w doskonale-

niu poszczególnych sekwencji działania w  celu uzyskiwania przewagi konkurencyj-

nej. Z drugiej strony charakter udziału nabywcy w procesie zakupu usługi wskazuje 

na zmienną odpowiedzialność usługodawcy za jej wykonanie. 

 

 

Historyczne ujęcie rozdzielania produkcji przemysłowej 
i usługowej 

W  trakcie rozmów ze słuchaczami różnych poziomów edukacyjnych możemy usły-

szeć: usługi odróżniane są od produkcji towarowej poprzez to, że jest w nich nabywa-

ny niematerialny proces wytwórczy (zwany czasami „nienamacalnym produktem”). 

Niematerialny proces jest wynikiem czynności wykonywanych przez usługodawcę 

w  celu wytworzenia usługi. W „Encyklopedii biznesu” [Daszkowska 1996, s. 1060] 

znajdujemy wyjaśnienie, iż ten sposób rozumienia usług jest pochodną interpretacji  

K. Marksa, który uznał, że usługa jest czynnością. 

Obok konstruktywnych1 definicji zorientowanych na proces Daszkowska wymie-

nia także dwie inne definicje konstruktywne zorientowane na potencjał działalności 

jako zdolność do wprowadzania określonych zmian w materialnych i niematerialnych 

obiektach wytwórczych oraz definicje konstruktywne zorientowane na wynik jako 

niematerialne dobro gospodarcze. W dalszej części omawianego hasła stwierdza, iż: 

„Oddzielenie procesu od wyniku jest w praktyce działalności usługowej niemożliwe 

i niecelowe, ponieważ usługi często już w momencie ich powstawania są konsumo-

wane” [Daszkowska 1995, s. 1060]. W dalszej części poświęcę więcej uwagi przytoczo-

nemu stwierdzeniu. 

Definiowanie, określanie zakresu znaczeniowego i klasyfikowanie usług trwa od 

momentu, gdy ich ekonomiczne i handlowe znaczenie zaczęło być wnikliwiej anali-

zowane. Pierwotne znaczenie usług wywodzi się od służenia jako rozpowszechnio-

nego zajęcia w czasach feudalizmu, gdy znaczna część społeczeństw utrzymywała się 

1  Inne definicje to negatywne, czyli te które uznają, że to, co nie jest wytwarzaniem dobra materialnego, jest 
usługą oraz definicje enumeratywne polegające na wyliczaniu gałęzi i branż działalności zaliczanych do 
usług [Daszkowska 1995, s. 1059]. 

Zdzisław Traczyk



43

ze służby swoim panom. Służbę, choć innego rodzaju, pełnił też rozrośnięty urzędni-

czy aparat władzy powiększający wydatki państwa w sferze nieprodukcyjnej. W teorii 

ekonomii spór na temat roli usług toczył się wraz z rozwojem kapitalizmu od czasów 

prac Adama Smitha w drugiej połowie osiemnastego wieku. Jego zdaniem, choć słu-

żenie ma swoją wartość i zasługuje na wynagrodzenie, to nie jest to praca użyteczna, 

która utrwala się w przedmiocie lub towarze, tak jak praca robotnika. Smith większość 

ówczesnej działalności usługowej oceniał jako nieróbstwo, próżniactwo i pasożytnic-

two [Daszkowska 1998, s. 10].

Poglądy Smitha poddane były krytyce już w  pierwszej połowie XIX  w., głównie 

przez A.H. Müllera, który uważał, że dobra niematerialne wytwarzane przez urzędni-

ków, nauczycieli, naukowców czy pracowników pomocniczo-usługowych są nawet 

ważniejsze, bo bez nich nie mogłoby się odbywać wytwarzanie materialnych środ-

ków zaspokajania potrzeb [Daszkowska 1998, s. 11].

Sto lat później poglądy zbliżone do Smitha prezentował K. Marks, uznający, że wyni-

kiem działalności gospodarczej są tylko produkty materialne, a wytwórcy usług żyją na 

koszt robotników przemysłowych. Wyjątkiem były usługi stanowiące integralną cześć 

procesu produkcji i dystrybucji produktów materialnych, jak np. transport i handel. Po-

mimo początkowego ugruntowania się tego poglądu był on stopniowo modyfikowany. 

W 1959 r. Oskar Lange zdefiniował usługi jako wszelkie czynności związane pośrednio 

lub bezpośrednio z  zaspokajaniem potrzeb ludzkich, ale niesłużące do wytwarzania 

przedmiotów [Lange 1959, s. 24]. M. Daszkowska określa tę definicję jako negatywną 

(zob. przypis 1), klasyfikując ją na zasadzie przeciwieństwa: skoro coś nie jest wytwarza-

niem dóbr materialnych, to jest wytwarzaniem usług. Mimo to definicja ta jest do dziś 

przytaczana w literaturze, np. w nowym, wydanym przez PWE w 2014 r. podręczniku 

„Zarządzanie produkcją i usługami” [Pająk, Klimkiewicz, Kosieradzka 2014, s. 47].

Punkt widzenia nawiązujący do marksowskiej interpretacji występuje w  pracy 

Edwarda Lipińskiego, który w 1969 r. pisał, że: „Nie są usługami naprawy maszyn ani 

nawet naprawy aparatów telewizyjnych. Maszyny lub telewizor zostały wytworzone 

po to, aby funkcjonować, działać, aby oddawać swoje usługi. Jeżeli się zepsuły, nie 

spełniają zadań, właśnie naprawa przywraca im funkcjonalność ekonomiczną. Ze-

psuty telewizor ma w istocie rzeczy taki sam sens ekonomiczny jak telewizor w ogóle 

jeszcze niewyprodukowany. Pomiędzy naprawą maszyny a  jej produkcją nie istnie-

je żadna różnica. Również transport, handel, księgowość, administracja fabryki i tym 

podobne czynności nieodłącznie związane z procesem fizycznej produkcji stanowią 

integralną część tego procesu, nie należą więc do usług” [Lipiński 1969, s. 266].

Usługa jako wynik finalny lub proces wytwarzania
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Jak z tego wynika, starano się wyraźnie rozgraniczyć to, co jest związane z proce-

sem wytwarzania i użytkowania produktów materialnych, od zaspokajania niemate-

rialnych potrzeb ludzkich. Edward Lipiński nazywał to „próbą teoretycznie uzasadnio-

nej klasyfikacji produkcji”, ponieważ „w  szczególności w  nauce zachodniej brak jest 

jednolitości kryteriów podziału” [Lipiński 1969, s. 266]. W  tym kontekście krytykuje 

także zasady klasyfikacji usług zastosowane przez C. Clarka w teorii trójpodziału dzia-

łalności państwa na trzy sektory, w tym rolnictwo, produkcję przemysłową i przemy-

sły usługowe (service industries), do których Clark zalicza obsługę procesów produkcji 

przemysłowej, transport, handel hurtowy, rachunkowość itp. [Lipiński 1969, s. 267]. 

W  dalszej części rozprawy Lipiński pisał nawet: „Klasyfikacja trzysektorowa w  ogóle 

wydaje się wątpliwa” [Lipiński 1969, s. 268]. Na zmiany w obszarach klasyfikujących 

procesy wytwórcze C. Clarka (wraz z  pogłębioną przez niego analizą tych zjawisk) 

współcześnie zwraca uwagę M. Daszkowska, nazywając je niekonsekwencjami [Dasz-

kowska 1998, s. 22]. Interesujący jest też pogląd Theodora Levitta uznawanego za 

twórcę nowoczesnego marketingu i autora pojęcia „globalizacja”, który miał stwier-

dzić, że: „Nie ma czegoś takiego jak branża usługowa. Są tylko branże, które świadczą 

więcej lub mniej usług niż inne. Wszyscy świadczą usługi” [Sztucki 2000, s. 39]. 

Jak z perspektywy blisko 50 lat dzielących nas obecnie od tamtych analiz można 

by współcześnie ocenić przydatność przeprowadzanych klasyfikacji wytworów pro-

dukcji przemysłowej i usługowej? 

Definicje i cechy usług

Oskar Lange [Lange 1959, s. 195] w rozdziale „Zasada racjonalnego gospodarowania: 

ekonomia a prakseologia” uznawał, że „technika działalności gospodarczej jest więc 

techniką materialną”. W  jej ramach „nawet wykonywanie usług, które bezpośrednio 

zaspokajają potrzeby człowieka, wymaga z reguły środków materialnych (np. narzę-

dzia fryzjera, lekarza, muzyka, nauczyciela, lokale, w których usługi są wykonywane, 

oraz urządzenia tych lokali); najczęściej też usługa polega na pewnych materialnych 

efektach czynności usługowej (np. strzyżenie, leczenie, wyświetlanie filmu)”. Można 

by tu dodać jeszcze bardziej materialne efekty czynności usługowych, takie jak uszy-

cie ubrania, wykonanie mebli na zamówienie, wymienienie części pojazdu w warsz-

tacie lub wybudowanie domu. Dwadzieścia lat później bezpieczną definicję (w kon-

tekście powyższej) proponuje prakseolog T. Pszczołowski, pisząc, że usługa to „praca 

Zdzisław Traczyk



45

zmierzająca do zaspokojenia jakiejś potrzeby, która następuje nie poprzez produkcję” 

[Pszczołowski 1978, s. 262], w której to definicji wytwórczość usługową należy rozu-

mieć jako przeciwieństwo wytwórczości przemysłowej (produkcji), a  jednocześnie 

brak jest odniesień do materialności lub niematerialności efektów wytwórczych. Jed-

nocześnie wielu innych teoretyków bezpośrednio lub pośrednio neguje materialność 

efektów czynności usługowych. 

M. Daszkowska pisze, że „usługi powstają w  wyniku produkcji i  są produktem 

niematerialnym” [Daszkowska 1998, s. 39]. Niematerialność jako cecha usług bardzo 

mocno ugruntowała się w teorii. Zwracają na nią uwagę w pierwszej kolejności jako 

najbardziej charakterystyczną (obok szeregu innych cech) R. Normann [Normann 

2012, s. 35], B. Hollins i S. Shinkins [Hollins, Shinkins 2009, s. 24] i A. Gilmore [Gilmore 

2006, s. 17]. Jednocześnie wymienieni autorzy nie wykluczają elementów material-

nych usług, w  różnym stopniu akcentując obecność materialności zarówno w  pro-

dukcie finalnym usługi, jak i w procesie wytwarzania. Elastyczność podejścia klasyfi-

kacyjnego dobrze prezentuje opis autorów P. Mudie i A. Cottam [Mudie, Cottam 1998, 

s. 14] odwołujący się do opublikowanego już w 1966 r. artykułu J. M. Rathmella, który 

stwierdza, że niewiele jest produktów przemysłowych o cechach towarów wyłącznie 

organoleptycznie poznawalnych i usług, które cech takich nie posiadają, w związku 

z  tym zaproponował widzenie ogółu produktów na osi continuum od tych, które 

mają cechy typowe dla towarów, po te, które mają cechy typowe dla usług. 

Nie dla wszystkich autorów niematerialność jest najbardziej reprezentatywną ce-

chą usług. I. Durlik akcentuje tylko jedną cechę i  jest nią kontakt z klientem [Durlik 

1996, s. 158]. Z kolei w wielokrotnie wydawanej przez 30 lat publikacji A. Muhleman-

na „Zarządzanie: produkcja i  usługi” [Muhlemann, Oakland, Lockyer 1997] brakuje 

omówienia cech usług.

Niematerialność nie jest tylko cechą usług. Niematerialny jest prąd wytwarzany 

przemysłowo, niematerialne są informacje jako produkty wytwórczości medialnej, 

a przemysł filmowy i  fonograficzny w  istocie rzeczy nie sprzedają materialnych no-

śników swojej produkcji, ale ich niematerialną zawartość. Nawet tak bardzo material-

ny produkt, jakim jest samochód, nabywca może oceniać, opierając się także na jego 

niematerialnych cechach takich jak moc silnika lub uzyskiwane przyspieszenia. W od-

niesieniu do wszystkich materialnych produktów ich cechą niematerialną podlegają-

cą ocenie jest jakość powodująca nieustanny problem, jak ją wypromować lub ocenić 

przed zakupem. Praktyka dowodzi, iż ryzyko złej jakości można tylko zmniejszać, ale 

istnieje ono zawsze nawet u najbardziej perfekcyjnych producentów. 
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Poza niematerialnością autorzy podają też inne cechy charakteryzujące usługi, 

przy czym wymieniają cztery [Mudie, Cottam 1998; Gilmore 2006; Pająk, Klimkiewicz, 

Kosieradzka 2014], sześć [Hollins, Shinkins 2009], następnie siedem takich cech [Dasz-

kowska 1998], a nawet jedenaście [Normann 2012]. Pogłębioną analizę znaczenia 

usług znajdujemy w pracach Kazimierza Rogozińskiego, który zwraca uwagę na kil-

ka charakterystycznych uwarunkowań, które złożyły się na powstanie teorii usług, do 

których zalicza [Rogoziński 2000, s. 16]:

•	 komplementarny i  substytucyjny charakter usług w  stosunku do produkcji 

przemysłowej,

•	 mniejszą materiałochłonność, a  większą pracochłonność w  porównaniu 

z produkcją przemysłową,

•	 niższy niż w przemyśle koszt zorganizowania jednego miejsca pracy,

•	 mniejsze niż w przemyśle możliwości zwiększenia wydajności pracy poprzez 

postęp techniczny. 

K. Rogoziński zauważa, że definiowanie usług powinno zawierać się w  trzech 

uwarunkowaniach: uwzględniać ich relacje, nie rozszerzać nadmiernie zakresu zna-

czeniowego, oddawać istotę pojedynczej usługi i  w  efekcie proponuje następującą 

definicję: „Usługą jest podejmowane na zlecenie, intencjonalne świadczenie pracy i/

lub korzyści” w warunkach celu, „któremu usługa służy, a jest nim: wzbogacenie wa-

lorów osobistych bądź wolumenu użyteczności dóbr, jakimi usługobiorca dysponuje” 

[Rogoziński 2000, s. 36] i w dalszej części obszernie wyjaśniając pojęcia „świadczenie” 

oraz „praca” dla potrzeb tej definicji. W tej samej pracy porównuje usługi z produk-

cją według kryterium procesu wytwarzania, wyodrębniając sześć cech różnicujących 

[Rogoziński 2000, s. 35] oraz porównując usługę z wyrobem przemysłowym według 

kryterium fazy nabywania w przekroju sześciu różnych stanów pomiędzy sprzedawcą 

a nabywcą, w tym wskazując między innymi na takie uwarunkowania, że w usługach 

sprzedawca jest współwykonawcą, usługa jest dla kogoś i  jest niemagazynowalna. 

Nieco inne ujęcie tego samego autora opisane jest w  pracy pt. „Nowy marketing 

usług” [Rogoziński 1998, ss. 19–25] w której wymienionych jest pięć marketingowych 

cech usług (niematerialność, symultaniczność/jednoczesność/, nietrwałość, hetero-

geniczność/zmienność/ i  brak przewłaszczenia/nieodsprzedawalność/) oraz siedem 

dodatkowych cech ugruntowujących odrębność usług, a omawianych na gruncie fi-

lozoficznych odniesień.

Uwzględniając proponowane przez wielu autorów cechy usług, możemy do ich 

szerszego wykazu w dużym stopniu zaliczyć: 
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1. bezpośredniość – kontakt klienta z wykonawcą (klient poszukuje informacji 

o wykonawcy i nawiązuje z nim kontakt w celu podjęcia decyzji o warunkach 

realizacji i zakupu usługi),

2. personalizację – dostosowanie efektu do oczekiwań klienta w procesie wy-

twórczym wykonawcy – poprzez wariantowe procesy wytwórcze na produk-

cie bazowym lub całościowe wytwarzanie produktu na zamówienie klienta 

(różniące się od personalizacji jako usługi na wytworzonym produkcie, np. 

u  dystrybutora, lub personalizacji dokonywanej przez nabywcę na bazie 

możliwości konstrukcyjno-technologicznych gotowego produktu, jak np. 

w komputerze, co nie jest usługą),

3. zmienność (świadczenie usługi oraz jej produkt finalny nawet pomiędzy tymi 

samymi wykonawcami i nabywcami usług będą w większym lub mniejszym 

stopniu się różnić),

4. niemagazynowalność – produktów usługowych nie wykonuje się na zapas 

i nie magazynuje na czas zwiększonego zapotrzebowania, 

5. niematerialność – niemożność zweryfikowania fizycznych cech usług tak jak 

materialnego produktu przemysłowego, 

6. jedność czasu i  miejsca / jednoczesność – wytwarzanie przez wykonawcę 

i konsumowanie przez klienta odbywają się w tym samym czasie i w tym sa-

mym miejscu (w taksówce, u lekarza, w kinie, restauracji),

7. nietrwałość uzależniona od cyklu zaspokajania potrzeb konsumenta, który to 

cykl może mieć charakter ciągły (jak np. ubezpieczenie), okresowy (jak wizy-

ta u fryzjera) lub sporadyczny (jak pobyt w szpitalu), 

8. nieodsprzedawalność zakupionego produktu usługowego na stałe związa-

nego z klientem (jak np. fryzura, makijaż, leczenie, turystyka, edukacja).

Autor niniejszego artykułu zwraca ponadto uwagę na dużo większą rolę sa-

mokontroli pracowników kontaktu bezpośredniego w  usługach [Traczyk 2006,  

ss. 77–79], a  także na specyfikę realizacji pozostałych funkcji zarządzania. W  po-

równaniu z nabywaniem towarów przemysłowych wydaje się, że zakup usług cha-

rakteryzuje się większą liczbą etapów podejmowania decyzji. W szczególności do-

tyczy to etapów uzgadniania z wykonawcą warunków realizacji, decyzji o zakupie 

i  konsumpcji usługi jako procesu wytwarzania lub efektu finalnego oraz w  pew-

nych rodzajach usług innych decyzji pochodnych jak np. wyboru, gdzie dana usłu-

ga będzie wykonana. 

Usługa jako wynik finalny lub proces wytwarzania
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Złożona wieloetapowość procesu nabywania usługi może skłaniać do zaliczania 

jej jako kolejnej cechy. 

Cechy usług nie są w pełni zgodne z naukowymi regułami klasyfikacji pod wzglę-

dem ich kryteriów wyodrębnienia, rozłączności, kompletności i hierarchiczności po-

działu, w stosunku do towarów przemysłowych, przez co, jak już wcześniej przytoczo-

no, najlepiej byłoby je rozumieć jako oś kontinuum ze zróżnicowaną intensywnością 

występowania poszczególnych cech w  różnych rodzajach działalności i w stosunku 

do różnych produktów. 

Rozważając próbę zdefiniowania wytwórczości usługowej w  sposób rozłączny 

od produkcji wytwarzającej towary przemysłowe, można zaproponować założenie 

odpowiadające na pytanie: „Kiedy wytwórczość (produkcja) jest usługą?”. Otóż gdy 

planowany do zakupu produkt jeszcze nie istnieje w chwili zamawiania go przez na-

bywcę, a  w  procesie jego realizacji nabywca będzie uczestniczyć w  mniejszym lub 

większym stopniu, kształtując wynik finalny. 

Przykład. Do firmy przetwórstwa owocowo-warzywnego zgłosił się klient, 

który zamówił wykonanie produkcji na takich warunkach, że receptura, suro-

wiec, opakowania i  etykiety firmowe dostarczy sam, natomiast wykonanie na-

stąpi w  przetwórni. Za to klient zobowiązał się zapłacić znacznie więcej, w  tym 

z  uwzględnieniem faktu wykonania zamówienia poza kolejnością priorytetów 

produkcyjnych przetwórni. Sytuacje takie mogą się zdarzać w  zakładach o  wol-

nych zdolnościach produkcyjnych, głównie w  szczycie sezonu przetwórczego. 

Przypadek ten w  kontekście przyjętego powyżej założenia (pomimo zaistnienia 

w warunkach procesów produkcji przemysłowej) to w rzeczywistości usługa, po-

nieważ nabywca zamawiał do wytworzenia nieistniejący jeszcze produkt zgodnie 

z własnymi oczekiwaniami. Produkcja jest tym bardziej usługą, im większy udział 

w jej powstaniu ma zamawiający ją nabywca. W omówionym przypadku – jak się 

wydaje – przesądza o tym fakt, iż została wykonana z wykorzystaniem know-how 

zamawiającego. Taki punkt widzenia może nie być ewidencjonowany dla potrzeb 

statystycznych, ale jest przydatny dla praktyki biznesowej, głównie ze względu na 

kontakt bezpośredni zamawiającego klienta z wykonawcą usługi i faktem, iż wy-

nik procesu wytwarzania jest nieznany.

Usługa jako wynik finalny lub proces wytwarzania
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Warianty zakupu usługi

Kupowanie towarów przemysłowych jest niepodzielne, związane z całością nabywa-

nego przedmiotu, choć złożone produkty mogą się składać z wielu części stanowią-

cych przedmiot odrębnej sprzedaży. Nie jest też możliwe zakupienie produktu wraz 

z udziałem w procesie wytwórczym, albowiem odbywał się on dużo wcześniej w od-

ległym miejscu, „za murami fabryki”. Będąca usługą sprzedaż towaru przemysłowe-

go jest z nim nierozerwalnie związana, a jej koszt jest wkalkulowany w cenę towaru 

i nie może być przedmiotem odrębnego zakupu. Dotyczy to nie tylko pierwszej na 

rynku sprzedaży od producenta, ale także wtórnej – od pierwszego nabywcy lub od 

pośrednika. 

Inaczej jest w wypadku zakupu usługi. Istnieją tu możliwości wyodrębnienia ele-

mentów składowych usługi i ich odrębnej sprzedaży. W efekcie tworzą się trzy możli-

wości. Przedmiotem nabycia może być: 

•	 uczestnictwo w procesie wytwarzania usługi,

•	 wytwór finalny,

•	 łączne nabycie uczestnictwa w procesie wytwarzania wraz z wytworem fi-

nalnym. 

 
Rysunek 2. Warianty sprzedaży/zakupu usługi

Źródło: opracowanie własne.

W dalszej części porównamy dwie skrajne sytuacje: zakup wyniku finalnego usłu-

gi oraz zakup procesu wytwarzania usługi.
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Zakup wyniku finalnego usługi

Zakup wyniku finalnego usługi może być uwarunkowany albo uprzednim nieokreśle-

niem przez nabywcę oczekiwanych rezultatów (A) albo określeniem ich (B).

W  pierwszym wariancie (A) dokonywania zakupu usług możemy podświado-

mie postępować tak, jak kupując towar przemysłowy, i choć to, co kupujemy, jesz-

cze nie istnieje, to nie traktujemy tego jak czegoś nieznanego, ponieważ w naszej 

świadomości istnieje jakieś wyobrażenie, co jest przedmiotem zakupu. Mamy wy-

obrażenie o tym, jaki powinien być wynik finalny usługi fryzjerskiej, krawieckiej, ga-

stronomicznej, medycznej, teatralnej, filmowej itd. Spodziewamy się pozytywnego 

efektu zaspokojenia naszych potrzeb. Sytuacja opartego na wyobrażanym w pod-

świadomości stanie zaspokojenia potrzeby może nas nie skłaniać do wyraźnego 

określenia usługodawcy, czego oczekujemy (A.1), i zdaniu się na jego umiejętności. 

Zlecając wykonanie usługi, możemy mieć przekonanie, że powierzamy to komuś, 

kto jest bardziej kompetentny w tej dziedzinie niż my sami. W efekcie naszego sil-

nego przekonania o fachowości usługodawcy lub o naszej niekompetencji będzie 

się wytwarzała sytuacja, w której usługę zakupimy „z dobrodziejstwem inwentarza”, 

godząc się na otrzymany wynik finalny niezależnie od tego, czy będzie on spełniał 

nasze oczekiwania. Uznamy, że tak musiało być, że prawdopodobnie usługodawca 

zrobił wszystko, co mógł. Nie bez znaczenia może być w tym przypadku także typ 

osobowości klienta, który może mieć większe lub mniejsze przekonanie o własnym 

wpływie na swoje sprawy, tzw. poczuciu umiejscowienia kontroli zewnętrznym lub 

wewnętrznym [Hock 2005, s. 235; Gasparski, Filler, Kaczkowscy, Kozielecki 1979,  

s. 62], a zatem może on bardziej lub mniej chętnie godzić się z tym, co mu oferuje 

wykonawca usługi. 

W  drugim wariancie (A.2), gdy nabywca nie zaaprobuje wykonanej usługi, po-

wstaje dla niego problemem wynikający z  faktu, iż nieokreślenie oczekiwań wobec 

wykonawcy tworzy uwarunkowania, w  których wykonawca praktycznie nie ponosi 

odpowiedzialności za wynik finalny.

Bardziej korzystny dla klienta jest zakup wyniku finalnego usługi, przy którym 

określił on oczekiwane parametry wyniku finalnego. Wynik zgodny z oczekiwaniami 

nabywcy (B.1) naturalnie nie powoduje sporu. Natomiast wynik finalny niezgodny 

z  oczekiwaniami (B.2) uprawnia nabywcę do dochodzenia swoich roszczeń, albo-

wiem wykonawca świadomie podjął się wykonania usługi zgodnie z  oczekiwanym 

przez nabywcę wynikiem finalny. 

Usługa jako wynik finalny lub proces wytwarzania
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Zakup procesu wytwarzania usługi

W przeciwieństwie do towarów przemysłowych przedmiotem sprzedaży usługi może 

być sam proces jej wytwarzania. Możemy kupić „bilety do kina”, a nie „na film”, może-

my „bywać w barze”, „w klubie” lub „na siłowni”, a nie jeść posiłki, tańczyć lub ćwiczyć. 

Co więcej uczestnictwo w  procesie wytwarzania nie musi być zakończone powsta-

niem wytworu finalnego, albowiem chodzenie na lekcje nie oznacza nauczenia się, 

chodzenie na siłownię nie oznacza poprawienia kondycji, a uczestnictwo w sprawie 

sądowej nie oznacza rozstrzygnięcia jej. 

Świadome nabywanie procesu wytwarzania usługi (1) może zakończyć się pozy-

tywnym wynikiem dla nabywcy (1.2), gdy usługodawca spełni jego oczekiwania lub 

gdy nabywcę satysfakcjonuje sam udział w procesie wytwarzania usługi. Druga możli-

wość (1.2.2), spełniająca oczekiwania poprzez uczestnictwo w procesie wytwórczym, 

to sytuacje, w których nabywca jest zadowolony z faktów, np. chodzenia na koncerty, 

do teatrów, kin lub do muzeów, a niekoniecznie na konkretnego wykonawcę, sztukę, 

film lub określone eksponaty, ponieważ satysfakcjonujący jest sam fakt wyróżniania 

się uczestnictwem i przynależnością do elitarnych grup, np. koneserów jazzu, muzyki 

poważnej itp. Ponadto zakup procesu wytwarzania danej usługi, w szczególności ta-

kich jak np. imprezy okolicznościowe, wycieczki i wczasy, zajęcia sportowo-rekreacyj-

ne lub imprezy taneczne, może być w zamiarze nabywcy sposobem na zaspokajanie 

zupełnie innych potrzeb, jak np. poznawania innych osób w celach towarzyskich lub 

matrymonialnych, a wówczas oczekiwania nabywców co do formalnego celu usługi 

są drugorzędne. 

Świadomy zakup procesu wytwarzania usługi może także prowadzić do nieza-

dowolenia klienta spowodowanego efektem niezgodnym z oczekiwaniami (1.1), np. 

gdy: przegramy sprawę sądową, taksówkarz zawiózł nas dłuższą drogą i drożej, uczeń 

chodził na korepetycje, ale nie zdał egzaminu itp. Wykonawca zobowiązywał się do 

wykonywania określonego świadczenia, ale nie do efektu finalnego, co powoduje, że 

roszczenia nabywcy są wówczas nieuzasadnione. 

Podobny problem może wystąpić wówczas, gdy nabywca nieświadomie kupuje 

proces wykonywania usługi (2.1), ponieważ brak jest formalnych wymogów wyjaś-

niania nabywcy różnicy pomiędzy zakupem procesu a wyniku finalnego oraz może 

nie występować jednoznaczny wzorzec wykonania usługi. O  ile dość łatwo można 

ustalić, jak warsztat powinien naprawić samochód, o tyle wykupienie usług obciążo-

nych znaczną zmiennością ich realizacji, takich jak np. imprezy artystyczne, usługi tu-

rystyczne itp. w praktyce ogranicza zakres odpowiedzialność ich wykonawców. 

Usługa jako wynik finalny lub proces wytwarzania
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Rozpatrując zakup usługi w kontekście wariantu 1.2 – satysfakcji z udziału w proce-

sie wytwórczym – można się zastanawiać nad jego wartością dla nabywców. K. Rogo-

ziński porównuje dwie hierarchie satysfakcjonujących oczekiwań: 1) wartości według 

M. Schellera i 2) potrzeb według A. Maslowa, przy czym stwierdza, iż „dążąc do zaspo-

kojenia (jakiejś) potrzeby, człowiek orientuje się na dany przedmiot, po czym odkrywa, 

że ów obiekt jest dwojako określony: przez odniesienie do hierarchii wartości oraz do 

odczuwanej potrzeby” [Rogoziński 2012, s. 109]. W kategoriach wartości absolutnych 

odnajdujemy Boga, świętość i zbawienie [Rogoziński 2012, s. 106]. W kategoriach po-

trzeb np. przynależność. Posługując się tym przykładem, można uznać, że np. w miarę 

systematyczny udział wyznawcy w obrzędach (np. mszach) może być wzajemnym uzu-

pełnianiem się wartości wynikających z oczekiwania zbawienia z potrzebą akceptacji 

przez grupę współwyznawców, dając efekt wzmocnienia wiary. Sam jeden czynnik, np. 

oczekiwanie zbawienia, może być niewystarczający przy jednoczesnym braku spełnie-

nia akceptacji przynależności do grupy wiernych. Wobec braku akceptacji może wy-

stąpić podatność na zmianę wyznania, np. z rzymskokatolickiego na wiarę Świadków 

Jehowy, którzy to łatwo przejmują do siebie tych wierzących, którzy mają niespełnione 

oczekiwania akceptacji środowiskowej w grupach katolickich. Niezależnie od sytuacji 

efektu wzmocnienia, to w odniesieniu do tych dwóch hierarchii zachodzą także różnice 

tworzące „podstawę alternatywnych teorii antropologicznych” [Rogoziński 2012, s. 109]. 

Skądinąd ciekawa jest weryfikacja hierarchii wartości poprzez (nieobecną w mo-

delu A. Maslowa) potrzebę wyróżnienia się [Traczyk 2005, s. 116]. Może się ona zaspa-

kajać poprzez konsumpcję jakiegokolwiek z  czterech poziomów wartości: 1) abso-

lutnych (duchowych), 2) uniwersalnych (piękno, dobro, prawda), 3) sensotwórczych 

(poznawczych, moralnych, estetycznych), jak i  wartości 4) instrumentalnych (wital-

nych, prestiżowych, utylitarnych czy pragmatycznych). Co więcej, może się ona reali-

zować w ramach wszystkich poziomów hierarchii potrzeb, zaspokajając z różną inten-

sywnością prowadzącą do wyróżnienia się zarówno poprzez potrzeby fizjologiczne, 

jak i bezpieczeństwa oraz społeczne i samorealizacji.

Nie całkiem korzystny dla zamawiającego jest także wariant czwarty (2.2) zaku-

pu procesu wytwarzania usługi, gdy kupujący nie ma świadomości, iż kupowany 

jest proces wytwarzania. Może przez to ponosić znacznie większe koszty z powodu 

odrębnego nabywania wyniku finalnego. Dochodzi do tego wówczas, gdy adwokat 

prowadzi nam sprawę, ale za pozytywny wynik końcowy żąda dopłaty, gdy po wyjeź-

dzie na urlop dowiadujemy się, że za atrakcyjne formy spędzania czasu musimy sporo 

dopłacać, gdy lekarz żąda dodatkowej zapłaty za pozytywny wynik zabiegu itp. 

Usługa jako wynik finalny lub proces wytwarzania
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Podsumowanie

Zaproponowane w  zamieszczonej wcześniej definicji nieistnienie produktu usługo-

wego w chwili jego zamawiania ma dla praktyki wytwórczej istotne znaczenie, albo-

wiem jest punktem początkowym dla różnych sposobów realizacji procesów wytwór-

czych – nastawionych na konsumpcję samego wytwarzania bądź na konsumpcję 

wytworzonego wyniku finalnego. Różny też może być stopień angażowania się za-

mawiającego w wykonywanie usługi, począwszy od ścisłego nadzorowania w kierun-

ku uzyskania określonego wyniku finalnego, aż po całkowicie bierne uczestnictwo. 

Zmawiającym usługi klientom bardzo często wydaje się, że to, co ma być przed-

miotem wykonania przez usługodawcę, jest oczywiste. Wynikać to może z faktu ist-

nienia w ich świadomości wyobrażenia na zasadzie wcześniejszych doświadczeń lub 

utrwalonych oczekiwań. W efekcie brak uświadomienia sobie przez zamawiającego 

konsekwencji faktu nieistnienia produktu usługowego w momencie jego zamawia-

nia może dawać przewagę wykonawcy, który ukierunkuje realizację na sprzedaż 

procesu wytwarzania, a nie na podświadomie oczekiwany przez zamawiającego wy-

nik finalny. 

Ponadto wykonawca może przyjąć do realizacji zamówienie, które nie musi się 

pokrywać z jego możliwościami lub kalkulacjami ekonomicznymi, tym bardziej jeże-

li realizacja będzie mogła polegać na konsumpcji i sprzedaży procesu wytwarzania. 

A więc zakup procesu wytwarzania usługi niesie ze sobą dla nabywcy podwyższone 

ryzyko niespełnienia oczekiwań i utrudnione lub niemożliwe dochodzenie ewentual-

nych roszczeń od wykonawcy. Dlatego ważne jest zarówno dokładne określenie, co 

ma być przedmiotem wykonania, jak i obustronnie zrozumiała, kompatybilna komu-

nikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jako kontynuacja powyższej problematyki interesujące mogłyby być badania po-

ziomu satysfakcji osiąganej przez klientów usług w dwóch ujęciach: konsumpcji sa-

mego udziału w procesie wytwarzania usługi lub konsumpcji wyniku finalnego jako 

ściśle określonego efektu końcowego. 
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Wstęp

Współczesne przedsiębiorstwo tworzy swój system logistyczny, opierając się na sze-

regu zasobów oraz w  sposób zgodny z  wymaganiami otoczenia. Elementami sys-

temu logistycznego są procesy, których celem jest osiąganie wymaganych przez 

klientów parametrów produktu lub usługi. W  procesach logistycznych największe 

znaczenie mają sposób oraz szybkość podejmowania decyzji przez menedżerów, któ-

ra w istotny sposób wpływa na efekt procesu. Ocena efektów podjętych decyzji w od-
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niesieniu do procesów logistycznych wymaga określenia miar oraz wielkości parame-

trów dotyczących procesu zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji. We współczesnych 

przedsiębiorstwach logistyka zostaje wysunięta na pierwszy plan i pojmowana jako 

koncepcja zarządzania logistycznego [Blaik 2001, s. 39]. Celem artykułu jest przybliże-

nie problematyki podejmowania decyzji menedżerskich w procesach logistycznych 

w świetle literatury oraz badań własnych. Uzasadnieniem podjętej tematyki badaw-

czej jest brak pozycji literaturowych oraz prezentacji badań nad sektorem MŚP w tym 

zakresie. Sformułowano dwie hipotezy badawcze:

•	 H1: Podejmowanie decyzji menedżerskich w  zarządzaniu logistycznym 

przedsiębiorstwem wymaga od menedżera zdefiniowania procesu decyzyj-

nego oraz wyboru modelu podejmowania decyzji,

•	 H2: Obszary podejmowania logistycznych decyzji menedżerskich w ujęciu dzie-

dzin funkcjonalnych tworzą system w danym przedsiębiorstwie sektora MŚP.

W artykule przedstawiono badania własne autora nad typologią decyzji menedżer-

skich oraz procesem podejmowania decyzji. Przedstawiono model podejmowania de-

cyzji w przedsiębiorstwie MŚP. Zastosowano następujące metody badawcze: studia li-

teraturowe, obserwację uczestniczącą, badania typu case study, rozmowy z ekspertami. 

Decyzje menedżerskie – pojęcie, modele i istota

Działalność menedżerska w przedsiębiorstwie opiera się w głównej mierze na podej-

mowaniu decyzji występujących we wszystkich fazach zarządzania i niezbędnych dla 

sprawnego funkcjonowania organizacji. Menedżerem nazywa się osobę upełnomoc-

nioną przez właścicieli przedsiębiorstwa, aby na bieżąco kierowała jego działalnością. 

Termin „menedżer” używany jest zarówno w odniesieniu do zatrudnionych pracowni-

ków na stanowiskach kierowniczych, jak i do właścicieli przedsiębiorstw bezpośred-

nio zaangażowanych w zarządzanie [Kubik 2005, s. 71]. Istotą decyzji menedżerskich 

jest wybieranie właściwego sposobu rozwiązania problemu z uwzględnieniem wie-

lu kryteriów tegoż wyboru. Szybkie reagowanie na nowe zjawiska w otoczeniu jest 

niezbędne, jednak nie jest możliwe w sztywnym i hierarchicznym systemie podejmo-

wania decyzji [Jamali 2005, ss. 104–105], co między innymi zauważają autorzy kon-

cepcji nowych paradygmatów w zarządzaniu. Zdaniem W. Grudzewskiego i I. Hejduk 

[Grudzewski, Hejduk 2011, s. 116] przedsiębiorstwa działające w gospodarce opartej 

na wiedzy odczuwają potrzebę intensywnego wykorzystania efektów szybkiego roz-
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woju nauki, technologii, organizacji i zarządzania oraz całego zakresu szczególnych 

umiejętności i  dynamicznie rozwijających się kompetencji. Modele podejmowania 

decyzji można podzielić następująco [Malewska 2014, ss. 128–131]:

•	 modele racjonalne – problematyka racjonalności w procesie podejmowania 

decyzji jest rozpatrywana w nawiązaniu do: warunków i założeń, które należy 

spełnić, aby można było zakwalifikować decyzje do kategorii racjonalnych, 

zaleceń praktycznych, modelowych ujęć procesów decyzyjnych, 

•	 modele behawioralne

•	 ograniczonej racjonalności – decydent postępuje zgodnie z  regułami 

pełnej racjonalności, ale nie jest „doskonały” w swoich zadaniach,

•	 heurystyczne – zakładają całkowite odejście od pełnej racjonalności, 

przedstawiają rzeczywiste procesy decyzyjne,

•	 modele „podwójnego procesu” – integrują podejście zorientowane na racjo-

nalną analizę z podejściem zorientowanym na intuicję. 

W przedsiębiorstwach występują indywidualnie sformułowane modele podejmowa-

nia decyzji [Strategor 1999, ss. 448–463]: model jednoosobowego aktora, model organi-

zacyjny, model polityczny, model kosza na śmieci. Menedżer, podejmując określone de-

cyzje, występuje w wielu rolach. Są to następujące role [Walicka-Chowaniec 2012, s. 202]:

•	 stymulatora rozwoju: menedżer tworzy nowe programy rozwoju firmy, wpro-

wadza zmiany,

•	 inicjatora badań naukowych: menedżer zachęca pracowników do przedsta-

wiania własnych pomysłów, poprawy produkcji, organizacji, jakości, logistyki 

oraz bezpieczeństwa organizacji pracy,

•	 arbitra: menedżer rozwiązuje i usprawnia struktury organizacyjne, reaguje na 

powstające konflikty w przedsiębiorstwie,

•	 lokatora zasobów: menedżer opracowuje plany zatrudnieniowe oraz budżet 

firmy, ustala priorytety i rozprowadza zasoby, np. finansowe,

•	 negocjatora: menedżer ustala warunki problemów do rozwiązania, reprezen-

tuje firmę w negocjacjach wewnątrz i na zewnątrz.

Menedżer musi wyróżniać się następującymi cechami:

potrzebą wzięcia na siebie odpowiedzialności za przebieg wydarzeń,

•	  umiejętnością wychodzenia naprzeciw zmianom,

•	  świadomością, w którym kierunku zmierza,

•	  otwartością na nowe doświadczenia,

•	  gotowością do podejmowania samodzielnych decyzji.
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Sama istota decyzji zawiera metodykę wyboru optymalnego sposobu rozwiąza-

nia danego problemu, oraz definiowanie sposobu dokonywania wyboru. Decyzje te 

umożliwiają rozwiązywanie problemów w funkcjonowaniu organizacji takich jak:

•	 techniczne,

•	 technologiczne,

•	 organizacyjne,

•	 strukturalne,

•	 psychospołeczne.

Decyzje menedżerskie mogą być podejmowane na wszystkich szczeblach hierar-

chii organizacyjnych przedsiębiorstwa i są związane z procesem zarządzania danym 

przedsiębiorstwem. Według kryterium funkcji kierowniczej podejmowanie decyzji 

menedżerskich w ramach przyznanych uprawnień i kompetencji obejmuje planowa-

nie, pobudzanie, kontrolowanie działań danego szczebla organizacji. Według pozio-

mu organizacyjnego należy wyróżnić następujące rodzaje decyzji:

•	 strategiczne – podejmowane są na poziomie zarządzania całą organizacją, 

dotyczą celów strategicznych przedsiębiorstwa jako całości,

•	 taktyczne – podejmowane są na poziomie poszczególnych branż, dotyczą 

celów branżowych,

•	 funkcjonalne – dotyczą poszczególnych funkcji danej organizacji i  realizacji 

tych funkcji: marketingu, produkcji, logistyki, finansów, B+R,

•	 operacyjne – obejmują realizację celów komórek niższego szczebla, podej-

mowane są w sposób doraźny.

Wśród rodzajów decyzji menedżerskich można wyróżnić decyzje powtarzalne 

oraz jednorazowe, trudne do zaplanowania. Peter F. Drucker uważa, że istotną rolę 

w procesie podejmowania decyzji odgrywa właściwe zdefiniowanie tzw. warunków 

brzegowych, które będą precyzyjnie określały, jakie procedury prawne muszą być 

przestrzegane, oraz wskazywały dostępne (niezbędne) środki, zasoby i czas realizacji 

danego przedsięwzięcia. Ze względu na obszary działalności przedsiębiorstwa wy-

różnia się:

•	 decyzje produkcyjne,

•	 decyzje finansowe i inwestycyjne,

•	 decyzje marketingowe i handlowe,

•	 decyzje kadrowe,

•	 decyzje logistyczne,

•	 decyzje techniczne i technologiczne [Bolesta-Kukułka 2000, s. 118].
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Proces podejmowania decyzji menedżerskich 

Podstawowym warunkiem podjęcia właściwej decyzji jest prawidłowa i szczegółowa 

analiza problemu decyzyjnego oraz wszystkich jego aspektów. Oznacza to, że szyb-

kość podejmowania decyzji ma istotne znaczenie, ale nie zawsze jest najważniejsza. 

Uważa się, że „decyzja, która nie spełnia warunków brzegowych, jest gorsza niż ta, 

która jest oparta na błędnej definicji problemu” [Drucker 2005, s. 34]. Thomas Sowell, 

akcentując kluczową rolę wiedzy, zaznacza, że przekształcanie pomysłów w  warto-

ściową wiedzę stanowi podstawę do ukierunkowania naszych procesów myślowych 

w trakcie podejmowania decyzji [Sowell 1996, s. 31]. Z kolei John Adair w procesie 

decyzyjnym zorientowanym na osiągnięcie konkretnego celu wyróżnił trzy podsta-

wowe funkcje: analizę, syntezę i wartościowanie – dodatkowo ważną rolę odgrywają 

w nim podświadomość i emocje, które oddziałują na racjonalne, analityczne myśle-

nie [Adair 2011, s. 65]. Jak podkreśla Chris Blake, teoretycy uważają, że decyzje me-

nedżerskie podejmowane są przy uwzględnieniu logicznych kroków racjonalnego 

postępowania, a  w  praktyce znaczna część decyzji powstaje pod wpływem intuicji 

oraz emocji [Blake 2010, s. 54]. Tomasz Szapiro słusznie zauważa, że „emocje oddzia-

łują poprzez odwołanie do hierarchii wartości, mając wpływ na modyfikację ocen 

i  szybkość przetwarzania informacji w  czasie procesu decyzyjnego, powodują też 

ocenę tego, co je wywołało” [Szapiro 1993, s. 41]. Działanie pod presją czasu, obawa 

przed popełnieniem błędu, stres wynikający z ogólnej niepewności w odniesieniu do 

przewidywanych skutków dokonywanych rozstrzygnięć i  wyborów są uważane za 

powszechnie występujące czynniki, które dają o sobie znać w procesie decyzyjnym. 

Proces decyzyjny zawiera szereg elementów, które mogą wpływać na ostateczny wy-

bór. Na rysunku 1 przedstawiono etapy procesu decyzyjnego.

Innym modelem procesu decyzyjnego jest forma algorytmu, którego skończona 

liczba kroków określa zarazem sposób i zakres rozwiązania postawionego problemu. 

W procesie podejmowania decyzji w warunkach niepełnej informacji stosowane są 

metody heurystyczne, w  których brak informacji jest kompensowany doświadcze-

niem menedżera oraz jego intuicją. W praktyce menedżerskiej w przedsiębiorstwach 

MŚP najczęściej stosuje się klasyczne modele decyzyjne nazywane modelami nor-

matywnymi. We współczesnych metodach zarządzania przedsiębiorstwem wykorzy-

stywane są programy komputerowe, które wspomagają podejmowanie strategicz-

nych decyzji menedżerskich oraz wykonują obliczenia i  wskazują wariant decyzji 

optymalnej. 
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Rysunek 1. Etapy procesu decyzyjnego

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Walczak (2012)].

Decyzje menedżerskie w zarządzaniu logistycznym

Celem zarządzania logistycznego jest integracja i koordynacja różnego rodzaju pro-

cesów (przepływu materiałów, energii, finansów, zasobów ludzkich, danych itp.) 

związanych z  wytworzeniem produktu i  decydującego o  efektywności przepływu 

produkcji, a w efekcie o konkurencyjności przedsiębiorstwa [Banaszak, Kłos, Mleczko 

2011, s. 50]. W systemie zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem występuje ko-

nieczność ciągłego dopasowania organizacji do zmian w otoczeniu [Szymonik 2012, 

s. 37]. Logistyka współdziała z  innymi nowymi koncepcjami zarządzania, które sym-

bolizują współczesne zmiany w  procesie zarządzania [Kasprzak 2005, s. 75]. Wśród 

nich należy wymienić: 

•	 Computer – Integrated Manufacturing (CIM) – komputerowo zintegrowane 

wytwarzanie, 

•	 Efficient Consumer Response (ECR) – efektywna obsługa klienta, 

•	 Lean Management (LM) – zarządzanie wyszczuplające, 

•	 Total Quality Management (TQM) – kompleksowe zarządzanie jakością, 

•	 Time Based Management (TBM) – zarządzanie czasem, 

•	 Business Process Reengineering (BPR) – reengineering (reinżynieria) procesów 

biznesu.

Zarządzanie logistyczne dotyczy systemu logistycznego przedsiębiorstwa skła-

dającego się z szeregu elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Jest systemem 

otwartym, ponieważ prowadzi wymianę materii ze swoim otoczeniem poprzez wej-

ścia i  wyjścia. Wzajemne relacje pomiędzy procesami logistycznymi przedstawiono 

na rysunku 2.
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Rysunek 2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie 

Źródło: [Christopher M. (2000), s. 14].

Na przedstawionym rysunku można wskazać powiązania poszczególnych proce-

sów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz relacje z otoczeniem firmy: z do-

stawcami oraz pośrednio z nabywcami. Tak szeroki zakres działań logistycznych wska-

zuje na znaczny zakres odpowiedzialności [Vollmuth 1995, s. 246]. Struktura systemu 

logistycznego przedsiębiorstwa wymaga od menedżerów oraz top managementu 

wypracowania wspólnych procedur decyzyjnych opierających się na koordynacji 

i synchronizacji przebiegu procesów logistycznych [Nowosielski 2009, s. 324]. Decy-

zje podejmowane w  poszczególnych procesach w  systemie logistycznym przedsię-

biorstwa można scharakteryzować następująco:

•	 wejście do systemu: decyzja dotycząca identyfikacji potrzebnych surowców 

i  materiałów, opakowań, dodatków; decyzja dotycząca zakupów maszyn, 

urządzeń, wyposażenia technicznego przedsiębiorstwa, 

•	 wyjście z systemu wymaga podjęcia decyzji o sposobie dystrybucji wyrobów, 

zagospodarowania wyrobów wadliwych, odpadów produkcyjnych przezna-

czonych do powtórnego wykorzystania lub utylizacji,

•	 decyzje menedżerskie związane z  otoczenie przedsiębiorstwa obejmują: 

sposób dopasowania przedsiębiorstwa do obowiązujących regulacji i przepi-

sów prawnych, wybór działań wobec konkurentów firmy, ocena możliwości 

ekspansji na nowe rynki.

•	 decyzje menedżerskie wymagają posiadania przez menedżerów wiedzy jako 

zasobu [Janczewska 2016, ss. 149–162].

Do podstawowych celów menedżerskich decyzji logistycznych należy zaliczyć: 

1. redukcję kosztów – polega ona na minimalizowaniu kosztów zmiennych 

związanych z  przemieszczaniem oraz składowaniem produktów logistycz-
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nych. Jedną z  podstawowych strategii w  tym przypadku jest poszukiwanie 

najkorzystniejszej lokalizacji magazynów bądź form obsługi transportowej, 

2. poprawę poziomu obsługi klienta. Poziom dochodów odzwierciedla często 

poziom zadowolenia klienta z obsługi, 

3. zmniejszanie nakładów kapitałowych na inwestycje. Efekt taki można osiąg-

nąć drogą skracania okresu zwrotu tych nakładów w planowanym przedsię-

wzięciu. W tym zakresie w miejsce zwiększania transportu własnego korzysta 

się ze zwiększenia udziału usług logistycznych.

W  zależności od dynamiki zmian w  otoczeniu przedsiębiorstwa oraz wiedzy 

o konkurentach, jaką ma menedżer, jego decyzje mogą być podejmowane w warun-

kach pewności, w warunkach niepewności lub w warunkach ryzyka. W krajach wy-

soko rozwiniętych znaczenie logistyki jest widoczne w  procesach zarządzania stra-

tegicznego przedsiębiorstwem, natomiast w  polskich przedsiębiorstwach logistyka 

jest postrzegana jako działanie o charakterze operacyjnym i technicznym. W przed-

siębiorstwach polskich logistyka pełni często funkcje usługowe i wspomagające prze-

pływy materiałowe bez włączania w zadania i plany strategiczne. 

Decyzje menedżerskie w systemie logistycznym 
przedsiębiorstwa MŚP – wybrane wyniki badań własnych

Prawidłowe funkcjonowanie systemu logistycznego przedsiębiorstwa wymaga 

podejmowania decyzji menedżerskich we wszystkich obszarach procesów logi-

stycznych z  uwzględnieniem oczekiwanych efektów. Badania własne dotyczące 

procesu podejmowania decyzji menedżerskich w  zarządzaniu logistycznym przed-

siębiorstwem prowadzone były wśród stu przedsiębiorstw MŚP w latach 2014–2017 

na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego. Dobór pró-

by był celowy, próba nie była reprezentatywna i wnioski z badań dotyczą wyłącznie 

badanych przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono wyniki badania typu case stu-

dy wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego MŚP z województwa łódzkiego. Na 

podstawie obserwacji i  rozmów z  ekspertami oraz osobistych doświadczeń autorki 

zidentyfikowano proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie DiMa sp. z o.o1. 

1  DiMa sp. z o.o. jest firmą MŚP z kapitałem duńskim. Zakład produkcyjny jest zlokalizowany w woj. łódzkim. 
Firma działa w branży produkcji konstrukcji spawanych, prowadzi produkcję na eksport.
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Obszary decyzji menedżerskich były podporządkowane głównemu celowi rynkowe-

mu przedsiębiorstwa, jakim było produkowanie konstrukcji stalowych przemysło-

wych, w tym elementów wież wiatrowych, konstrukcji wykorzystywanych w budow-

nictwie i rolnictwie. System zarządzania logistycznego w badanym przedsiębiorstwie 

można analizować poprzez identyfikację decyzji podejmowanych przez menedże-

rów, co potwierdza hipotezę 1.

Zdefiniowanie elementów systemu logistycznego w badanym przedsiębiorstwie 

oraz powiązań pomiędzy nimi można scharakteryzować następująco:

•	 cele systemu: decyzje wynikają z  zadań strategicznych, np. wytworzenia 

określonej konstrukcji stalowej zamówionej przez klienta, wykonanie tej kon-

strukcji oraz dostarczenie do klienta;

•	 wejście do systemu: decyzje dotyczą doboru dostawców surowców i mate-

riałów niezbędnych do wytworzenia określonych towarów, podpisywania 

umów, ustalania planów dostaw,

•	 wyjście z systemu : decyzje dotyczą sposobu przemieszczania na rynek wy-

robów gotowych oraz usług, wyboru kanałów i  metod dystrybucji, budo-

wania harmonogramów dostaw na rynek, zarządzania zapasami dystrybu-

cyjnymi,

•	 logistyka zaopatrzenia: decyzje dotyczących zakupów, dostaw i przyjęcia do 

magazynu zaopatrzeniowego, zarządzania magazynem oraz zapasami,

•	 logistyka produkcji: decyzje dotyczące wyboru technologii i techniki produk-

cji, konfiguracji maszyn i urządzeń, organizacji pracy,

•	 logistyka dystrybucji: decyzje dotyczące kanałów dystrybucji, zarządzania 

magazynem wyrobów gotowych, prognozowania sprzedaży.

Analiza wykonalności decyzji w przedsiębiorstwie DiMa sp. z o.o. była przeprowa-

dzana z punktu widzenia wielu kryteriów, m.in.:

•	 czy decyzja może zostać wykonana (z punktu widzenia techniki, technologii, 

zasobów, oczekiwanego terminu realizacji)?

•	 czy warunki ograniczające (np. cechy materiału, przepisy prawne) pozwolą 

na jej zastosowanie w praktyce?

•	 czy posiadane środki finansowe są wystarczające dla jej realizacji, jak należy 

nimi zarządzać?

•	 czy jej realizacja nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla organizacji 

lub też otoczenia?

•	 czy poprawi się konkurencyjność organizacji?
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Obszary decyzji menedżerskich oraz ich znaczenie dla efektów procesów logistycz-

nych w badanym przedsiębiorstwie przedstawiono w tabeli 1. Z tabeli wynika, iż w ba-

danym przedsiębiorstwie podejmowane były decyzje menedżerskie, które można ana-

lizować w wielu ujęciach. W tabeli 1 przyjęto typologię w ujęciu rodzajowym: decyzje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne, strategiczne oraz decyzje w wymiarze spo-

łecznym. W tabeli nie uwzględniono personalnej odpowiedzialności za podejmowanie 

decyzji, które wynikają ze struktury organizacyjnej badanego przedsiębiorstwa.

Decyzję dotyczącą realizacji zamówienia dla klienta podejmował jednoosobowo 

właściciel firmy po przeprowadzeniu narady z menedżerami2 oraz pracownikami pro-

dukcji. Każdy uczestnik narady otwarcie wypowiadał się na temat możliwości wyko-

nania zamówienia, a wnioski z dyskusji stanowiły podstawę podjęcia decyzji. Zakres 

i obszary podejmowania decyzji menedżerskich w firmie DiMa sp. z o.o. przedstawio-

ne zostały na rysunku 3.

Rysunek 3. Obszary podejmowania decyzji menedżerskich w  ujęciu funkcjonal-
nych dziedzin podsystemów logistycznych na przykładzie firmy DiMa sp. z o.o.

 

Źródło: opracowanie własne.

2  W naradach uczestniczyli: menedżer ds. zaopatrzenia, produkcji, projektant, logistyk transportu, księgowy 
oraz brygadziści i menedżer jakości.
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Tabela 1. Zakres decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie DiMa sp. z o.o.

Proces 
logi-

styczny

Decyzje menedżerskie w ujęciu rodzajowym
Decyzje 

techniczne
Decyzje

technolo-
giczne

Decyzje
organiza-

cyjne

Decyzje
strategiczne

Decyzje
społeczne

za
op

at
rz

en
ie

Dobór 
dostawców, 
ustalenie 
warunków 
zakupów 
i dostaw

Ustalenie 
warunków 
rozładunku

Ustalenie 
terminów 
dostaw

Sporządzenie 
i zatwierdzenie 
długotermi-
nowego planu 
zakupów

Zatrudnienie 
i organizacja 
pracy grup 
pracowni-
ków

pr
od

uk
cj

a

Decyzja 
dotycząca do-
boru maszyn 
i urządzeń 
do produkcji

Decyzje 
dotyczące 
technologii 
wytwórczej

Ustalenie 
harmono-
gramów 
produkcji – 
np. wykresy 
Gantta

Decyzje 
o planach 
miesięcznych 
i dłuższych 
– zgodnych 
z zamówienia-
mi klientów

Zatrudnienie 
i organizacja 
pracy grup 
pracowni-
ków

m
ag

az
yn

o-
-w

an
ie

Decyzje o wy-
posażeniu 
magazynów

Decyzje 
dotyczące 
technologii 
magazyno-
wania

Organizo-
wanie pracy 
magazynów

Decyzje o stra-
tegii magazy-
nowania

Zatrudnienie 
i organizacja 
pracy grup 
pracowni-
ków

dy
st

ry
bu

cj
a

Decyzja 
o przygo-
towaniu 
technicznym 
dystrybucji

Decyzje 
dotyczące 
technologii 
dystrybucji

Organi-
zowanie 
pracy działu 
dystrybucji

Decyzje 
o planach 
miesięcznych 
i dłuższych 
– zgodnych 
z zamówienia-
mi klientów

Zatrudnienie 
i organizacja 
pracy grup 
pracowni-
ków
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Źródło: opracowanie własne. 
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Przedstawiony na rysunku 4 system podejmowania decyzji menedżerskich wska-

zuje na wzajemne oraz celowe dopasowanie funkcjonalnych obszarów poszczegól-

nych procesów logistycznych. W  przedsiębiorstwie istnieją ścisłe relacje pomiędzy 

poszczególnymi podsystemami funkcjonalnych produkcji w ujęciu decyzji menedżer-

skich, a  ich identyfikacja jest możliwa w  odniesieniu do konkretnego przedsiębior-

stwa produkcyjnego, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności – co potwierdziło 

hipotezę II. Decyzje o znaczeniu strategicznym podejmował właściciel, pozostałe de-

cyzje operacyjne wynikały z kompetencji menedżerskich poszczególnych kierowni-

ków. Analiza i  ocena efektów decyzji menedżerskich była dokonywana przez właś-

ciciela, który ustalał metody oceny oraz miary, głównie finansowe, jakościowe oraz 

logistyczne. 

Wnioski z badania typu case study

W badanym przedsiębiorstwie przyjęto następujące wskaźniki oceny decyzji mene-

dżerskich powiązanych z  oceną procesu logistycznego zaopatrzenia oraz realizacją 

oczekiwań klienta:

•	 czas podejmowania decyzji w sferze zaopatrzenia: czy pozwolił na termino-

wą realizację całego zamówienia? – W badanym przedsiębiorstwie opóźnie-

nia w realizacji dostaw do klientów nie przekraczały 1% w skali roku,

•	 ocena efektu finansowego decyzji zaopatrzeniowych: czy decyzje umożliwi-

ły planową realizację kosztów zamówienia i zapewniły prawidłowy cash flow 

w firmie? – W badanym przedsiębiorstwie planowane koszty poszczególnych 

zamówień klientów nie zostały przekroczone o więcej niż 0,1% w skali roku,

•	 ocena efektu jakościowego decyzji zaopatrzeniowych: czy decyzje zapewniły 

oczekiwaną jakość wyrobu gotowego? – Liczba reklamacji jakościowych nie 

przekraczała 3% w skali roku,

•	 ocena zarządzania zapasami w firmie: czy decyzje zaopatrzeniowe nie dopro-

wadziły do nadmiernych zapasów, jeżeli tak to na jakim poziomie? – Decyzje 

zaopatrzeniowe oparte były na zasadzie „dokładnie z zamówieniem klienta” 

(just in order) oraz z ilościowymi zamówieniami działu produkcji. 
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Podsumowanie

Celem opracowania było przybliżenie problematyki podejmowania decyzji mene-

dżerskich w  procesach logistycznych. Sformułowano dwie hipotezy, które zostały 

potwierdzone w  badaniach nad systemem podejmowania decyzji menedżerskich 

oraz ich wpływem na efektywność procesów logistycznych. Przedstawiono model 

podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie MŚP na podstawie case study – przedsię-

biorstwa z branży konstrukcji stalowych. Zastosowano następujące metody badaw-

cze: studia literaturowe, obserwację uczestniczącą, badania typu case study, rozmowy 

z ekspertami. Najważniejsze znaczenie dla przedsiębiorstw miały logistyczne decyzje 

menedżerskie dotyczące technologii i  techniki, doboru podwykonawców, stosowa-

nego rodzaju produkcji oraz systemu zarządzania przedsiębiorstwem.
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Abstract: In recent years, several thousand kilometers of expressways and highways have 
been commissioned in Poland. In order for them to fulfill their functions, they must be inc-
luded in the communication system through road nodes and other elements of the trans-
port infrastructure. Only thanks to a good combination they can lead to specific benefits 
such as generating development impulses for the economy, fulfilling the function of city 
bypasses, increasing road safety in urban areas. This article tackles this issue in the Łódź 
agglomeration and the route that will be the cause of these potential benefits is the S14 
expressway. The aim of the article is to conduct research on the impact of the S14 route on 
the possibility of an increase in the number of passengers at the Władysław Reymont Air-
port in Łódź and investors in the Łódź Special Economic Zone. The aim is also to examine 
the impact of S14 on the development of investments in the area of   impact of the studied 
road and increase the number of inhabitants of selected cities of the Łódź agglomeration. 
The empirical research used in this work was financed from the Student Research Grants 
awarded by the Rector of the University of Lodz in 2017.
Key-words: The impact of transport infrastructure on economic development, the S14 
expressway, the Lodz agglomeration

Wstęp

Oddane w Polsce do użytku tysiące kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, aby 

mogły spełniać swoje funkcje, muszą być włączone w system komunikacyjny poprzez 

węzły drogowe i  inne elementy infrastruktury transportowej. Tylko dzięki dobremu 

połączeniu mogą one doprowadzać do konkretnych korzyści, takich jak np. gene-

rowanie impulsów rozwojowych dla gospodarki, pełnienie funkcji obwodnic miast, 

zwiększanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach zurbanizowanych. W ni-

niejszym artykule podjęto tę tematykę na obszarze aglomeracji łódzkiej w kontekście 

drogi ekspresowej S14. Celem artykułu jest oszacowanie wpływu badanej trasy na:

•	 możliwość zwiększania liczby pasażerów na łódzkim lotnisku,

•	 wzrost inwestorów w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 

•	 rozwój spółek, w których ma udział miasto Łódź,

•	 przyciąganie inwestycji w obszarze odziaływania badanej drogi,

•	 liczbę mieszkańców wybranych miast aglomeracji łódzkiej.

Badaniu poddano jednostki samorządowe takie jak Aleksandrów Łódzki, Konstan-

tynów Łódzki, Pabianice, Łódź oraz Zgierz. Część empiryczna niniejszego artykułu zo-

stała podzielona na cztery podrozdziały i każda z tych części obejmuje poszczególne 

obszary zrealizowanych badań własnych. Na początku każdego z tych podrozdziałów 
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zamieszczone jest pytanie badawcze. Badania empiryczne wykorzystane w niniejszej 

pracy zostały sfinansowane ze Studenckich Grantów Badawczych przyznanych przez 

Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w 2017 r.

Znaczenie rozbudowy infrastruktury transportowej ze 
szczególnym uwzględnieniem dróg ekspresowych

Na swobodny transport dóbr i  osób duży wpływ ma ukształtowanie infrastruktury 

transportowej. Jest ona niezbędnym elementem do prawidłowego rozwoju przedsię-

biorstw i jednostek indywidualnych w gospodarce. To dzięki niej procesy gospodar-

cze zachodzą w sposób sprawny. Składa się na nią zespół dróg pochodzenia natural-

nego i antropogenicznego [Kauf, Tłuczak 2014, s. 21].

Kluczowymi cechami, dzięki którym infrastruktura spełnia swoje funkcje, są wy-

soka jakość i  odpowiednia przepustowość drogi oraz jej bezpośrednie połączenie 

z  sieciami transportowymi, co pozwala na zachowanie płynności ruchu [Gołębska, 

Sławińska, Szymczak 2010, s. 115]. Infrastruktura liniowa musi być odpowiednio do-

stosowana do popytu w określonym regionie. Powinna ona utrzymywać bezpieczną 

nadwyżkę przepustowości, ponieważ zbyt mała może powodować tworzenie się za-

torów w ruchu drogowym [Materiały z zakresu inwestycji drogowych… 2017, s. 2].

Jednym z rozwiązań, które usprawnia ruch w dużych miastach, jest obwodnica. To 

droga najczęściej o kształcie elipsy lub ringu biegnąca dookoła ośrodka miejskiego, 

mająca na celu odciążenie ruchu w mieście [https://sjp.pl/obwodnica].

Rozwiązanie to zastosowało już wiele dużych europejskich miast takich jak np. 

Berlin, Londyn oraz Antwerpia. Wyprowadzenie tranzytu poza granice miasta pozwo-

liło na usprawnienie ruchu w mieście. Obwodnica znacząco poprawiła życie miesz-

kańców nie tylko poprzez zmniejszenie natężenia ruchu, lecz także dzięki zwiększe-

niu bezpieczeństwa, zmniejszeniu poziomu hałasu oraz emisji spalin. Oddziałuje ona 

pozytywnie na infrastrukturę drogową całego miasta, ograniczając przejazd pojaz-

dów ciężarowych, które niszczą niedostosowane do tego typu transportu nawierzch-

nie jezdni. Powstanie ringu wokół miasta pozytywnie wpływa na poprawę dostępno-

ści mniejszych miejscowości znajdujących się dookoła ośrodka miejskiego, usuwając 

„wąskie gardła” w  układzie infrastruktury [Wiśniewski 2015, s. 323]. Należy zwrócić 

uwagę na fakt, że budowa samej drogi nie wpłynie na rozwój gospodarczy znajdu-

jących się dookoła niej miejscowości, zapewni to dopiero istnienie węzła drogowego 

Wpływ drogi S14 na rozwój terenów leżących w jej obszarze oddziaływania
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[Kozłowski 2010, s. 33] określanego jako skrzyżowanie się, przecięcie lub połączenie 

dróg na różnych poziomach, gdzie możliwy jest wybór kierunku jazdy [http://osk-

duet.pl/wezly-drogowe]. Rozróżniamy trzy rodzaje węzłów [Rozporządzenie Ministra 

Transportu… 2016]: 

•	 bezkolizyjne typu WA – charakteryzują się tym, że tory jazdy się nie przecina-

ją, a relacje skrętne są realizowane tylko jako manewry wyłączania, włączania 

i przeplatania się potoków ruchu. Do węzłów tego typu zaliczane są [http://

oskduet.pl/wezly-drogowe]:

Koniczynka
Krzyż 

maltański
Turbina       Wiatrak

     
Trąbka Trąbka Gruszka Półkoniczynka

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://oskduet.pl/wezly-drogoweb].

•	 częściowo bezkolizyjne typu WB – na których dochodzi do przecinania się 

torów jazdy niektórych relacji na jednej z dróg, gdzie w ramach funkcjono-

wania węzła na drodze niższej klasy lub o mniejszym natężeniu położone jest 

skrzyżowanie lub zespół skrzyżowań,

•	 kolizyjny typu WC – to takie, gdzie jezdnie dróg krzyżują się bezkolizyjnie, 

a relacje skrętne na obu drogach odbywają się na skrzyżowaniach. 

Węzły drogowe to jedne z elementów infrastruktury transportowej, które zapew-

niają lepszą dostępność transportową będącą warunkiem niezbędnym do rozwoju 

gospodarczego regionu. W ich bezpośrednim sąsiedztwie powstają przedsiębiorstwa 

zajmujące się magazynowaniem towarów, ich kompletacją dla klienta oraz trans-

portem. Firmy decydują się na taką lokalizację ze względu na kilka czynników m.in.: 

koszty transportu i utrzymania zapasów, poziom obsługi klienta oraz czas realizacji 

zamówienia. Takie usytuowanie pozwala na obniżenie kosztów generowanych przez 
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przedsiębiorstwo, a  tym samym zwiększenie konkurencyjności na rynku [Kozłowski 

2007, s. 40]. 

             
Źródło: [http://oskduet.pl/wezly-drogowe].

Stan aktualny infrastruktury drogowej w aglomeracji 
Łódzkiej 

Charakteryzowanym w  niniejszym tekście obszarem jest aglomeracja łódzka, którą 

poprzez jej ukształtowanie określa się jako monocentryczną. Oznacza to, że składa 

się z  jednego dominującego miasta, do którego przyrośnięte są miasta satelitarne 

i  zurbanizowane wsie [Sznajder 2017, s. 28]. Łódź jest miastem centralnym, wokół 

którego znajdują się miasta takie jak: Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Ozor-

ków, Konstantynów Łódzki, Głowno, Koluszki, Brzeziny, Tuszyn, Stryków, Rzgów. Jed-

ność z  miastem tworzą również przyległe, silnie zurbanizowane wsie i  osiedla, któ-

rych mieszkańcy prowadzą miejski styl życia są to: Ksawerów, Andrespol, Wiśniowa 

Góra, Justynów czy Starowa Góra [http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Aglo-

meracja_%C5%82%C3%B3dzka/pl-pl/]. Cała aglomeracja łódzka liczy około 1,1 mln 

mieszkańców. Na jej terenie pod Strykowem znajduje się najważniejsze skrzyżowanie 

w kraju. Jest to przecięcie autostrady A1 przebiegającej ze wschodu na zachód z au-

tostradą A2 przebiegającą z północy na południe. Przez południową część aglome-

racji przebiega droga ekspresowa S8, a po zachodniej stronie odcinek wybudowanej 

drogi ekspresowej S14 (mapa 1).
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Niezbędnym elementem w aglomeracji łódzkiej, który dopełniłby ring autostrad 

i dróg ekspresowych, jest zachodnia obwodnica Łodzi, droga ekspresowa S14. Na ma-

pie poniżej przedstawiono przebieg trasy oraz planowane węzły. 

Mapa 2. Przebieg planowanej drogi ekspresowej S14

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

(GDDKiA) oraz programu ArcGIS. 

Obwodnica Łodzi, czyli droga ekspresowej S14, która znalazła się wśród projektów 

drogowych w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Transportu do 2020 r., bę-
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dzie przebiegać w zachodniej części obszaru metropolitalnego i łączyć autostradę A2 

na północy z  drogą ekspresową S8 na południu. Obecnie fragment istniejącej drogi 

składa się z odcinka od węzła Róża do węzła Pabianice Północ (Mapa 2). Planowany 

odcinek drogi ekspresowej S14 będzie miał długość 28,4 km, co pozwoli domknąć ring 

autostradowy wokół Łodzi. Inwestycja zostanie podzielona na dwa odcinki. Pierwszy 

z nich od węzła Łódź Lublinek do węzła Łódź Teofilów (z węzłem) o długości 12,06 km, 

drugi od węzła Łódź Teofilów do drogi krajowej nr 91 w Słowiku (wraz z włączeniem do 

autostradowego węzła Emilia) o długości 16,34 km. Budowa trasy S14 nie tylko odcią-

ży ważną z punktu widzenia ruchu wewnątrzmetropolitalnego drogę krajową numer 

71, lecz także połączy kilka największych miast aglomeracji Łódzkiej takich jak: Zgierz, 

Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki oraz Pabianice. Pierwszym trzem będzie 

służyła jako południowa obwodnica [Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru… 2016].

Metodyka i przebieg badań 

W pierwszym etapie badań przeprowadzono analizę stanu obecnego na podstawie 

map i informacji zawartych na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-

strad, Zarządu Dróg i Transportu oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Ostatni pomiar ruchu na odcinku Łódź–Pabianice drogi krajowej numer 14 doko-

nywany był w 2010 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad podczas 

Głównego Pomiaru Ruchu Drogowego.

Na wybudowanie brakujących elementów drogi S14 oczekują samorządy Alek-

sandrowa Łódzkiego, Zgierza i  Konstantynowa Łódzkiego. Zastosowano dla nich 

formularz kwestionariusza wywiadu pogłębionego. Zidentyfikowano następujących 

zarządców dróg w poszczególnych jednostkach samorządowych:

•	 Zarządca dróg w Pabianicach – Zarząd Dróg Miejskich w Pabianicach, 

•	 Zarządca dróg w Aleksandrowie Łódzkim – Wydział Drogownictwa Starostwa 

Powiatowego w Zgierzu,

•	 Zarządca dróg w Konstantynowie Łódzkim – Zarząd Dróg Miejskich w Pabia-

nicach, 

•	 Zarządca dróg w Zgierzu – Wydział Drogownictwa Starostwa Powiatowego 

w Zgierzu.

Podjęto działania zmierzające do przeprowadzenia wywiadów pogłębionych. Po-

niżej zamieszczono informacje o przebiegu realizacji tych wywiadów. 
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Pierwsze spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta znajdującym się w Konstanty-

nowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2. Podczas wizyty w tej jednostce samorządowej 

w dniu 5 grudnia 2017 r. został przeprowadzony wywiad z panem Kacprem Demko, 

kierownikiem Gminnego Centrum Informacji. Dostarczył on wielu kluczowych infor-

macji na temat odziaływania drogi ekspresowej S14 na Konstantynów Łódzki. Prze-

prowadzenie wywiadu pozwoliło zebrać materiały w  postaci map i  danych, które 

zostały wykorzystane w  badaniach. Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się 

w tym samym urzędzie, przeprowadzono wywiad z panem Henrykiem Brzyszczem, 

burmistrzem Konstantynowa Łódzkiego, i panią inspektor Anną Walczak. Podczas wi-

zyty rozmawiano o nowych możliwościach i inwestycjach oraz poprawie jakości życia 

mieszkańców Konstantynowa, które zapewni planowana trasa S14. Kolejno planowa-

ne były badania w Urzędzie Miasta w Zgierzu, znajdującym się przy placu Jana Paw-

ła II. Niestety wywiadu pogłębionego nie udało się przeprowadzić ze względu na brak 

możliwości spotkania z właściwą osobą w urzędzie pomimo prób podjęcia kontaktu 

e-mailowego i telefonicznego. Następnie udano się dnia 12 grudnia 2017 r. do Biura 

Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą znajdującego się przy ulicy Piotrkowskiej 

104 a w Łodzi, gdzie spotkano się z panem dyrektorem Adamem Pustelnikiem. Pod-

czas wizyty rozmawiano o  zainteresowaniu terenami inwestycyjnymi wokół plano-

wanej drogi ekspresowej S14 i  wpływie trasy na ŁSSE. Nie zabrakło również wizyty 

Zarządzie Inwestycji Miejskich znajdującym się przy ulicy Piotrkowskiej 175 w Łodzi. 

Podczas spotkania, które odbyło się 13 grudnia 2017 r., przeprowadzono wywiad po-

głębiony z zastępcą Dyrektora do spraw Inwestycji Liniowych panią Katarzyną Miko-

łajec oraz zastępcą Dyrektora do spraw Transportu i  Inżynierii panem Maciejem So-

bierajem. Badania przeprowadzono także w Aleksandrowie Łódzkim dnia 22 grudnia 

2017 r., kiedy to spotkano się z panem burmistrzem Jackiem Lipińskim i asystentem 

Aleksandrowa Łódzkiego panem Tomaszem Barszczem w  budynku Urzędu Miasta 

znajdującym się przy placu Kościuszki 2. Podczas rozmowy poruszono między innymi 

tematy takie jak wpływ planowanej drogi ekspresowej na ruch tranzytowy w mieście, 

zainteresowania inwestorów terenami, nowe miejsca pracy oraz liczbę mieszkańców 

miasta. Kolejne badania przeprowadzono w  Biurze Nadzoru Właścicielskiego, które 

znajduje się przy ulicy Piotrkowskiej 104 w Łodzi. Podczas rozmowy dnia 3 stycznia 

2018 r. z panią dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Agnieszką Graszką oraz pa-

nią Kierownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Ewą Mereć omówiono wpływ S14 na 

wybrane spółki prawa handlowego z  udziałem kapitałowym miasta Łodzi. Nie za-

brakło również spotkania w Zarządzie Dróg i Transportu znajdującym się przy ulicy 
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Piotrkowskiej 173 w Łodzi z panem naczelnikiem Michałem Chylakiem. Podczas wizy-

ty w ZDiT, która odbyła się 4 stycznia 2018 r. rozmawiano głównie na temat wpływu 

trasy S14 na dostępność portu lotniczego im. Władysława Reymonta. Odwiedzono 

także dnia 9 stycznia 2018 r. Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi znajdującą się 

przy ulicy Wileńskiej 53/55. Przeprowadzono tam wywiad pogłębiony z panią Danutą 

Lipińską, zastępcą Dyrektora MPU ds. Koordynacji i Projektowania, panem Krzyszto-

fem Gnidzińskim – kierownikiem Zespołu Komunikacji i Inżynierii w MPU oraz panem 

Markiem Gruchałą – starszym asystentem z MPU. Ostanie badania wykonano dnia 18 

stycznia 2018  r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi znajdującej się 

przy ulicy ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G. Podczas wizyty rozmawiano 

z panem Mirosławem Jerzmanowskim – dyrektorem Departamentu Inwestycji i Kon-

troli, głównie na temat korzyści wynikających z budowy trasy S14. 

Wpływ budowy drogi ekspresowej S14 na dostępność 
portu lotniczego w Łodzi im. Władysława Reymonta

Każde miasto liczące się na arenie krajowej i międzynarodowej posiada port lotniczy, 

ponieważ zapewnia on atrakcyjność biznesową, turystyczną oraz przyciąga firmy do 

lokowania swoich siedzib w mieście lub regionie. Pytanie badawcze postawione w ni-

niejszy podrozdziale brzmi następująco: „Jak budowa drogi S14 wpłynie na dostęp-

ność portu lotniczego w Łodzi im. Władysława Reymonta?”.

Do właściwego funkcjonowania łódzkiego lotniska niezbędne jest odpowiednie 

skomunikowanie go z transportem drogowym oraz kolejowym poprzez budowę tra-

sy S14 i węzła drogowego Lublinek, dróg wokół portu lotniczego na terenie miasta 

oraz bocznicy kolejowej. 

Zarząd Dróg i Transportu w  Łodzi wraz z  Zarządem Inwestycji Miejskich będzie 

realizował budowę i modernizację dróg wokół łódzkiego lotniska. Budowa tych dróg 

będzie służyła nie tylko do dojazdu do portu lotniczego, ale także będzie pełniła sze-

reg innych bardzo ważnych funkcji transportowych niezbędnych do funkcjonowania 

miasta. Przechodząc do szczegółów: w  celu usprawnienia ruchu w  południowo-za-

chodniej części Łodzi zamierza się przenieść istniejącą ulicę Maratońską bliżej linii ko-

lejowej (m.in. pomiędzy centrum handlowe „Retkinia” a tory kolejowe przy stacji ko-

lejowej Retkinia (Mapa 3). Nowy przebieg tej drogi planowany jest ze względu na to, 

Remigiusz Kozłowski, Angelika Pietruszka



85

że obecna ulica Maratońska znajduje się blisko szeregu bloków mieszkalnych i była 

zbudowana na płytach betonowych, co oznacza, że jej naprawa lub modernizacja 

wymagałaby usunięcia wszystkich obecnych elementów drogi i  zbudowania jej na 

nowo od podstaw. Przesunięcie ul. Maratońskiej korzystnie wpłynie na poziom życia 

mieszkańców osiedla Retkinia. 

Planowane jest również przedłużenie ulic takich jak Popiełuszki i Waltera-Janke, 

które łącząc się, tworzyłyby nową ulicę biegnącą do ul. Starorudzkiej. Drogi te są klu-

czowe zarówno z punktu widzenia przemieszczania się mieszkańców Retkini, jak i do-

jazdu do portu lotniczego.

Mapa 3. Planowana rozbudowa dróg i kolei w okolicy lotniska Lublinek

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych otrzymanych od Miejskiej Pracowni Urbanistycz-

nej w Łodzi2 oraz programu ArcGIS.

Zarząd Dróg i Transport ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie 

ruchu na niebezpiecznych przejazdach kolejowych. Planuje skorzystać z projektu „Po-

prawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami” realizowanego 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Budowa dotyczyłaby wiaduktu kolejowego le-

2  Na podstawie wywiadu z panią Danutą Lipińską – zastępcą Dyrektora MPU ds. Koordynacji i Projektowania, 
panem Krzysztofem Gnidzińskim – kierownikiem Zespołu Komunikacji i Inżynierii z MPU, Markiem Grucha-
łą – starszym asystentem z MPU.
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żącego na przedłużeniu ul.  Popiełuszki w  kierunku węzła drogowego przy lotnisku 

(Mapa 3). Doprowadzenie torów kolejowych od istniejącej linii kolejowej do portu 

lotniczego poprawiłoby jego dostępność i podniosło standard skomunikowania lot-

niska do poziomu funkcjonującego obecnie na świecie. Dobrym przykładem jest lot-

nisko w Gdańsku, gdzie w celu zachowania płynności ruchu drogowego wybudowa-

no linię kolejową doprowadzającą pasażerów do lotniska nad istniejącymi drogami 

za pomocą bardzo kosztownego wiaduktu.

Kolejna bardzo ważna z punktu widzenia lotniska inwestycja transportowa to bu-

dowa drogi ekspresowej S14 oraz węzła Lublinek (Mapa 3), które znacząco wpłyną na 

obszar odziaływania Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta.

Mapa 4. Zasięg Portu Lotniczego w Łodzi im. Władysława Reymonta

 
Źródło: materiał Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce Uniwersytetu Łódzkiego. 
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Przy założeniu, że wybudowane zostałyby wszystkie zaplanowane drogi i  auto-

strady w całym kraju, w obrębie dostępności transportowej równej dwóm godzinom 

od łódzkiego lotniska znajdzie się ponad 16 milionów potencjalnych pasażerów m.in. 

ze: Śląska, Wrocławia, Poznania oraz Warszawy (Mapa 4)3. Lotnisko Lublinek miałoby 

aż o 4 miliony potencjalnych pasażerów więcej niż port lotniczy Okęcie.

Oddziaływanie analizowanej trasy na Łódzką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną 

Budowa drogi ekspresowej S14 spowoduje powstanie wielu przedsiębiorstw z branży 

logistycznej i produkcyjnej, które swoje siedziby będą miały na terenach inwestycyj-

nych Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miejsce to pozwoli nowo powstałym 

podmiotom gospodarczym na uzyskanie pomocy publicznej w  formie zwolnienia 

z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych czy też otrzymania 

możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości4. Pytanie badawcze postawione 

w tej części brzmi: „Jak planowana trasa S14 będzie oddziaływać na Łódzką Specjalną 

Strefę Ekonomiczną?”. 

W ŁSSE powstają nowe inwestycje. Trudno jednak oszacować wpływy pieniężne 

dla miasta. Z przeprowadzonych badań wynika, że ponieważ jest to podmiot rządo-

wy, z którego miasto nie ma przychodów, m.in. nie jest odprowadzany podatek od 

nieruchomości. Miasto może uzyskać podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli 

nowi pracownicy będą rozliczać się w Łodzi5. W regionie Łódzkim mamy obecnie pro-

blem, który objawia się tym, że inwestorom brakuje pracowników (nowy inwestor 

często jest zmuszony „podkupować” pracowników innych, już działających firm) lub 

zagospodarowuje hotele, dając miejsce zamieszkania i pracę osobom pochodzącym 

z Białorusi i Ukrainy. Zjawisko to nasiliło się po oddaniu do użytku odcinka autostrady 

A1 Stryków–Tuszyn (Mapa 5).

3 Na podstawie badań Centrum Technologii Bezpieczeństwa w Logistyce.
4  Na podstawie wywiadu z panią dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Agnieszką Graszką oraz panią kie-

rownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Ewą Mereć.
5  Na podstawie wywiadu z panem Adamem Pustelnikiem – dyrektorem Biura Obsługi Inwestora i Współpra-

cy z Zagranicą.
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Mapa 5. Przebieg Autostrady A1 odcinek Stryków-Tuszyn

Źródło: opracowanie własne na podstawie [https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16539/Odcinek-A1-Stry-

kow-Tuszyn-w-budowie]. 

Budowa Węzłów Stryków i Tuszyn była bardzo ważną inwestycją dla regionu łódz-

kiego ze względu na to, że przyczyniła się do napływu wielu inwestorów, którzy są 

zainteresowani terenami zlokalizowanymi w pobliżu węzłów drogowych. Tereny te są 

atrakcyjne ze względu na bardzo dobrą dostępność transportową, która przyczynia 
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się do zmniejszenia kosztów działalności związanej z  transportem. Produkt finalny 

przedsiębiorstwa w związku z tym kosztuje mniej i jest bardziej atrakcyjny na rynku. 

Można więc domniemywać, że budowa drogi ekspresowej S14, tak jak odcinek A1 

Stryków–Tuszyn, przyczyniłaby się do zwiększenia zainteresowania terenami inwe-

stycyjnymi przy zachodniej obwodnicy Łodzi. Na dzień dzisiejszy inwestorzy jeszcze 

nie wykupują powierzchni ze względu na to, że interesuje ich stan faktyczny, wolą 

zapłacić więcej, ale mieć pewność, że droga już istnieje. 

Mapa 6. Tereny inwestycyjne ŁSSE zlokalizowane przy planowanej drodze ekspre-
sowej S14

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [http://mapa.sse.lodz.pl/].

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje kilka terenów pod inwestycje w nie-

dalekiej odległości od planowanej trasy ekspresowej S14. Znajdują się one w Lućmie-

rzu (100 ha), Konstantynowie Łódzkim (100 ha), przy drodze krajowej nr 91 w odleg-

łości około 5 km od Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta (3400 ha) (Mapa 6)6.

6  Na podstawie wywiadu z  panem Mirosławem Jerzmanowskim, dyrektorem Departamentu Inwestycji 
i Kontroli ŁSSE.
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Liczba firm w  Konstantynowskiej Strefie Ekonomicznej cały czas wzrasta. Obec-

nie znajduje się tam 28 firm, głównie o specyfice farmaceutycznej i produkcyjnej. Na 

chwilę obecną pozostał tylko jeden wolny teren inwestycyjny7.

Wpływ trasy S14 na wybrane spółki prawa handlowego 
z udziałem kapitałowym miasta Łodzi

Miasto Łódź posiada udziały wielu spółek prawa handlowego, które prowadzą różno-

rodną działalność. Na część z nich z całą pewnością będzie miała wpływ zbudowana 

droga S14. Zatem pytanie badawcze postawione w tym podrozdziale brzmi następu-

jąco: „W jaki sposób trasa S14 wpłynie na rozwój wybranych spółek należących do mia-

sta Łodzi?”. W wyniku analiz przeprowadzonych w niniejszych badaniach oszacowano 

korzyści dla poszczególnych z nich. Poniżej zamieszczamy ranking tych firm uszere-

gowany w kolejności, począwszy od spółki, która może osiągnąć największe korzyści: 

1. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

2. Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta,

3. Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.,

4. Aqua Park Łódź sp. z o.o.,

5. Bionanopark,

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź sp. z o.o.,

7. Miejska Arena Kultury i Sportu,

8. Expo-Łódź,

9. Miejski Ogród Zoologiczny,

10. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.,

11. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.,

12. Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.,

13. Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa”.

Poniżej zostaną scharakteryzowane w  formie opisowej korzyści, które mogą 

osiągnąć analizowane firmy. Korzyści dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

oraz Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta zostały scharakteryzowane we 

wcześniejszych podrozdziałach.

7  Na podstawie wywiadu z panem Kacprem Demko, kierownikiem Gminnego Centrum Informacji w Kon-
stantynowie Łódzkim.
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Planowana droga S14 będzie oddziaływać na Łódzki Fundusz Poręczeń Kredyto-

wych sp. z o.o. ze względu na to, że mniejsze, bardzo innowacyjne przedsiębiorstwa, 

które powstaną i  będą zajmowały się działalnością związaną z  wykorzystaniem za-

równo nowoczesnych technologii informacyjnych, jak i  infrastruktury transportowej 

i magazynowo-produkcyjnej w regionie będą potrzebowały poręczeń kredytowych 

na rozwój swojej działalności.

Budowa trasy S14 na pewno korzystnie wpłynie na Aqua Park Łódź sp. z o.o. Oso-

by, które korzystają na stałe z tego typu usług, zwracają uwagę na dostępność trans-

portową, co oznacza, że częściej będą korzystały z jego usług. 

Spółka Bionanopark będzie mieć duże znaczenie m.in. dla małych przedsię-

biorstw z branży logistycznej, które powstaną przy planowanej drodze ekspresowej 

S14. W laboratoriach parku naukowo-technologicznego, który w obecnym czasie nie 

jest w stu procentach wykorzystywany. Firmy logistyczne potrzebujące dostępu do 

technologii będą mogły dzięki temu łączyć naukę z przemysłem, wspomagając roz-

wój gospodarczy.

Powstanie planowanej drogi S14 będzie oddziaływać na Miejskie Przedsiębior-

stwo Komunikacyjne Łódź sp. z o.o., które poprzez potencjalne inwestycje będzie roz-

szerzało swoją siatkę połączeń do nowo powstałych inwestycji, aby ułatwić pracowni-

kom dojazd do nowych miejsc pracy.

Miejska Arena Kultury i  Sportu to spółka z  o.o., pod którą podlega Atlas Arena, 

hala widowiskowo-sportowa, dwa stadiony miejskie oraz Sport Arena. Organizuje 

ona lub jest współorganizatorem wielu koncertów, festiwali, pikników oraz występów 

o  charakterze sportowym. Droga S14 poprawiłaby dostępność transportową, która 

pomogłaby m.in. w promocji wydarzeń i zachęcałaby do przyjazdu na organizowane 

eventy. 

Expo-Łódź jest monotematyczną spółką, która zajmuje się oferowaniem po-

wierzchni wystawienniczej, gdzie organizowane są targi, wystawy, konferencje, kon-

gresy, pokazy mody i  wiele innych wydarzeń. Trasa S14 zapewniłaby dobry dojazd 

i pomogła spółce w walce o klienta na konkurencyjnym rynku, a także w przyciągnię-

ciu organizatorów imprez. 

Na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego realizowana jest budowa nowo-

czesnego orientarium. Z pewnością dla wszystkich odwiedzających z całej Polski i Eu-

ropy, którzy będą chcieli zobaczyć wielkopowierzchniową ekspozycję, równie ważny 

będzie dobry dojazd do obiektu, który zapewni budowa drogi S14. Dzięki innowa-

cyjności obiektu, dobrej dostępności transportowej oraz położeniu w centrum kraju 
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będzie ono mogło konkurować z innymi tego typu obiektami w Polsce, jak np. afryka-

rium wrocławskim8.

Budowa drogi S14 wpłynie również na Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o., 

która dostosowuje rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej do dużych inwestycji. Z  kolei 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. dzięki budowie drogi ekspresowej 

S14 może przyciągnąć nowych klientów (inwestorów). Dzięki ich opłatom oraz odpa-

dom z selektywnej zbiórki spółka będzie osiągała dodatkowe zyski. 

Po powstaniu drogi ekspresowej S14 Widzewskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego sp. z o.o. spodziewa się wzrostu zapotrzebowania na mieszkania, je-

żeli część osób ze względu na utworzone nowe miejsca pracy będzie chciała za-

mieszkać w TBS-ach. Dla Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” droga S14 będzie 

miała znaczenie, jeśli zlokalizowane tam firmy zajmowałyby się pakowaniem i inny-

mi usługami logistycznymi. W ten sposób podmioty te mogłyby stać się konkuren-

cyjne dla marketów. 

Oddziaływanie badanej drogi ekspresowej na 
przyciąganie inwestycji oraz na liczbę mieszkańców 
wybranych miast

 

Pytanie badawcze postawione w  tym podrozdziale jest następujące: „Czy przedsię-

biorstwa są zainteresowane inwestowaniem na terenach wokół planowanej trasy S14 

i czy wpłynie ona na liczbę mieszkańców w Konstantynowie i Aleksandrowie Łódzkim 

oraz na liczbę miejsc pracy w tej drugiej miejscowości?”.

Deweloperzy produkcyjno-magazynowi są bardzo zainteresowani terenami po 

zachodniej stronie Łodzi. Inwestorzy kupują te tereny ze względu na dostępność 

transportową i  wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą dostępną w  regionie. Wpływ 

z podatków będzie duży – szacuje się, że wyniesie około 20 mln rocznie. Jednak bar-

dziej dokładnie będzie można oszacować wpływy, kiedy zostanie zatwierdzony plan 

zagospodarowania przestrzennego tych terenów. W miejscach, gdzie powstaną wę-

zły drogowe, inwestycji będzie najwięcej9. 

8  Na podstawie wywiadu z panią dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Agnieszką Graszką oraz panią kie-
rownik Biura Nadzoru Właścicielskiego Ewą Mereć. 

9  Na podstawie wywiadu z panem Adamem Pustelnikiem – dyrektorem Biura Obsługi Inwestora i Współpra-
cy z Zagranicą. 
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Zdecydowanie większa powierzchnia terenów inwestycyjnych znajduje się poza 

ŁSSE, głównie na terenie Zgierza i Aleksandrowa Łódzkiego. Tereny są w posiadaniu 

osób prywatnych, które zakupiły grunty kilkanaście lat temu. W chwili obecnej posia-

dacze gruntów oczekują dokończenia budowy drogi ekspresowej S14, która domknę-

łaby ring drogowy wokół Łodzi oraz zwiększyła wartość rynkową posiadanych przez 

nich terenów. 

Budowa drogi ekspresowej S14 wpłynie również korzystnie na istniejące przed-

siębiorstwa poprzez usprawnienie transportu, co będzie się przyczyniało do obniże-

nia kosztów w firmie oraz poszerzy grono potencjalnych klientów i pracowników. Jest 

to ważny aspekt ze względu na to, że bez wykwalifikowanej kadry pracowniczej firma 

nie może właściwie funkcjonować. Jednym z przedsiębiorstw, które przyciągnęła pla-

nowana trasa S14, jest firma Miele. Przedsiębiorstwo po zakończeniu budowy zakła-

du AGD ma zatrudniać aż 1 500 pracowników. Gmina w celu zaspokojenia potrzeb 

firmy planować będzie zakup dwóch autobusów, które mają dowozić pracowników 

m.in. z przystanków Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Pabianice Północ i Lublinek. Firma 

ze względu na niskie bezrobocie oraz pewne nasycenie ofertami pracy będzie miała 

więcej stanowisk zautomatyzowanych wymagających wyspecjalizowanej kadry pra-

cowniczej, a co za tym idzie – będzie oferowała dobrze płatne miejsca pracy10.

Istnieje także duże zainteresowanie przedsiębiorstw terenami znajdującymi się 

przy S14 w Konstantynowie Łódzkim, gdzie wprowadzono korzystne dla inwestorów 

zmiany w  Studium Uwarunkowań i  Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

Terenem zainteresowane są co najmniej trzy firmy, które chciałyby zbudować duże 

i  nowoczesne magazyny. Właścicielowi terenów np. przy ul. Spółdzielczej zostały 

wydane już decyzje środowiskowe umożliwiające rozpoczęcie inwestycji. Ulica Spół-

dzielcza zostanie przedłożona o 1,5 km i tym samym połączy się z nowo powstałym 

węzłem Konstantynów Łódzki11.

10  Na podstawie wywiadu z  panem Mirosławem Jerzmanowskim – dyrektorem Departamentu Inwestycji 
i Kontroli.

11  Na podstawie wywiadu z panem Kacprem Demko – kierownikiem Gminnego Centrum Informacji w Kon-
stantynowie Łódzkim.
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Mapa 8. Tereny inwestycyjne Konstantynowa Łódzkiego

 
Źródło: mapa otrzymana od Urzędu Miasta w Konstantynowie Łódzkim. 

 

Budowa każdej trasy szybkiego ruchu i  obwodnicy przyciąga inwestorów, po-

nieważ poszukują oni nowych terenów do lokowania inwestycji, które znajdują się 

w pobliżu miejsc dobrze skomunikowanych. Przedsiębiorstwa, które działają w okoli-

cy Aleksandrowa Łódzkiego lub w samym mieście, również są zainteresowane inwe-

stowaniem na terenach w sąsiedztwie planowanej drogi ekspresowej S14, ponieważ 

warunkiem sukcesu każdej inwestycji jest komunikacja oparta na nowoczesnej infra-

strukturze drogowej12.

Dotychczasowy rozwój Aleksandrowa Łódzkiego pozwala przypuszczać, że liczba 

mieszkańców miasta w wyniku tej inwestycji wrośnie. Atrakcyjność terenów w gmi-

nie Aleksandrów Łódzki, wraz z łatwiejszą i szybszą komunikacją z regionem, z pew-

nością przyciągnie nowych mieszkańców. Wzrost liczby i różnorodności oraz atrakcyj-

ności miejsc pracy to bez wątpienia zachęta do osiedlania się. Poprawa jakości życia 

12  Na podstawie wywiadu z panem burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego Jackiem Lipińskim i asystentem 
Aleksandrowa Łódzkiego panem Tomaszem Barszczem.
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w samym mieście dzięki wyeliminowaniu ruchu tranzytowego, spadkowi natężenia 

hałasu, zmniejszeniu drgań i wibracji, czystszemu powietrzu – powinny wpłynąć na 

wzrost liczby nowych mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego13.

W Konstantynowie Łódzkim deweloperzy budujący mieszkania najbardziej zain-

teresowani są głównie osiedlem Srebrna Polana. Bardzo dużym zainteresowaniem 

tych podmiotów gospodarczych cieszy się także miejscowość Żabiczki, gdzie prze-

targ odbył się już w styczniu 2018 r.14. 

Podsumowanie 

W wyniku rozważań teoretycznych i analiz zaprezentowanych w niniejszej pracy wy-

wnioskowano, że przedsiębiorstwa, podejmując decyzję o  lokalizacji działalności, 

zwracają uwagę na siatkę połączeń drogowych, która powinna pozwolić na szybki 

transport i obniżenie związanych z nim kosztów. Budowa każdej drogi jest impulsem 

do inwestycji, a co za tym idzie – pozytywnie wpływa na liczbę miejsc pracy i wzrost 

zatrudnienia. 

Budowa trasy S14 z całą pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój miast regionu 

łódzkiego, zwiększając wpływy do ich budżetów. Nowe inwestycje są spodziewane 

w  Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz na pozostałym obszarze oddziały-

wania drogi S14. Jednak wykorzystanie w  pełni drogi S14 wymaga dobudowania 

brakującej siatki połączeń dróg niższych klas, m.in. węzła drogowego przy lotnisku 

Lublinek. Samorządy skupione wokół trasy S14 zapewniają, że wybudują brakująca 

infrastrukturę drogową oraz będą wspierały działania podejmowane na rzecz uzbro-

jenia terenu. 

13  Na podstawie wywiadu z panem burmistrzem Aleksandrowa Łódzkiego Jackiem Lipińskim i asystentem 
Aleksandrowa Łódzkiego panem Tomaszem Barszczem.

14  Na podstawie wywiadu z panem Kacprem Demko, kierownikiem Gminnego Centrum Informacji w Kon-
stantynowie Łódzkim.
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kami znajdującymi się nawet na innym kontynencie. Ponadto, ponad wszelką wątp-

liwość, coraz szybsze tempo życia połączone z  dalszą ekspansją usług sprzedaży 

wysyłkowej i  internetowej spowoduje dalszy ekspansywny wzrost sektora usług lo-

gistycznych. 

Celem artykułu jest zweryfikowanie, czy klienci są usatysfakcjonowani jakością 

usług świadczonych przez firmy logistyczne w Polsce. 

W artykule postawiono hipotezę badawczą, która została sformułowana następu-

jąco: cena może być czynnikiem spowalniającym tempo korzystania przez społeczeń-

stwo z usług logistycznych w Polsce. 

Cel artykułu oraz teza pracy pozwala na sformułowanie pytania badawczego: „Czy 

badani są usatysfakcjonowani z  jakości usług świadczonych przez firmy kurierskie 

działające na polskim rynku?”. 

Część empiryczna artykułu oparta została na badaniach ilościowych. Badania 

miały charakter pilotażowy i ich wyniki mogą posłużyć do dalszych rozważań w pod-

jętym przez autorów artykułu temacie. 

Istota działalności gospodarczej 

Ludzie podejmują rozmaite aktywności. Są to zwykle działania celowe, ukierunkowa-

ne na osiągnięcie danego efektu. Kiedy jednak ta działalność przyjmuje postać zor-

ganizowaną, ciągłą, spełnia podstawowe przymioty działalności gospodarczej. W Pol-

sce obecnie powszechnie funkcjonuje definicja działalności gospodarczej zapisana 

w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tą definicją za działal-

ność gospodarczą uznaje się [Hejnar, Micherda 2011, s. 5.]:

•	 działalność wykonywaną w sposób zorganizowany,

•	 działalność wykonywaną w sposób ciągły,

•	 działalność zarobkową przyjmującą postać działalności handlowej, wytwór-

czej, budowlanej, usługowej, 

•	 działalność, która sprowadza się do poszukiwania, rozpoznawania, wydoby-

wania złóż. 

Prowadzenie działalności gospodarczej od strony praktycznej sprowadza się 

współcześnie do podejmowania rozlicznych decyzji ekonomicznych, m.in. związa-

nych z wyborem dostawców, handlowców, partnerów biznesowych czy kanałów do-

tarcia do potencjalnych klientów. Wymaga to również prowadzenia działalności sfor-
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malizowanej, a więc dopełniania obowiązków rozliczeniowych oraz zawierania wielu 

umów różnego typu, np. umów najmu pomieszczeń, umów z pracownikami, umów 

o leasing maszyn, urządzeń czy umów o świadczenie usług lub dostarczanie danych 

produktów [L.F. Korzeniowski 2010, ss. 334–336]. Powyższe czynności, jak pokazują 

rynkowe obserwacje, dla wielu przedsiębiorców stają się dzisiaj coraz większym pro-

blemem. Między innymi odpowiednie rozpoznanie i  wybór grupy adresatów danej 

oferty przyjmuje taki charakter. 

W  ostatnich latach można zaobserwować, że na proces zarządzania we włas-

nej działalności gospodarczej duży wpływ wywierają rozwój techniki, technologii, 

wiedzy czy informatyzacji. Jednakże wiele nowych zjawisk niesie też rozliczne ne-

gatywne konsekwencje. Dla przykładu dzięki globalizacji i aktywności Polski w ra-

mach ponadnarodowych struktur krajowi przedsiębiorcy mają możliwość rozwija-

na swojej działalności poza granicami kraju, co otwiera nowe rynki zbytu dla ich 

produktów bądź usług. Ryzyko z tym związane polega na tym, że na polskim rynku 

działa również wielu przedsiębiorców zagranicznych (konkurencja). To wszystko 

razem sprawia, że prowadzenie działalności gospodarczej w perspektywie krótko-

okresowej wymaga podejmowania decyzji o stosunkowo niskim poziomie ryzyka, 

jednak w  wypadku perspektywy długookresowej wymaga podejmowania decyzji 

obarczonych wysokim poziomem ryzyka [Sierpińska, Jachna 2007, s. 326]. Umie-

jętne zaś, odpowiednio racjonalne, perspektywiczne podejmowanie tychże decyzji 

ma przesądzający wpływ na zyskowność danych podmiotów [Sierpińska, Jachna 

2007, s. 326]. 

Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się zawsze w  określonej prze-

strzeni i czasie. To również ma potem określony wpływ na kształtowanie się zjawisk fi-

nansowych. W wypadku prowadzenia działalności gospodarczej celem głównym jest 

maksymalizowanie osiąganych zysków, a to winno następować bez pomocy i ochro-

ny państwa [Mokieła 2002, ss. 79–82]. 

Zarządzanie działalnością gospodarczą, aby rzeczywiście było celowe, zyskowne, 

wymaga odpowiedniego kierowania wszystkimi procesami realizowanymi w  tejże 

jednostce. Stąd istotne dla prowadzenia działalności gospodarczej jest odpowiednie 

zarządzanie. Zarządzanie odgrywa szczególne role w  funkcjonowaniu firm, prowa-

dzeniu działalności gospodarczej przez osoby prywatne. 
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Znaczenie i rozwój usług logistycznych
 

Pierwsze świadczenia z zakresu logistyki pojawiły się już wiele lat temu, jednak w roz-

winiętej formie przypadają przede wszystkim na XXI w. Niewątpliwie czas ten był 

przełomowy dla rozwoju usług logistycznych. Oczywiście należy podkreślić, że sto-

pień rozwoju tych usług na terenie Polski jest też uwarunkowany tym, jak branża ta 

rozwija się na terenie Europy. Polska podąża za panującymi trendami dyktowanymi 

przez Unię Europejską. Bez dwóch zdań, omawiając takie zagadnienie, nie da się po-

minąć faktu, że do najważniejszych determinantów kształtujących rozwój usług lo-

gistycznych należą globalizacja, a także rozwój szeroko rozumianych usług informa-

tycznych [Archutowska, Śbikowska 2001, ss. 15–21]. Jak wiemy, w dzisiejszym świecie 

zarówno komputer, jak i przestrzeń internetowa mają ogromne znaczenie. Niektóre 

dziedziny gospodarki nie mogłyby nawet funkcjonować bez tych czynników. Istnie-

ją czynniki, które w  pewnych sferach wywołują przyspieszenie rozwoju usług logi-

stycznych, a  inne wręcz przeciwnie, sprawiają, że następuje ich spowolnienie i  sta-

gnacja. Do tego grona zaliczyć możemy na pewno sytuację, jaka panuje na rynku 

pracy [Ciesielski 2005, ss. 18–23]. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o brak 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co bezpośrednio skutkuje tym, że następuje 

spowolnienie rozwoju logistyki. Kolejnym jest rozwój konkurencyjności w  zakresie 

świadczenia takich usług. Jest to dla niektórych przedsiębiorstw aspekt rozwojowy, 

dla innych hamujący rozwój, bowiem zwiększanie się liczby ofert z zakresu komplek-

sowego systemu logistycznego w usługach outsourcingu sprawia, że rozwój małych 

firm jest bardzo utrudniony lub wręcz niemożliwy, bowiem nie są one w stanie prze-

bić się z własną ofertą przy dobrze rozwiniętych przedsiębiorstwach. Uwarunkowa-

nia kształtujące rozwój tych usług na przestrzeni lat przybierały różnorodne formy. 

Powstały w ich wyniku liczne klasyfikacje i podziały. Warto w tej pracy umieścić choć 

jeden dla ukazania specyfiki różnorodności takich uwarunkowań. Rysunek 1 wskazu-

je, jakie są główne determinanty rozwoju usług logistycznych.

 Omawiając zagadnienia związane z  rozwojem trendów kształtujących usługi lo-

gistyczne, nie można pominąć badań o zasięgu światowym przeprowadzonym przez 

wybitnych naukowców: P. Klausa, M. Schwemmera, a  także C.H. Kille’a. Wnioski, do 

których doszli w swoich badaniach, zebrali w zbiorczym raporcie. Przedstawili w nim 

osiem megatrendów gospodarki światowej, które mają odzwierciedlenie w procesie 

rozwoju tych zagadnień na rynku ogólnoświatowym. Jest to osiem swego rodzaju dro-

gowskazów dla firm i przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne. Na podstawie 
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wielu badań i obserwacji wdrażania tych zasad postanowiono podzielić te czynniki na 

dwie grupy. Pierwsza z nich to czynniki, które odnoszą się do trendów kształtujących 

popyt w logistyce Unii Europejskiej. Natomiast pozostałe określają zasady i działania, 

jakie przedsiębiorstwa powinny wdrażać, jeśli jeszcze tego nie zrobiły. 

Rysunek 1. Determinanty rozwoju usług logistycznych w Polsce 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kałubek 2011, ss. 1520–1525]. 

Zarówno popyt w  logistyce, jak i  wartość podaży z  zakresu usług logistycznych 

mają duże znaczenie dla realizowania najbardziej elementarnych, a co za tym idzie 

najważniejszych celów, które to wpływają na rozwój logistyki na konkretnym szcze-

blu i zasięgu. Tymi podstawowymi wyznacznikami, do których się dąży, jest między 

innymi terminowość, a  także sposób obsługi klienta. Niewątpliwie w  dzisiejszym 

świecie, gdzie konkurencja firm z  tej samej branży jest stosunkowo duża, bardzo 

istotne jest podejście do każdego klienta w sposób indywidualny, tak aby zaspokoić 

jego potrzeby. Te najważniejsze kwestie warunkują w  pewnym stopniu klasyfikacje 

czynników determinujących rozwój logistyki w ujęciu teoretycznym. 

W  literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji terminu „usługa logistyczna”. M. 

Ciesielski zdefiniował pojęcie usługi logistycznej jako: „zarobkowo wykonywane usłu-

gi spedycji, transportu, magazynowania, a  także usługi pokrewne i  wspomagające 

proces przepływu dóbr między ogniwami łańcucha dostaw” [Ciesielski 2005, ss. 18–
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23]. W tym wypadku podejście autora jest nieco inne, bowiem skupia się w głównej 

mierze na rodzajach świadczonych usług logistycznych. 

Z terminem „usługa logistyczna” nierozerwalnie łączy się termin „logistyczna ob-

sługa klienta”. Czysto rozumiana obsługa logistyczna to „umiejętność lub zdolność 

zaspokajania wymagań i oczekiwań klientów, głównie co do czasu i miejsca zamawia-

nych dostaw przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności logistycz-

nej, w tym [Baraniewska, Rodawski, Skowrońska 2005, ss. 32–41]:

•	 transportu,

•	 magazynowania,

•	 zarządzania zapasami,

•	 zarządzania informacją

•	 zarządzania opakowaniami.

Patrząc na omawiane zagadnienie w sposób bardzo ogólnikowy, możemy stwier-

dzić, że obsługa logistyczna to swego rodzaju zebranie wszystkich usług, jakie miesz-

czą się w obrębie szeroko pojętej logistyki.

 

Szanse i zagrożenia dla firm MŚP w sektorze usług 
logistycznych

Istnieją w polskim prawodawstwie odrębne regulacje, które dotyczą sektora małych 

i  średnich przedsiębiorstw. Takie czynności zostały poczynione, aby prawo krajowe 

pozostawało w zgodności z prawem ustanowionych przez organy Unii Europejskiej. 

Do sektora małych i  średnich przedsiębiorstw zalicza się organy, które prowadzą 

własną działalność gospodarczą, robią to na własny rachunek, bez względu na cha-

rakter prowadzonej działalności. W dziedzinie tych przedsiębiorstw działają zarówno 

firmy o charakterze rodzinnym, jak i te, które są spółkami lub konsorcjami. Te z kolei 

prowadzą działania o  charakterze regularnym. Bardzo często używa się określenia 

„mikroprzedsiębiorstwa”, właśnie w stosunku do jednostek, które funkcjonują w za-

kresie małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie jednak należy podkreślić, że 

wspomniane określenie nie zawsze jest uprawnione. Aby używać wobec jakiejś firmy 

określenia mikroprzedsiębiorca, musi ona obowiązkowo spełniać dwa kryteria, które 

wiążą się z liczbą zatrudnionych i całkowitym bilansem rocznym.

Prowadzenie przedsiębiorstwa z sektora MŚP lub mikroprzedsiębiorstwa to dzia-

łalność w pewnym stopniu specyficzna. Odnotowujemy spore oczekiwania tych pod-
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miotów wobec logistyki kontraktowej. Umożliwia ona swobodny przepływ relacji 

i podziału pracy pomiędzy producentem, dystrybutorem oraz usługodawcą wykonu-

jącym świadczenia z zakresu logistyki. Kiedy klient będzie szukał odpowiedniego dla 

siebie usługodawcy, będzie w dużej mierze kierował się serwisem usług, który dany 

podmiot gospodarczy oferuje. Jak możemy się domyślać, oszczędności powinno się 

szukać wszędzie, także i tu. Będzie to więc czynnik warunkujący istnienie wielu proce-

sów logistycznych. W dzisiejszych czasach, w warunkach ogromnej konkurencji i za-

pełniania się rynku usług logistycznych nowymi jednostkami gospodarczymi istnieją 

usługi logistyczne, które najchętniej są powierzane organom logistycznym [Wikto-

rowska-Jasik 2011, ss. 1302–1308]:

•	 obsługę celną,

•	 spedycję,

•	 przewozy,

•	 pakowanie,

•	 etykietowanie towarów,

•	 gospodarka odpadami,

•	 obsługa opakowań zwrotnych,

•	 magazynowanie,

•	 modernizacja infrastruktury do zaistniałych potrzeb,

•	 prognozowanie,

•	 sporządzanie analiz i raportów,

•	 projektowanie systemów logicznych wewnątrz przedsiębiorstwa,

•	 co-packing,

•	 kontrola jakości,

•	 montaż, 

•	 dystrybucja. 

Jest to zestawienie najpowszechniejszych aspektów znajdujących zastosowanie 

w realizacjach usług o charakterze logistycznym. Oczywiście nie ulega wątpliwości, że 

w rankingu tym za pewien czas zajdą zmiany, bowiem będziemy mieli do czynienia 

z  innymi warunkami gospodarczymi. Jednakże każdy, kto zdecydował się na wyko-

nywanie takiego zawodu i prowadzenie działalności na polu ekonomii, jest świado-

my, że jest to rynek chwiejny i  trzeba tak na nim balansować, aby z  powodzeniem 

utrzymać swoja pozycję. Logistyka kontraktowa zawiera również usługi zwiększające 

wartość dodaną danego produktu. Co ciekawe, z zestawienia tego wynika, że tak na-

prawdę zakres świadczonych usług jest bardzo różnorodny, dlatego powstała klasyfi-
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kacja ukazująca rodzaje usług, jakie świadczy się w zakresie pomocy zarówno mikro-

przedsiębiorcom, jak i sektorowi MŚP. 

Na rynku gospodarczym zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym 

występują pewne trendy, które warunkują kształtowanie się pewnych wskaźników 

czy sfer potencjalnie rozwojowych. Trendy te swoje korzenie mają w tym, że właści-

ciele dążą w pewnym stopniu do zaspokojenia potrzeb każdego, nawet najbardziej 

wymagającego klienta. Istnieje również tzw. „segmentacja rynku”. Jak sama nazwa 

wskazuje, jest to pewnego rodzaju uporządkowanie przestrzeni gospodarczej po-

przez podział logiczny. Istnieją trzy wymiary, które warunkują segmentację rynku. 

Obrazuje je rysunek 2. 

Rysunek 2. Trzy nowe wymiary, które ukazują stopień zapotrzebowania na usługi 
przyczyniające się do późniejszej segmentacji rynku

Źródło: opracowanie własne. 

Kiedy planuje się przeprowadzanie segmentacji rynkowej, uprzednio wykonuje 

się szereg badań i analiz, które mają pomóc w prawidłowym określeniu faktycznego 

stanu aktualnej gospodarki. Natomiast przeprowadzenie takiej czynności wymusza 

w pewnym stopniu wzrost profesjonalizmu, jak również kompleksowości w zakresie 

świadczonych usług logistycznych. Takie aspekty sprawią, że firmy, które świadczą 
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usługi z  zakresu logistycznego, doprowadzą do większego ukierunkowania swoich 

działań zgodnie ze specyfiką przedsiębiorstwa, dla której świadczą konkretne działa-

nia [Wiktorowska-Jasik 2011, ss. 1302–1308]. 

Niewątpliwie zapotrzebowanie na usługi o  charakterze specyficznym, ukierun-

kowanym na konkretne mankamenty danego przedsiębiorstwa, będą dużo bardziej 

popularne względem tych tradycyjnych usług, do których zalicza się między innymi 

transport. 

Wyniki badań 
 

Na początek ankietowanych zapytano, czy korzystają z usług firm kurierskich. Zdecy-

dowana większość wskazała, że korzysta. Takiej odpowiedzi udzieliło 45 na 60 bada-

nych osób, tj. 75% zapytanych, co widać na wykresie nr 1.

Wykres 1. Poziom korzystania z usług firm logistycznych przez badanych

Źródło: opracowanie własne. 

 

W  kolejnym pytaniu poproszono badanych, aby wskazali, jak oceniają poziom 

świadczonych usług logistycznych w  Polsce, ich jakość. Tutaj ankietowani udzielili 

zróżnicowanych odpowiedzi, co widać na wykresie 2.

W kwestii jakości świadczonych usług przez firmy kurierskie należy uznać, że łącz-

nie 40% zapytanych oceniła je pozytywnie, a więc:

•	 25% badanych oceniło bardzo dobrze;

•	 10% raczej dobrze;

•	 5% dobrze.

20% badanych odpowiedziało, że ocenia negatywnie (niedobrze) jakość świad-

czonych usług przez te jednostki. 
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Wykres 2. Jakoś usług świadczonych przez firmy kurierskie w Polsce w ocenie re-
spondentów

Źródło: opracowanie własne.

Kolejno poproszono badanych, aby wskazali, z usług których firm kurierskich ko-

rzystają najczęściej. Pytanie to miało charakter otwarty, a badani byli proszeni o po-

danie nazwy tylko jednej firmy. Udzielono następujących odpowiedzi:

•	 UPS – 12 osób;

•	 InPost – 20 osób;

•	 DPD – 5 osób;

•	 DHL – 12 osób;

•	 K-EX – 6 osób;

•	 GLS – 4 osoby;

•	 2send – 1 osoba.

Największy odsetek ankietowanych zadeklarował, że korzysta z usług firm kurier-

skich takich jak: UPS (20%), InPost (33,34%) oraz z usług firmy DHL (20%). 

W  pytaniu czwartym poproszono badanych o  wskazanie, co ich zdaniem jest 

główną zaletą, a co największą wadę działalności firm kurierskich, na których usługi 

się decydują. Udzielone odpowiedzi przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Główne zalety i wady firm kurierskich w ocenie badanych

Źródło: opracowanie własne.
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To zestawienie pokazuje, że jako główną zaletę korzystania z  usług firm kurier-

skich badani w  większości wskazują funkcjonalność (25%) i  odpowiednią przystęp-

ność cenową, kosztową zamówienia takiej usługi (50%). Jedynie 15% badanych jako 

zaletę tego działania podaje czas realizacji zamówienia, a 5% – jakość działania firm 

tego typu.

Jeśli natomiast chodzi o wady wymienionych działań to ankietowani najczęściej 

wskazywali: szybkość świadczenia usługi (35%), jakość działania (45%). 15% wskazało 

także koszt świadczenia tej usługi, 3% badanych – funkcjonalność, a 2% – czas reali-

zacji zamówienia. 

Następnie zapytano badanych, czy w  przyszłości nadal będą korzystać z  usług 

firm kurierskich, a jeśli tak, to w jakim wymiarze. Zdecydowana większość badanych 

zadeklarowała, że będzie, co widać na wykresie 4. 

Wykres 4. Zainteresowanie badanych korzystaniem z  usług firm kurierskich 
w przyszłości 

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowana większość badanych deklaruje w  przyszłości korzystanie z  usług 

firm kurierskich. Aż 35% badanych wskazało, że zdecydowanie będzie z nich korzy-

stało, 15% jest zdania, że „raczej tak”. 20% deklaruje korzystanie okazjonalne, tj. gdy 

zajdzie taka potrzeba. Tylko 5% zadeklarowało, że zdecydowanie nie będzie korzysta-

ło z usług takiej jednostki.

W  ostatnim pytaniu ankiety – szóstym – badano, jakie usprawnienia zdaniem 

ankietowanych firmy kurierskie działające na polskim rynku powinny jak najszybciej 

wdrożyć, aby zyskać uznanie i konkurencyjność. Ankietowani w większości byli zda-

nia, że firmy powinny usprawnić proces świadczenia usług, szybkość przyjmowania 

zamówień, unowocześnić platformy rejestrowania zamówień i  obsługi zamówień 

klientów, a także obniżyć koszty tychże usług. Odpowiedzi udzielone przez badanych 

widać na wykresie 5. 
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Wykres 5. Oczekiwane przez respondentów usprawnienia, jakie w swojej działal-
ności powinny wdrożyć firmy kurierskie w przyszłości 

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z tym zestawieniem najwyższy odsetek ankietowanych oczekuje, że fir-

my kurierskie usprawnią działanie platform służących do przyjmowania, rejestrowa-

nia zamówień oraz informowania klientów o  postępach w  realizacji (35%). Kolejno 

ankietowani oczekują, że firmy kurierskie poprawią jakość świadczenia usług (20%), 

zredukują czas realizowania zamówień (15%) i obniżą ceny świadczenia usług kurier-

skich (15%). Zdaniem 10% badanych firmy te powinny również premiować stałych 

klientów, a jedynie 5% badanych wskazało na konieczność wprowadzenia przez ana-

lizowane firmy również zmian o innym jeszcze charakterze. 

Sumując wyniki przeprowadzonych badań, należy uznać, że:

•	 ankietowani deklarują, że korzystają i  w  przyszłości zamierzają korzystać 

z usług firm kurierskich;

•	 ankietowani nie są jednak w  większości całkowicie zadowoleni z  jakości 

świadczonych usług przez firmy kurierskie działające na polskim rynku;

•	 ankietowani najczęściej na polskim rynku decydują się zamawiać usługi ku-

rierskie w firmach takich jak: InPost, UPS czy DHL;

•	 ankietowani oczekują, że firmy kurierskie przede wszystkim usprawnią swoje 

platformy za których pośrednictwem klienci składają zamówienia i obserwu-

ją postępy w ich realizowaniu, a także, że poprawią jakość świadczenia usług, 
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skrócą czas realizacji zamówień, obniżą swoje ceny oraz w większym stopniu 

będą premiować swoich stałych klientów. 

Niniejsze badanie nie potwierdziło stawianej we wstępie hipotezy badawczej, 

bowiem respondenci nie wskazują kosztów zamawianych usług kurierskich jako ich 

głównej wady, a krótkiego czasu realizacji tychże usług jako ich głównej zalety. 

Podsumowanie 

Logistyka jest dziedziną, która obecnie intensywnie się rozwija – ewoluuje, czego 

przykładem jest pojawianie się na polskim rynku kolejnych firm specjalizujących się 

bądź wysoce wyspecjalizowanych w  usługach logistycznych. Polacy chętnie zama-

wiają usługi kurierskie nie tylko dla celów zawodowych, gospodarczych, lecz także 

prywatnych. 

Dynamika zmian w  sektorze usług kurierskich w  Polsce spowodować może 

zmniejszenie się liczby „lokalnych” firm logistycznych, które mogą zostać przejęte 

przez firmy globalne. 

Przeprowadzone badania pokazały, że grupa ankietowanych stosunkowo często 

korzysta z usług logistycznych. Widać, że istnieją pewne firmy, z których usług klienci 

korzystają najczęściej. Są to podmioty takie jak: UPS, DPD, DHL czy InPost. Znacznie 

trudniej jest zaś przekonać do siebie klientów firmom spoza listy marek dobrze roz-

poznawalnych na polskim rynku. Jako główną zaletę korzystania z usług firm kurier-

skich badani wskazali funkcjonalność tego rozwiązania i  stosunkowo niskie koszty. 

Jako główną wadę zaś wciąż zbyt długi czas oczekiwania na zrealizowanie usługi. Do-

datkowo respondenci oczekują, że firmy kurierskie w przyszłości unowocześnią dzia-

łalność poprzez zarówno skrócenie czasu realizacji usług logistycznych, jak i  wpro-

wadzenie jeszcze bardziej innowacyjnych platform online do składania i  śledzenia 

zamówień przez zleceniodawców.

Poziom satysfakcji klientów z usług świadczonych przez firmy logistyczne w Polsce
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Postawienie problemu

W  turbulentnych uwarunkowaniach rynku przedsiębiorstwa będące uczestnikami 

łańcucha dostaw (ŁD) zmuszone są szybko reagować na działania niesprzyjających 

czynników, aby osiągnąć stan zmniejszenia negatywnego ich wpływu na rentowność 

i wskaźniki finansowe, a także na podstawowe czynniki, które określają zyskowność 

łańcucha dostaw. Aktualna staje się konieczność formowania elastycznych, poddają-

cych się przekształceniom relacji w sferze dostaw jako wstępnych uwarunkowań za-

pewnienia przewag konkurencyjnych łańcuchowi dostaw i rozwoju stosunków part-

nerskich.

Analiza ostatnich badań i publikacji

Analizując źródła bibliograficzne dotyczące pojęcia elastyczności, można zauważyć, 

iż w latach 80. i 90. XX w. badania naukowców – zarówno na Ukrainie, w Polsce jak 

i w  innych krajach – skoncentrowane były przede wszystkim na problematyce ela-

styczności produkcji [Stevenson, Spring 2009, ss. 946–971] [Pietrowicz 2009, ss. 3–8] 

[Proskuriakow 1986, ss. 59–66], co miało bezpośrednie przełożenie na elastyczność 

wykorzystania majątku, zasobów ludzkich, mocy produkcyjnych, w sposobach pro-

dukcji komponentów i  innych [Vokurka, O’Leary-Kelly 2000, s.  492]. Jednocześnie 

rozwijały się sposoby zapewnienia elastyczności w kontekście zarządzania strumie-

niami w oddzielnych działach wewnątrz przedsiębiorstwa. Elastyczność wspomaga 

rozwiązywanie problemów takich jak wprowadzanie nowego produktu, realizację 

różnego rozmiaru zamówień, reagowania w  porę na nowe potrzeby i  oczekiwania 

klientów [Vickery, Calantone, Dröge 1999, s. 20]. Na dzień dzisiejszy dowiedziono, iż 

elastyczność nie ogranicza się do jednego działu albo nawet do jednego przedsię-

biorstwa, ale należy ją rozpatrywać w szerszym sensie, stosując ten termin do łań-

cucha dostaw. Elastyczność łańcucha dostaw rozumiana jako zdolność kierowania 

procesami w łańcuchu dostaw, produkcji i sprzedaży nakierowana jest na efektywne 

reagowanie na nieprzewidziane zmiany dostawców, podaży czy popytu. Na pozio-

mie strategicznym elastyczność jawi się więc jako instrument zmniejszenia ryzyk 

i  nieokreśloności, zapewniając przewagę konkurencyjną uczestnika łańcucha do-

staw. Jeżeli chodzi o adaptacyjność, to w pracy Lee [2004, s. 110] na równi z charak-

terystykami „ukształtowania partnerskich relacji (alignment)” i „reagowania w odpo-
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wiedzi na zmiany popytu (agility)” rozpatrywana jest ona jako jedna z charakterystyk 

wysoce produktywnego łańcucha dostaw. W  różnych publikacjach znaleźć można 

różne zestawienia tych terminów. Tak na przykład elastyczność i szybkość reakcji są 

nieodłącznymi charakterystykami manewrowości (zdolności do szybkiej zmiany). 

Jednocześnie, rozpatrując szybkość wykonania kontraktu, elastyczność to swego 

rodzaju miara wpływu przedsiębiorstwa na czas reakcji na pojawiające się proble-

my [Prater, Biehl, Smith 2001, s. 830]. Gdzie indziej [Krykavskyj, Pochylczenko, Fercz 

2017, s. 496] akcentuje się określenie elastycznego łańcucha dostaw jako łańcucha, 

który bazuje na koncepcji elastycznej produkcji i elastycznej logistyki. Autorzy, roz-

patrując pojęcia „elastyczna logistyka”, do charakterystycznych jej cech odnoszą 

[Krykavskyj, Pochylczenko, Fercz 2017, s. 494] współpracę z wieloma dostawcami na 

zasadach „poszukiwania możliwości”. Uogólniając, każdy łańcuch dostaw w pewnej 

mierze jest elastyczny, a zwiększenie poziomu elastyczności w różnych sferach dzia-

łalności ma bezpośredni wpływ na wzrastanie konkurencyjności łańcucha dostaw 

i zwiększenie udziału w rynku.

Jeśli idzie o adaptacyjność, to jest to jedna z właściwości systemu logistycznego 

(łańcucha dostaw), którego działanie polega na zdolności przekształcania swej struk-

tury oraz zachowań systemu zgodnych z nowo wyznaczanymi celami i pod wpływem 

oddziaływań czynników uwarunkowanych zachowaniami środowiska [Trydid i  in. 

2008, s. 334].

Sformułowanie celów artykułu (określenie zadania) 

Celem artykułu jest próba identyfikacji problemu formowania elastycznego i adapta-

cyjnego łańcucha dostaw w sferze relacji z dostawcami z podejściem nakierowanym 

na stworzenie łańcucha dostaw, który byłby odporny na niepożądane kryzysowe sy-

tuacje (np. utrata kontaktu z bazowym dostawcą/odbiorcą), niską jakość lub niepełny 

zestaw komponentów w dostawach, niemożliwe do przewidzenia wahania popytu, 

skrócenie cyklu życia produktu, zmiany w  makrootoczeniu itp., co ma umożliwić 

szybki powrót do utraconego stanu równowagi.

Elastyczność i adaptacyjność w relacjach z dostawcami w łańcuchach dostaw towarów inwestycyjnych
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Prezentacja podstawowego materiału badań

Determinanty, które określają konieczność zbudowania zdolnych ze sobą konkuro-

wać elastycznych albo adaptacyjnych łańcuchów dostaw, należy podzielić na dwa 

rodzaje [Krykavskyj, Pochylczenko 2012, s. 29]. Determinanty pierwszego typu okre-

ślane są przez sam łańcuch dostaw, jego najwyższe i najniższe ogniwo. Źródłem dru-

giego typu determinant jest środowisko zewnętrzne, które daje się zidentyfikować 

za pomocą analizy PEST, instrumentarium marketingowego, którego zadaniem jest 

ocena wpływu politycznych, ekonomicznych, socjalnych, przyrodniczych i technolo-

gicznych czynników zewnętrznego środowiska (tabela 1).

Tabela 1. Determinanty budowy elastycznych i adaptacyjnych relacji z dostawcami
Wewnętrzne czynniki łańcucha dostaw Zewnętrzne czynniki łańcucha dostaw
•	 Zbyt mała efektywność dostaw przez 

dostawców;
•	 Wprowadzanie strategii Just in Time;
•	 Duża różnorodność kupowanych materia-

łów, komponentów i modułów;
•	 Nieokreśloność dotycząca planowania 

łańcucha zarówno w sferze produkcji, jak 
i samej dostawy;

•	 Produkowanie „na zamówienie”;
•	 Mała produktywność.

•	 Zmiany cen na surowce i podzespoły;
•	 Przewaga konkurencji na rynku (w seg-

mencie rynku), co doprowadza do obniże-
nia kosztów w łańcuchu dostaw;

•	 Zmiany kursów walutowych w kraju pro-
ducenta lub w kraju odbiorcy;

•	 Zmiany w prawodawstwie;
•	 Przemiany technologiczne;
•	 Zmiany polityczne;
•	 Zagrożenia środowiskowe.

Źródło: opracowanie własne.

Obecnie przeważnie we wszystkich systemach ekonomicznych konkurencyjny 

jest łańcuch dostaw zorientowany na klienta, dlatego tak ważnym zadaniem jest za-

spokojenie jego potrzeb na możliwe najwyższym poziomie. Elementy logistycznej 

obsługi klienta ukazuje tabela 2.

Dla zmniejszenia wpływu determinant środowiska zewnętrznego i  wewnętrz-

nego na zarządzanie relacjami typu „dostawca–odbiorca (przedsiębiorstwo produk-

cyjne)” w  łańcuchach dostaw niezbędne jest zabezpieczenie elastyczności pozyski-

wania dostawców albo elastyczności procesów zakupów czy zdolności adaptacji do 

zmian środowiska zewnętrznego. Udowodniono, że z  największą nieoznaczonością 

działania determinant środowiska zewnętrznego i wewnętrznego mamy do czynie-

nia w międzynarodowych łańcuchach dostaw, a także w dostawach produktów nie-

standardowych, produktów z  krótkim cyklem życia, produktów wytworzonych na 

zamówienie czy produktów, na które nie zawsze daje się przewidzieć popyt. Wahanie 
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popytu utrudnia nie tylko planowanie procesów wytwarzania, ale przede wszystkim 

planowanie dostaw.

Elastyczny dostawca zawczasu reaguje na zmiany w zamówieniach, które zosta-

ły doń nadesłane. Zmiany te mogą dotyczyć wielkości partii zamówień (elastyczność 

ilości), rodzaju asortymentu (elastyczność asortymentu), a także modyfikacji produk-

tu i wprowadzenia nowego produktu (elastyczność produkcji) – (tabela 3).

Tabela 2. Logistyczne elementy obsługi klienta
Elementy 
logistycznej 
obsługi klienta

Znaczenie elementu

Czas Czas realizacji zamówienia – czas od momentu wypełnienia (wypisania) 
zamówienia klienta do chwili otrzymania produktu

Niezawodność Bezpieczeństwo – realizacja zamówienia, które nie ma defektów czy uszko-
dzeń powstałych w transporcie
Kompletność – dotrzymanie specyfikacji asortymentowej zamówienia 

Wygoda Dostępność produktów z puli zapasów – regulowanie poziomu i typu zapa-
sów towarów w zgodzie z faktycznymi potrzebami klienta
Elastyczność – zdolność systemu logistycznego do reagowania na niestan-
dardowe potrzeby klienta z punktu widzenia ilości, czasu lub asortymentu 
produktu
Stopień zróżnicowania produktu – stopień indywidualizacji zapotrzebowa-
nia klienta na produkt 
Kompletność – zapewnienie niezbędnego spektrum asortymentowego 
produkcji 
Częstotliwość – ograniczenia dostawcy, jeśli idzie o dopuszczalne interwały 
czasowe realizacji zamówień
Minimalna partia dostawy – ograniczenia dostawcy, jeśli idzie o minimalną 
partię dostawy
Komunikacyjna łatwość kontaktowania z przedsiębiorstwem – wygodna 
lokalizacja przedsiębiorstwa, wspólna baza informacyjna, zabezpieczenie 
obsługi załadunkowo-wyładunkowej.

Komunikatywność Komunikatywność personelu – przyzwyczajenia w zakresie konsultowania, 
wiedza o produkcie i jego zamiennikach, znajomość rynku, przyzwyczajenia 
menedżerskie, umiejętność szybkiego reagowania na niestandardowe sytuacje
Umiejętność wypełniania (na różne sposoby) formularzy i realizacji zamó-
wienia 
Umiejętność przekazania informacji o stanie realizacji zamówienia – dostęp 
do informacji w czasie rzeczywistym
Wsparcie techniczne – konsultacje i obsługa posprzedażna
Jakość dokumentacji – dokładność i kompletność dokumentacji
Informacyjne zabezpieczenie komunikacji z klientem, wspólne systemy 
informacyjne, komunikacja przez internet itp.

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 3. Kryteria oceny elastyczności dostawcy
Rodzaj elastyczności 
dostawców

Kryterium zapewnienia elastyczności dostawcy

Elastyczność ilości •	 Pomijając kwestię realizacji dostaw różnorodnych, jeśli 
chodzi o ilość, partii, dostawca uzyskuje przychód nieza-
leżnie od ilości wyprodukowanych towarów;

•	 Dostawcy mogą zmieniać liczbę wyprodukowanych 
towarów poprzez efektywne połączenie okresów wytwa-
rzania zarówno ilości, jak i rodzaju produkcji.

Elastyczność 
asortymentowa

•	 Dostawca może wytworzyć szeroki asortyment produkcji 
w swoich przedsiębiorstwach;

•	 Dostawca może wytworzyć różne rodzaje produkcji, nie 
przezbrajając zanadto linii produkcyjnej;

•	 Dostawca może wytworzyć różne rodzaje produkcji 
w pewnym reżimie czasowym, zajmując się jednocześnie 
albo po kolei produkcją różnych towarów, zapewniając 
tym samym pewność procesu dostaw;

•	 Dostawca może kombinacyjnie w pewnych okresach zmie-
niać zestaw wytwarzanych towarów i bez większych strat 
przechodzić od wytwarzania jednego produktu do innego.

Elastyczność czasu 
realizacji zamówienia

•	 Dostawca ma możliwość wyznaczyć prawdopodobne 
jego zdaniem terminy wykonania zamówień, może zre-
alizować mniejsze dostawy, może też odłożyć wcześniej 
zaplanowane dostawy, aby zrealizować dodatkowe/nie-
przewidziane wcześniej dostawy;

•	 Dostawca jest w stanie wywiązać się z terminów i nie-
zbędnej częstotliwości dostaw.

Elastyczność 
produkcyjna

•	 Dostawcy mogą mieć czas na wprowadzenie techno-
logicznych zmian do produktu, mogą przyśpieszyć 
moment zmodyfikowania procesu produkcyjnego;

•	 Dostawcy mogą skracać czas i zmniejszyć koszty wpro-
wadzania nowych produktów, zapewnić wspomaganie 
w opracowaniu nowego produktu.

Źródło: opracowanie własne.

Pewność dostaw zabezpiecza z  jednej strony ciągłość procesów produkcyjnych, 

a  z  drugiej strony punktualność realizacji zamówień, co pozwala zachować wyso-

ki poziom obsługi klientów. W  rzeczy samej podczas realizacji strategii Just in Time 

jest to nadzwyczaj ważne. Zdarzają się sytuacje, kiedy to marketingowa działalność 

przedsiębiorstwa spowodowała wzrost popytu na produkt, na którego realizację dział 

zakupów nie był przygotowany – co mogło doprowadzić do destabilizacji procesu 

uzyskania wartości dodanej i  obniżenia poziomu obsługi klienta. Elastyczne proce-

sy zakupu to – przede wszystkim procesy, które zapewniają redystrybucję zamówień 
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pomiędzy dostawcami. Współpraca z kilkoma wysoko kwalifikowanymi dostawcami 

oferującymi komplementarne zasoby albo zabezpieczenie dostawy przez dostawcę 

wspomagającego stanowi dziś już niemalże standard, szczególnie w czasie sytuacji 

kryzysowej. Przedsiębiorstwa, które wykorzystują zarówno wstępną, jak i  okresową 

ocenę dostawców, winny dążyć do sytuacji, w której:

•	 koszty przesyłu realizowanych zamówień w większości przypadków są niskie, 

a czas odpowiednio krótki;

•	 większość dostawców ma możliwość wytwarzania szerokiego spektrum pro-

duktów;

•	 u większości dostawców istnieje dodatkowy potencjał, jeśli idzie o produkcję 

szerszego asortymentu komponentów;

•	 większość dostawców zdolna jest wyprodukować większą ilość towarów 

w krótkim okresie;

•	 większość dostawców zgadza się wytworzyć niewielkie ilości po stosunkowo 

niskich kosztach.

Jednym z  kierunków (sposobów) podwyższenia elastyczności procesu zakupu 

jest skierowanie akcentu na proces wytwarzania. Polega ono na możliwości wykorzy-

stania zamiennych komponentów i  technologii podczas wytwarzania różnych pro-

duktów. Takie podejście oznacza, że oprócz niezaprzeczalnych przewag finansowych 

związanych z ograniczaniem liczby dostawców istnieje możliwość zmniejszenia czę-

stotliwości dostaw.

Tradycyjnym sposobem na uniknięcie przerw w  dostawach jest nastawienie na 

zwiększanie poziomu zapasów komponentów potrzebnych w procesie wytwarzania. 

Wiąże się z  tym jednak ponoszenie przez przedsiębiorstwo dodatkowych kosztów 

magazynowania. Kształtując odpowiednio proces elastycznych zakupów, warto, aby 

producent zadbał o takie lokalizacje dodatkowych dostawców, by znajdowały się one 

w  pobliżu swego przedsiębiorstwa czy rynków zbytu wyprodukowanych towarów. 

Pozwoli to zwiększyć szybkość reagowania oraz obniżyć poziom zapasów. Zwiększe-

nie elastyczności łańcucha dostaw wiąże się jednak często ze wzrostem kosztochłon-

ności. Dlatego też decyzje dotyczące zwiększenia elastyczności relacji z dostawcami 

powinno się opierać na rzetelnej analizie mocy produkcyjnych dostawców, wymagań 

i kondycji rynku, charakterystyk produkcji, rodzaju i poziomu popytu, a także możli-

wości produkcji.

W razie podjęcia decyzji o zwiększeniu poziomu elastyczności procesu zakupów 

decydujące znaczenie ma jego zabezpieczenie różnymi rodzajami transportu, kon-
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solidacja dostaw, dobór zasobów transportowych, które sprostałyby optymalnym 

warunkom „koszty – dostawa na czas”. Zatem dla elastycznego łańcucha dostaw cha-

rakterystyczna jest zdolność do szybkiego reagowania na gwałtowne zmiany, co jest 

związane z  koniecznością korygowania poziomu wykorzystania w  granicach jego 

możliwości.

Wielu autorów uważa, że łańcuchy dostaw winny wzmacniać nawyki zarządzania 

mające na celu zabezpieczenie funkcjonowania łańcucha dostaw przed nieprzewi-

dzianymi zdarzeniami. Elastyczność procesów w  łańcuchach dostaw odzwierciedla 

się w wykorzystaniu transportu kombinowanego, ścisłej współpracy ze strategiczny-

mi partnerami, wspólnym planowaniu i wprowadzeniem kultury zarządzania ryzyka-

mi. Taka strategia prowadzi do zabezpieczenia stabilności łańcucha dostaw. Wysoki 

poziom elastyczności gwarantuje bowiem, iż zmiany spowodowane czynnikami ry-

zyka, które wystąpiły w łańcuchu dostaw, mogą być złagodzone efektywną reakcją.

Kiedy jednak nie ma możliwości wprowadzić strategii elastyczności zakupów albo 

dostawców, jest sens zastosować strategię adaptacyjności.

Adaptacyjny proces zakupu to proces, w którym odbywa się przemiana kluczo-

wych zasobów w górnej części łańcucha dostaw w celu zapewnienia obsługi długo-

okresowym zmianom w środowisku zewnętrznym.

Zdolność łańcucha dostaw do adaptacji należy rozpatrywać jako możliwość 

wprowadzenia radykalnych zmian w  jego zasobach i/lub strukturze, aby przysto-

sować go do zmian w  środowisku zewnętrznym oraz zapobiec wpływowi zarówno 

teraźniejszych, jak i  przyszłych sytuacji kryzysowych. Zdarza się, iż zainteresowany 

koncern zmuszony jest przerwać współpracę z dostawcami, na przykład w rezultacie 

bankructwa tych dostawców albo zmiany ich miejsca lokalizacji. Czasem zachodzi 

konieczność znalezienia nowego dostawcy, czego przykład stanowi sytuacja, kiedy 

zaszły nieprzewidziane zmiany w prawodawstwie czy w wypadku wypuszczenia na 

rynek nowego towaru.

Umiejętność efektywnego obchodzenia się z takiego typu zadaniami to właśnie 

zdolność do adaptacji (przystosowania) procesu zakupu, jaka nazywana jest elastycz-

nością strukturalną. Zabezpieczenie tego procesu polega przede wszystkim na regu-

larnym śledzeniu zmian na rynku nabywcy, kontrolowaniu na bieżąco uczestników 

łańcucha dostaw. Na przykład stwierdzenie pogorszenia stanu finansów dostawcy 

może skłonić do zadbania zawczasu o  stworzenie zapasowych (awaryjnych) proce-

dur. Procedury te mogą być nastawione na wcześniejsze zabezpieczenie zwiększo-

nych zapasów komponentów, które dostarczał ów dostawca (w razie ich dostępności 
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tylko z jednego źródła dostaw), stwarzając konieczność aktywnego poszukiwania no-

wych dostawców.

Aby udoskonalić działalność przedsiębiorstwa w  łańcuchu dostaw towarów in-

westycyjnych, warto zapewnić jej elastyczność. W tym celu można wykorzystać teo-

rię ograniczeń (Theory Of Constraint – TOC), która zorientowana jest na jak najlepsze 

wykorzystanie zasobów i zwiększenie efektywności operacyjnej. Podstawową teorią 

ograniczeń jest zarządzanie przepustowością, co wiąże się z  identyfikacją tzw. „wą-

skich gardeł”, ich likwidacją albo metodami zwiększenia poziomu wykorzystania za-

sobów. Może to wymagać ponownego rozdziału zasobów i przydzielenia ich w inne 

funkcjonalne sfery [Detmer 2007, s. 234]. 

Można wyróżnić trzy typy ograniczeń [Czernienko]:

•	 ograniczenia mocy (Capacity constraint) – to zasób, który w zadanym czasie 

nie osiąga niezbędnie wymaganego w systemie poziomu; 

•	 ograniczenia rynku (Market constraint) – ogół zamówień realizowanych przez 

system jest niedostateczny dla podtrzymania niezbędnej dynamiki rozwoju 

systemu;

•	 ograniczenia czasowe (Time constraint) – czas reakcji systemu na potrzeby 

rynku jest zbyt długi, co grozi niedostarczeniem na czas klientom ich za-

mówień, skutkującego w  przyszłości ich niezadowoleniem i  zmniejszeniem 

szans na rozwój biznesu.

Ze względu na swoje zastosowania instrumenty teorii ograniczeń pozwalają przede 

wszystkim przeprowadzić przyczynowo-skutkową analizę procesów, które zachodzą  

w łańcuchu dostaw, a ponadto przeanalizować łańcuch wartości, zidentyfikować źró-

dła problemów wiodących do zmniejszenia produktywności zarówno materialnych, 

jak i informacyjnych strumieni. 

Warto zauważyć, iż jakiekolwiek zachwianie w którymkolwiek ogniwie łańcucha 

dostaw spowodować może w jego funkcjonowaniu „wąskie gardło”, a to doprowadzi 

do swego rodzaju marnotrawstwa zasobów. Niemożliwe więc stanie się polepsze-

nie końcowych rezultatów funkcjonowania łańcucha. Najzwyczajniej rzecz ujmując, 

stwierdzić należy, że każde polepszenie stanowi zmianę, natomiast nie każda zmiana 

jest polepszeniem. Dlatego priorytetem przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian 

jest przeprowadzenie szczegółowej analizy łańcucha wartości pod kątem wykrycia 

bezużytecznych albo nieefektywnych działań [Womack, Jones 2008, s. 194].

Aby zidentyfikować obszary przeprowadzenia niezbędnych zmian, należy zbu-

dować szczegółowy schemat blokowy procesów, działań i  funkcji, przeanalizować 
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krok po kroku działanie łańcucha bieżących (w czasie rzeczywistym) dostaw i ziden-

tyfikować obszary, które wymagają interwencji. Zbudowany w ten sposób schemat 

blokowy może służyć za podglebie do zastosowania koncepcji oszczędnego wytwa-

rzania (Lean production) i logistyki, która w teorii ograniczeń przyjęła nazwę „drzewo 

bieżącego stanu” i jest pierwszym krokiem do zbudowania „drzewa przyszłego stanu” 

[Koh, Bulfin 2004, s. 13]. Stanowi ono logiczne narzędzie, które pozwala przetestować 

przyjęte postanowienie o  usunięciu ograniczenia, sprawdzić jego działanie, wykryć 

możliwe ryzyka realizacji.

Theory Of Constraint – teoria ograniczeń, w której akcent stawia się na kwestie ela-

styczności działań oraz adaptacyjność, a więc przystosowanie rozwiązań do potrzeb 

klientów, zbudowana na kanwie wykorzystania pryncypiów logicznej, przyczynowo-

-skutkowej analizy działań, pozwala wykryć i usunąć „wąskie gardła” według następu-

jącego schematu [Womack, Jones 2004, s.382]:

1. Zidentyfikowanie ograniczeń systemowych, nadanie im priorytetów zależnie 

od tego, jak ich wykorzystanie wpływa na maksymalizację celów łańcucha 

dostaw,

2. Przyjęcie rozwiązań maksymalnie wykorzystujących ograniczenia,

3. Podporządkowanie wszystkich innych rodzajów działalności maksymalnej 

eksploatacji ograniczenia,

4. Umożliwienie zwiększenia przepustowości w obszarach „wąskich gardeł” łań-

cucha dostaw,

5. W wypadku kiedy zlikwidowano już ograniczenie będące „wąskim gardłem”, 

niezaprzestawanie prób identyfikacji następnych ograniczeń, czyli powrót do 

punktu 1.

Poprawianie funkcjonowania łańcucha dostaw można realizować na trzech po-

ziomach. Najwyższy z nich zawiera procesy, które realizowane są w samym łańcuchu 

dostaw, i dotyczy jakości relacji pomiędzy wszystkimi jego uczestnikami [Koh, Bulfin 

2004, s. 15]. Na poziomie operacyjnym (poziom niżej) teoria ograniczeń oferuje wyko-

rzystanie metod LPS (Logical Product Structure). Na poziomie bieżących działań (naj-

niższy poziom) TOC proponuje wykorzystywanie koncepcji zarządzania systemem 

wytwarzania zwanej DBR (Drum–Buffer–Rope). Jest to koncepcja pozwalająca wyko-

rzystywać zdolności przepustowe, tj. przepustowość systemu wytwarzania. Pierw-

szy element ograniczeń systemu – werbel (Drum) – to ten dyktowany przez tempo 

produkcji. Bufor (Buffer) – znajduje się w centrum mechanizmu zarządzania strumie-

niem. Na przykład dla produkcji na zamówienie wykorzystuje się bufor czasu, a dla 

Mirosław Wasielewski, Wołodymyr Andryowicz Fałowicz



125

zabezpieczenia wykonania decyzji, aby produkować – bufor zapasu. Lina (Rope) funk-

cjonuje jako mechanizm kontroli i  zapewnienia synchronicznego działania wszyst-

kich komponentów systemu. Głównym celem jest zwiększenie gwarancji uzyskania 

zgodnego z założeniami rezultatu na końcu łańcucha dostaw [Womack, Jones 2004,  

s. 385]. Dlatego też całe przedsięwzięcie polega na tym, aby stworzyć łańcuch dostaw, 

którego działanie zapewniałoby wyższy poziom zadowolenia klientów, elastyczność 

i adaptacyjność do sytuacji kryzysowych, efektywność przepływów materialnych i in-

formacyjnych.

Wnioski i perspektywa dalszych badań

W  celu zwiększenia elastyczności i  adaptacyjności łańcuchów dostaw towarów in-

westycyjnych niezbędna staje się dbałość o  doskonalenie procesu analizy wpływu 

czynników zarówno zewnętrznego środowiska, jak i wewnętrznego funkcjonowania 

łańcucha dostaw. Pozwoli to zwiększyć poziom elastyczności dostawców, procesów 

dostaw, a  ponadto adaptacyjność łańcucha dostaw do sytuacji kryzysowych, czyli 

uodpornić go na nie. Zbadano determinanty budowy elastycznych i adaptacyjnych 

relacji z dostawcami. Na bazie sformowanych elementów zarządzania logistycznego 

procesami obsługi klienta opracowano kryteria zapewnienia elastyczności współpra-

cy z  dostawcami. Z  tego też względu, jako podejście do zabezpieczenia większego 

poziomu produktywności łańcucha dostaw oraz maksymalnego zsynchronizowania 

pracy wszystkich jego ogniw, zaproponowano wykorzystanie teorii ograniczeń w ca-

łym łańcuchu dostaw towarów inwestycyjnych.
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Wstęp

Współczesne otoczenie funkcjonowania przedsiębiorstw charakteryzuje się dużą 

zmiennością i nieprzewidywalnością. Powodem jest dynamiczny rozwój technologii 

i globalizacja. Skutkuje to między innymi gwałtownym rozwojem technologii infor-

macyjnych i  internetowych. W  efekcie dochodzi do zastąpienia tradycyjnego para-

dygmatu marketingowego nowym, uwzględniającym istnienie hiperrzeczywistości 

i cyberprzestrzeni. Charakteryzuje się on między innymi wielokanałową i uproszczo-

ną dystrybucją, kanałami komunikacji charakteryzującymi się interaktywnością, zło-
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żonością i zindywidualizowaniem, używaniem technologii sieciowych i komputero-

wych oraz mediów interaktywnych [Sułkowski 2014, s. 284].

Ważnym elementem nowej przestrzeni rynkowej staje się e-commerce wypiera-

jący w wielu sektorach handel tradycyjny. Różni się on od handlu tradycyjnego nie 

tylko miejscem prowadzenia działalności, lecz także zasadami. Przede wszystkim 

podstawowym czynnikiem, który bierze się pod uwagę przy zakupach w  sklepach 

internetowych jest cena. Aż dla 89% klientów sklepów internetowych w  Stanach 

Zjednoczonych przyczyną powrotu na stronę internetową sklepu w celu dokonania 

zakupu była najlepsza cena [Song, Zaherdi 2006, s. 233]. Znaczenie ceny rośnie wraz 

ze zmniejszaniem się kosztu ponoszonego przez klienta związanego ze znalezieniem 

informacji o ofercie [Fahy 2006, s. 242]. W Polsce dla 79% respondentów badania Ge-

mius cena była czynnikiem ważnym przy wyborze zakupów online [Sass-Staniszew-

ska, Gordon 2014, s. 41]. Skutkuje to intensywną konkurencją i  aktywnym poszuki-

waniem przewagi nad pozostałymi organizacjami poprzez innowacje, które dotyczą 

pozacenowych instrumentów oddziaływania na nabywców. W  wypadku detalistów 

internetowych obszarem istotnym w ich funkcjonowaniu jest logistyka, w tym dosta-

wy towarów od sprzedawcy do klienta finalnego.

W artykule autor przeanalizuje, jak zmieniły się preferencje klientów odnośnie do 

dostaw ze sklepów internetowych. Jego celem jest opisanie, jak na przestrzeni ostat-

nich czterech lat zmieniły się sposoby dostarczania produktów. Autor stawia hipotezę 

badawczą, że działalność detalistów związana z dostawami stale dopasowuje się do 

zmieniających się oczekiwań klientów.

Artykuł ma charakter przyczynkowy. Wnioski postawione przez autora mogą być 

wykorzystane zarówno przez praktyków marketingu, jak i jego teoretyków (projekto-

wanie badań własnych).

Charakterystyka sposobów dostawy towarów 
kupowanych online i kierunki ich rozwojów

Współczesne otoczenie konkurencyjne wymaga od sprzedawców internetowych 

stałego dopasowywania się do rynku. Nieprzewidywalność rynku i rozwój technolo-

gii powodują, że organizacje muszą na nowo przedefiniować swoją strategię konku-

rencji. Współcześnie odchodzi się od budowania trwałej przewagi konkurencyjnej, 

która w istocie nie może być trwała, na rzecz wzrostu organizacji kreującego wartość 

Bartłomiej Stopczyński



131

[Zenger 2013, s. 73]. Realizowane jest to między innymi poprzez zastępowanie trwałej 

przewagi konkurencyjnej bazującej na aktualnych umiejętnościach i  zasobach firmy 

oraz kluczowych kompetencjach przewagami przemijającymi. Są to działania, których 

bazą jest stały strumień innowacji, dzięki której organizacja buduje portfel przewag 

konkurencyjnych. Ich charakterystyczną cechą jest szybkie wdrażanie, a w momencie 

dewaluacji zastępowanie nowymi [Gunter McGrath 2013, ss. 64–70]. Podstawą sukce-

su strategii konkurencji organizacji w nowym otoczeniu będą trzy elementy. Po pierw-

sze, nieistotna będzie trwałość przewagi, ale umiejętność szybkiego wynajdywania 

i zastępowania przemijających przewag nowymi. Po drugie, innowacyjność organiza-

cji, dzięki której firma będzie miała źródło tych przewag. Wreszcie elastyczność działa-

nia i umiejętność szybkiego dopasowywania się do zmieniającego się otoczenia.

Charakterystyczną cechą sektora detalicznego jest szybkość kopiowania wdraża-

nych innowacji przez konkurencję. W  sprzedaży internetowej szybkość imitowania 

wprowadzanych rozwiązań przez firmy jest jeszcze większa. Innowacyjnie zaprojek-

towana strona internetowa, nowa reklama, nowa oferta, nowe aplikacje – to wszystko 

praktycznie natychmiast jest kopiowane przez konkurencję. Zatem zasoby związane 

bezpośrednio z e-commerce nie powinny być źródłem trwałej przewagi konkurencyj-

nej [Zhuang, Lederer 2006, s. 258]. W związku z tym koncepcja przewag przemijają-

cych wydaje się stworzona dla detalistów internetowych. 

Silna presja cenowa powoduje konieczność oferowania produktów po zbliżo-

nych cenach do konkurencji [Sass-Staniszewska, Gordon 2014, s. 41; Song, Zaher-

di 2006, s. 233]. W związku z tym trudno jest detaliście uzyskać przewagę kosztową 

i dzięki niższej cenie przekonać klientów do swojej oferty. W związku z tym koniecz-

ne jest szukanie tych przewag gdzie indziej. Obszarem podatnym na wprowadzanie 

zmian i  budowanie w  ten sposób przewag przemijających jest logistyka związana 

z dostarczaniem towaru do klienta. Ważnym jej elementem jest sposób dostawy to-

waru do klienta. 

Sposoby te można dzielić według różnych parametrów. Pierwszym z nich jest pod-

miot, który realizuje dostawy. Dostawa może być zrealizowana samodzielnie przez 

detalistę albo przy wykorzystaniu firmy zewnętrznej. W  wypadku tej drugiej opcji 

najczęściej jest to albo Poczta Polska albo firma kurierska. Wybierając samodzielne 

dostarczenie towaru do klienta, detalista ma większą kontrolę nad jej świadczeniem, 

może u  klienta oferować usługi dodatkowe, wreszcie zapewnia sobie bezpośredni 

kontakt z nim. Z drugiej strony firmy zewnętrzne z reguły są tańsze, ponieważ specja-

lizują się w usługach kurierskich i realizują dostawy od wielu klientów.
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Kolejnym kryterium rozróżniania sposobów dostawy jest miejsce, gdzie klient 

odbiera towar. Może on być odebrany osobiście w punkcie detalicznym lub punkcie 

odbioru, paczkomacie oraz w  domu/firmie klienta. W  wypadku odbioru osobiste-

go detalista ponosi mniejsze koszty logistyczne. Wynika to z  eliminacji ponoszenia 

kosztu tzw. „ostatniej mili”, który to traktowany jest jako drogi i  nieefektywny etap 

łańcucha dostaw [Gevaersa, Van de Voordea, Vanelslander 2014, ss. 398–400]. Dzięki 

temu detalista może zaproponować ten typ dostawy za darmo. Jest to jednak sposób 

uciążliwy dla klienta, który musi u się dać do takiego sklepu bądź punktu odbioru. 

Także z  punktu widzenia detalisty ten typ dostawy wymaga posiadania placówek 

(ewentualnie współpracy z firmą, która nimi dysponuje), z których dostawy osobiste 

mogą być realizowane. Z drugiej strony towar może być dostarczony bezpośrednio 

do klienta, ale to oznacza ponoszenie kosztu „ostatniej mili”. W tym wypadku przy-

najmniej część tego kosztu jest przenoszona na klienta w postaci kosztów dostawy. 

Zwiększa to koszt zakupu, a więc cenę, zatem dla klienta oferta taka może być mniej 

atrakcyjna. Rozwiązaniem pośrednim są paczkomaty. Z  jednej strony ich liczba jest 

ograniczona, a  poszczególne stacje paczkomatów mogą obsługiwać kilkadziesiąt 

dostaw. Z drugiej strony ich penetracja jest większa niż punktów odbioru, zatem dla 

klienta paczkomat może być wygodniejszą formą dostawy od odbioru osobistego, bo 

będzie się znajdował w okolicy, w której klient mieszka. 

Sposoby dostawy mogą być również rozróżniane pod kątem ich elastyczności. 

W tradycyjnej dostawie klient otrzymuje informację o terminie i ogólnych godzinach 

przyjazdu dostawcy. Najczęściej dostawa taka awizowana jest w godzinach 9–18, czy-

li w godzinach pracy większości osób. Oznacza to konieczność wzięcia dnia wolnego 

albo zapewnienia obecności osoby pełnoletniej w  mieszkaniu, do której ma zostać 

dostarczony towar. Jest to niewątpliwie uciążliwe dla kupującego. W wyniku konku-

rencji firmy kurierskie zostały zmuszone do wprowadzenia innowacji w  sposobach 

dotarcia z paczką do klienta. Firma DHL daje w swojej ofercie opcje, które wychodzą 

naprzeciw klientowi. Jeśli ten nie będzie mógł odebrać towaru osobiście (bo np. bę-

dzie w  pracy), przesyłka może zostać odebrana przez sąsiada (wystarczy, by klient 

podał adres alternatywny). Można ją także przekierować do punktu DHL Parcel, co 

w praktyce oznacza odbiór w którymś ze sklepów popularnych sieci detalicznych na-

leżących do systemu (np. Zielona Żabka). Wreszcie za dodatkową opłatą paczka może 

dotrzeć do klienta poza typowymi godzinami pracy, a więc w sobotę albo w dni po-

wszednie pomiędzy godz. 18 a 22 [https://www.dhlparcel.pl/pl/]. Powyższe działania 

skutkują uelastycznieniem oferty i dopasowaniem jej do wygody klienta.
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Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów przedsiębiorstwa dostarczające 

produkty do klientów oferują wraz z dostawą szereg usług dodatkowych. Jedną z bar-

dziej popularnych i użytecznych jest możliwość śledzenia paczki w systemie. Dzięki 

temu kupujący może monitorować paczkę i  określić, w  którym momencie procesu 

dostawy ona aktualnie się znajduje. Pozwala to przewidzieć w  przybliżeniu realny 

czas dostawy. Równie popularną usługą dodatkową jest informowanie poprzez wia-

domość na urządzenie mobilne (np. wiadomość SMS) o dokładnym terminie dostawy. 

Kurier może również pobrać opłatę za towar w momencie odbioru przesyłki. Możli-

wość sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera i sporządzenie ewentual-

nego protokołu szkód to kolejna z popularnych opcji dodatkowych, jakie oferowane 

są przez firmy kurierskie. Towar wysyłany do klienta może być również ubezpieczony 

[https://www.dhlparcel.pl/pl/]. 

Rozwój nowych technologii skutkuje ich wdrażaniem do procesów związanych 

z  dostawami paczek do klientów. Obecnie na świecie pojawiło się kilka rozwiązań, 

które w  ciągu kilku–kilkunastu lat mogą zmienić sposób, w  jaki będą dostarczane 

towary. Pierwszym z  nich jest system transportowy „Prime Air” firmy Amazon. Or-

ganizacja ta eksperymentuje z  zastosowaniem autonomicznych latających dronów 

wykorzystywanych do realizacji dostaw paczek do klientów. Zakłada się, że dzięki 

temu zmniejszy się czas potrzebny na dostawę do 30 minut. Dostawa ta realizowa-

na byłaby bez konieczności bezpośredniego nadzoru człowieka, co powinno obniżyć 

koszty [Berner, Chojnacki 2016, s. 233]. Usprawni on dostawy w ramach tzw. „ostat-

niej mili”, obniżając jego koszty, a  także może zostać wykorzystany do kompletacji 

przesyłki [Igliński, Szymczak 2015, ss. 150–155]. Współcześnie system jest testowany, 

ponieważ wciąż istnieją bariery technologiczne (wydajność silników, mało rozwinięte 

moduły sterowania), by wdrożyć go na masową skalę, ale wraz z rozwojem Internetu 

Rzeczy rozwój w kierunku autonomizacji dostaw będzie koniecznością. Wynika to ze 

specyfiki produktów wykorzystujących Internet Rzeczy. Stworzą one systemy, w któ-

rych pomiędzy produktami dochodzić będzie do wymiany informacji i autonomizacji 

działania, w  celu odciążenia użytkownika od realizacji codziennych czynności [Por-

ter, Heppelmann 2014, pp. 69–71]. Dotyczyć to będzie zakupów online, które przy-

najmniej częściowo powinny się odbywać autonomicznie bez udziału ludzi w ramach 

powstałych systemów produktowych. 

Autonomiczność dostaw nie musi być realizowana jedynie przez drony latające. 

Wraz z  rozwojem technologii przewiduje się, że już w  2017  r. autonomiczne samo-

chody pojawią się w  sprzedaży, a  w  roku 2025 wartość rynku takich samochodów 
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osiągnie 42 mld dol. [Gregoire 2015]. Pojazdy takie mogą być także wykorzystywane 

do realizacji dostaw do klienta. Przykładem niech będzie projekt FURBOT-a (Freight 

Urban RoBOTic vehicle). Zakłada on powstanie autonomicznego pojazdu z możliwo-

ścią sprawowania ograniczonej kontroli człowieka podczas jazdy. Pojazd taki sam do-

konywałby załadunku i wyładunku towaru (np. dwóch europalet) oraz mógłby się po-

ruszać po obszarach zurbanizowanych autonomicznie (kierowca mógłby przejmować 

nad nim kontrolę w przypadku pojawienia się sytuacji niebezpiecznych). Napędzany 

byłby nieemisyjnym silnikiem elektrycznym [Dinale i in. 2015]. Pojazdy takie mogłyby 

tworzyć większe systemy. W pobliże miejsca dostaw mógłby dojeżdżać większy po-

jazd, a  następnie wypuszczać mniejsze, które realizowałyby poszczególne dostawy. 

Dzięki temu w  wysoce zurbanizowanym terenie nie byłoby konieczności używania 

dużych pojazdów [Dell’Amico, Hadjidimitriou 2012, ss. 1506–1507].

Istotnym problemem związanym ze współczesnymi dostawami jest nieobecność 

odbiorcy w  punkcie odbioru. W  godzinach pracy, kiedy firmom kurierskim najwy-

godniej jest dostarczyć towar, jego odbiorca zazwyczaj przebywa poza domem. Aby 

to pogodzić firma Amazon w ramach usługi Amazon Prime testuje w jednym z nie-

mieckich miast możliwość dostaw towarów do bagażnika samochodu. Klient podaje 

firmie kurierskiej przybliżoną lokalizację samochodu, kurier otrzymuje jednorazowy 

kod dostępu do bagażnika i po odnalezieniu pojazdu wkłada zamówiony towar do 

bagażnika [Kotkowski 2014]. W przyszłości w przypadku inteligentnych domów i au-

tomatycznego zamawiania towaru podobne rozwiązanie mogłoby być wykorzysty-

wane, by dostarczyć towary do domu czy nawet lodówki klienta. Tu także firma Ama-

zon już testuje technologię. Usługa Amazon Key zakłada, że klient zakupi specjalny 

zamek do drzwi z kamerą podłączony na stałe do internetu. W momencie, gdy kurier, 

chcąc zostawić paczkę, nikogo nie zastanie, będzie mógł zeskanować kod przesyłki. 

Informacja o tym dotrze do Amazona, który zdalnie otworzy drzwi. Dodatkowo ka-

mera cały czas będzie nagrywać proces pozostawienia paczki przez kuriera, by klient 

miał pewność, że dostawa odbyła się właściwie [https://www.amazon.com/].

Ocena i ewolucja sposobów dostaw detalistów online 

Do badania na potrzeby artykułu wykorzystano analizę danych wtórnych. Jako źró-

dło danych posłużyły raporty firmy Gemius „E-commerce w Polsce” opisujące krajo-

wy rynek e-commerce. Do badania wykorzystano raporty z lat 2013–2017 [Sass-Sta-
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niszewska, Binert 2016; Sass-Staniszewska, Binert 2017; Sass-Staniszewska, Gordon 

2014; Staniszewska, Gordon 2015]. Celem badania było opisanie, jak na przestrzeni 

ostatnich czterech lat zmieniły się sposoby dostarczania produktów. W związku z tym 

postawiono następujące pytania badawcze:

•	 Jakie czynniki motywują do zakupów online?

•	 Jaka jest wśród nich pozycja czynników związanych z dostawami produktów? 

•	 Jak zmieniało się znaczenie tych czynników na przestrzeni ostatnich lat?

•	 Jak oceniane są przez internautów działania sprzedawców w zakresie dostaw 

produktów?

•	 Jak zmieniała się ich ocena na przestrzeni ostatnich czterech lat.

Wśród czynników motywujących do zakupów internetowych elementy związane 

z dostawami produktów mają umiarkowane znaczenie. Zarówno wiele form dostaw, 

jak i szybkość realizacji zamówienia była wskazywana jako istotna dla około 50% in-

ternautów (rysunek 1). Na przestrzeni ostatnich czterech lat znaczenie różnorodności 

dostaw nieznacznie zmalało, natomiast szybkości realizacji zamówienia nie zmieni-

ło się znacząco. Charakterystyczne jest to, że wciąż czynnikami najważniejszymi dla 

klienta są niskie ceny oraz dostępność sklepów przez 24 godziny na dobę bez wycho-

dzenia z domu. Oba te czynniki w około 70–80% wskazań pojawiały się jako motywu-

jące do zakupów. 

Wydaje się, że umiarkowane znaczenie dostaw jako czynników motywujących do 

zakupów może być spowodowane tym, że wciąż występują istotne problemy natu-

ry logistycznej (np. kompletacja przesyłki, koszt „ostatniej mili”) przekładające się na 

dość wysoki koszt dostawy i dość długi czas oczekiwania. To właśnie czas oczekiwania 

i  koszt dostawy były wskazywane jako najczęściej występujące problemy związane 

z zakupami w internecie, aczkolwiek w wypadku kosztu dostawy widać malejące zna-

czenie tego problemu – w 2014 r. wyraźnie dominował on nad pozostałymi, a w roku 

2017 był wskazywany już jako jeden z trzech najważniejszych (rysunek 2). 

Problem wysokich kosztów dostaw i nie do końca zadowalającej szybkości reali-

zacji zamówień zauważalny jest także w pytaniu związanym z wymienieniem czyn-

ników, jakie motywowałyby kupujących do częstszych zakupów (rysunek 3). Niższy 

koszt dostaw był wskazywany jako najważniejszy element potencjalnie skutkujący 

większymi zakupami. Również szybsza dostawa dla prawie 40% mogłaby być ele-

mentem zachęcającym do częstszych zakupów.
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Rysunek 1. Czynniki motywujące do zakupów internetowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Sass-Staniszewska, Binert, 2016; Sass-Staniszewska, Bi-

nert 2017; Sass-Staniszewska, Gordon, 2014; Staniszewska, Gordon 2015].
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Rysunek 2. Zaznacz na poniższej liście sytuacje, z którymi spotkałaś/eś się w ciągu 
ostatniego roku, robiąc zakupy przez internet

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Sass-Staniszewska, Binert 2016; Sass-Staniszewska, Binert 

2017; Sass-Staniszewska, Gordon 2014; Staniszewska, Gordon 2015].
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Rysunek 3. Co skłoniłoby Cię do częstszego robienia zakupów przez internet?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Sass-Staniszewska, Binert 2016; Sass-Staniszewska, Binert 

2017; Sass-Staniszewska, Gordon 2014; Staniszewska, Gordon 2015].

A więc naturalnym obszarem usprawnień w działalności e-commerce jest sposób 

dostarczania towaru, bo tego oczekują klienci. Jednocześnie zauważalny jest wpływ 

innowacji wdrażanych przez sprzedawców i  firmy kurierskie (np. opisane wcześniej 

innowacje wprowadzone przez firmę DHL), które przyczyniły się do poprawy jakości 

obsługi klienta. Koszty dostawy nieznacznie rzadziej niż w przeszłości były wskazywa-

ne jako te, które decydują o wyborze danego sklepu. Jednocześnie nabrały znaczenia 

wcześniejsze doświadczenia zakupowe i przejrzystość strony (rysunek 4). 
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Rysunek 4. Co sprawia, że decydujesz się na pierwszy zakup w danym serwisie in-
ternetowym, a nie jakimś innym, oferującym podobne produkty/usługi?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Sass-Staniszewska, Binert 2016; Sass-Staniszewska, Binert 

2017; Sass-Staniszewska, Gordon 2014; Staniszewska, Gordon 2015].

Innowacją, która w  największym stopniu wpłynęła na zachowania nabywców 

są paczkomaty wprowadzone przez firmę In-Post. Zyskały one ponad 20% udziału 

w  rynku głównie kosztem tradycyjnych form kurierskich i  odbioru w  sklepie bądź 

punkcie odbioru (rysunek 5). Przełożyło się to na lepszą pozycję na rynku firmy In-

-Post – głównego operatora paczkomatów w Polsce. 
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Rysunek 5. Formy dostawy towaru wybierane najczęściej podczas zakupów przez 
internet

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Sass-Staniszewska, Binert 2016; Sass-Staniszewska, Binert 

2017; Sass-Staniszewska, Gordon 2014; Staniszewska, Gordon 2015].
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Warto również zauważyć, że zdecydowanie lepszą pozycję na rynku mają komer-

cyjne firmy kurierskie (np. DHL, DPD) niż charakteryzująca się niskimi cenami i gorszą 

jakością Poczta Polska (Pocztex). Pokazuje to, że klient ceni sobie jakość, a więc inno-

wacje. Przekładają się one na poprawę pozycji konkurencyjnej firmy (rysunek 6). Za-

tem skuteczne jest wprowadzanie przewag przemijających, dzięki którym w krótkim 

czasie firma osiąga przewagę nad konkurentem. Mimo że część rozwiązań zostanie 

skopiowana przez konkurencję, bycie liderem w zmianach przekłada się na silniejszą 

pozycję na rynku dzięki lepszemu wizerunkowi. Zauważalne to było w roku 2015, gdy 

firma DPD przejęła lokalną firmę kurierską – Siódemkę, a tym samym sporą część jej 

klientów. Jednak już w roku 2016 wielu z nich przeszło do konkurencji, co widać po 

spadku udziału DPD w rynku.

Rosnące znaczenie wygody i  szybkości dostawy przy jednoczesnym malejącym 

znaczeniu dostaw kurierem (aczkolwiek nadal jest to najbardziej motywująca forma 

dostawy) (rysunek 7) sugeruje, że w tym kierunku rozwijać się będzie polityka dostaw 

i tutaj przedsiębiorstwa szukać będą przewag nad konkurencją. Formy dostawy takie 

jak np. same day delivery, dziś w polskim e-commerce mające niewielkie znaczenie, 

mogą wkrótce stać się sposobem na wyróżnienie na tle innych konkurentów. Jedno-

cześnie wciąż rosnąć będzie udział alternatywnych sposobów dostarczania towarów, 

w tym przede wszystkim paczkomatów, które – jak pokazują badania – zyskują coraz 

więcej popularności wśród kupujących. 

W  przyszłości przedsiębiorstwa detaliczne działające w  e-commerce prawdopo-

dobnie nadal będą dążyć do obniżenia kosztów dostawy, ponieważ wciąż jest to je-

den z najważniejszych czynników decydujących o wyborze sklepu. W obliczu presji, by 

skrócić czas dostawy, organizacje zostaną zmuszone do bliskiej współpracy detalistów 

z  operatorami logistycznymi. Przykładem takiej współpracy jest sieć Media Expert 

i operator logistyczny Rohlig Suus Logistic [https://retailnet.pl/]. Operator logistyczny, 

dzięki inwestycjom w zasoby, jest w stanie osiągnąć potencjał działania pozwalający 

na skrócenie czasu obsługi do jednego dnia. Z drugiej strony jego skala działania po-

zwala na obniżenie kosztów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta. 

Ważnym obszarem pozwalającym na jednoczesne obniżenie kosztów dostaw 

i usprawnienie czynności logistycznych będzie też odpowiednia infrastruktura, w tym 

infrastruktura magazynowa. Nowoczesne magazyny, odpowiednio zaprojektowane, 

z odpowiednio dobranymi technologiami budowy, dopasowanymi do swojego prze-

znaczenia, odpowiednio zlokalizowane pozwalają na poprawę efektywności działa-

nia i jakości obsługi [Kozłowski, Palczewska, Pilichowska 2016, ss. 131–132]. Tu także 
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należy się spodziewać szeregu innowacji poprawiających procesy dostaw towarów 

do klienta i obniżających koszty przy jednoczesnym skróceniu czasu dostawy.

Rysunek 6. Firmy kurierskie wybierane najczęściej podczas zakupów przez internet

* DPD w 2015 to suma udziałów DPD i „Siódemki”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Sass-Staniszewska, Binert, 2016; Sass-Staniszewska, Bi-

nert, 2017; Sass-Staniszewska, Gordon, 2014; Staniszewska, Gordon, 2015]

Zakończenie

Dokonano przeglądu wybranych sposobów dostarczania towarów do klienta na pol-

skim rynku e-commerce. Wymieniono najważniejsze innowacje wprowadzane przez 

firmy, które zmieniają sposoby dostaw. Wprowadzane zmiany potwierdzają, że detali-

ści stale poszukują nowych rozwiązań mających na celu wyróżnienie ich na tle konku-

rencji. Jednocześnie dostępne wyniki badań polskiego e-commerce pokazują, że na 

przestrzeni ostatnich czterech lat nie doszło do dużych zmian w zachowaniach klien-

tów, niemniej wprowadzane zmiany (np. paczkomaty) spotykają się z  pozytywnym 

przyjęciem rynku i przynajmniej częściowo wypierają dotychczasowe formy dostaw. 
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Zatem stałe wprowadzanie innowacji w logistyce jest konieczne, by pozostać konku-

rencyjnym. Potwierdzona zatem zostaje hipoteza postawiona przez autora. Jest to też 

podstawowa implikacja biznesowa wynikająca z tego artykułu. 

Artykuł miał charakter eksploracyjny. Dalsze badania sondażowe powinny do-

starczyć szczegółowych informacji na temat oczekiwań klientów w obszarze dostaw 

produktu oraz znaczenia zmian dla zachowań zakupowych (np. w jakim stopniu skró-

cenie czasu dostawy do 24 godzin wpłynie na decyzje kupującego).

Rysunek 7. Formy dostawy towaru motywujące do zakupów przez internet

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Sass-Staniszewska, Binert 2016; Sass-Staniszewska, Binert 

2017; Sass-Staniszewska, Gordon 2014; Staniszewska, Gordon 2015].
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relacji odbywają się przepływy strumieni produktów, informacji oraz środków finan-

sowych. Łańcuch dostaw obejmuje zatem zarówno typowe działania logistyczne łą-

czące się z zaopatrzeniem, organizacją produkcji i dystrybucją, jak i przedsięwzięcia 

odnoszące się do zarządzania popytem. 

Znaczenie łańcuchów dostaw wynika z uznania ich za jeden z fundamentalnych 

paradygmatów logistycznych, mający znaczenie dla optymalizacji działań przedsię-

biorstw. Zarządzanie przepływami w ramach łańcuchów dostaw wymaga oczywiście 

stałego procesu doskonalenia, polegającego na ciągłym dostosowaniu do zmieniają-

cego się dynamicznie otoczenia przedsiębiorstw. W procesach zarządzania ważnymi 

ogniwami łańcucha dostaw są centra logistyczne, które powstały w wyniku popytu 

na usługi logistyczne. 

Procesy globalizacji, dynamiczny rozwój technologii informatycznej oraz ciągły 

wzrost konkurencji wpływają na zmiany w działalności podmiotów gospodarczych. 

Coraz częściej dla wielu przedsiębiorstw łańcuchy dostaw stają się jednym z elemen-

tów strategii konkurowania. Za jedną z  przyczyn powstania koncepcji łańcuchów 

dostaw uważa się dążenie do sprawnego i skutecznego sterowania zapasami w celu 

optymalizacji drogi od wydobycia surowców do rynków zbytu [Witkowski 2005,  

s. 183]. W ramach tego procesu następują zmiany w kanałach dystrybucji, stymulowa-

ne między innymi przez wielkie sieci detaliczne, pełniące funkcje liderów w powstają-

cych łańcuchach dostaw. 

U  podstaw koncepcji łańcucha dostaw leży przyjęcie przez grupę podmiotów 

sposobu działania, w którym podstawą osiągnięcia wspólnego sukcesu rynkowego 

jest współpraca [Miklińska 2013, s. 1583]. Przywołując w kontekście jego funkcjono-

wania pojęcie „logistyki”, uznać należy, że terminy „logistyka” oraz „zarządzanie łańcu-

chem dostaw” bywają używane zamiennie. Pomimo podobieństw mają one jednak 

odmienne znaczenie. Zarządzanie łańcuchem dostaw jest pojęciem nadrzędnym, 

które łączy ze sobą wieloskładnikowe procesy dla osiągnięcia przewagi konkurencyj-

nej, podczas gdy logistyka odnosi się do przepływu dóbr, ich składowania i informacji 

wewnątrz łańcuchów dostaw [Sułkowski 2012, s. 234]. Zarządzanie łańcuchem do-

staw oznacza współpracę między przedsiębiorstwami łączącą dostawców, klientów 

oraz innych partnerów, będącą środkiem prowadzącym do zwiększenia wydajności 

i  wytworzenia wartości dla klienta końcowego oraz tworzy strukturę operacyjną, 

w której ramach realizowana jest logistyka [Bowersox, Closs, Bixby 2007]. 

Rosnące znaczenie obsługi klienta, globalizacja, rozwój technologii informacyj-

nych wpłynęły na wzrost znaczenia działań związanych z logistyką. Wzrost wolumenu 

Grzegorz Mazurkiewicz, Łukasz Sułkowski, Paweł Morawski



149

ładunków, presja czasu, rosnąca konkurencja stawiają przed procesami transporto-

wymi i magazynowymi nowe wyzwania. Ich skutkiem jest rozwój transportu intermo-

dalnego i centrów logistycznych. Mając to na względzie, interesujące wydaje się py-

tanie, jakie zmiany i korzyści odnieść mogą przedsiębiorstwa zdecydowane przenieść 

swoją działalność na teren centrum logistycznego oraz korzystać z jego infrastruktu-

ry, zwłaszcza intermodalnej.

Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja zmian w obszarze łańcucha dostaw 

spowodowanych przez włączenie w jego struktury centrów logistycznych i obsługi-

wanych przez nie przewozów intermodalnych. Autorzy podjęli także próbę usyste-

matyzowania terminologii odnoszącej się do wymienianych pojęć. 

Rola i zadania centrum logistycznego 

W  logistyce naturalnym środowiskiem, w  którym odbywają się wszelkie przepływy 

informacji, surowców, materiałów i gotowych produktów, są sieci logistyczne utwo-

rzone z  wzajemnie przenikających się różnorodnych łańcuchów dostaw. Jak każda 

sieć, tak i sieć logistyczna ma swoje węzły, w których spotykają się łańcuchy dostaw, 

następują zmiany kierunków przepływu, przeładunki, rozdział lub łączenie ładunków, 

zmiany operatorów, właścicieli towarów, środków transportu itp. Tymi węzłami są 

magazyny operatorów logistycznych, dystrybutorów, platformy przeładunku kom-

pletacyjnego, terminale przeładunkowe, porty itp. Są nimi wreszcie centra logistycz-

ne – węzły najbardziej predystynowane do tego, by w nich właśnie zachodziły wspo-

mniane operacje logistyczne [Fechner 2004, s. 209].

Zarówno literatura, jak i wczesna praktyka kojarzą terminale kontenerowe z cen-

trami logistycznymi jako węzłami liniowej infrastruktury transportu. Istotnie centra 

logistyczne odgrywają znaczącą rolę w  przewozach intermodalnych. Jednak duża 

dowolność w posługiwaniu się terminem „centrum logistyczne” wymaga jego zdefi-

niowania. Nazwa „centrum logistyczne” jest bowiem używana często w odniesieniu 

do różnego rodzaju obiektów infrastruktury logistycznej. Terminem tym określa się 

centralne i regionalne magazyny przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, ma-

gazyny operatorów logistycznych świadczących usługi magazynowania i dystrybucji 

oraz grupy obiektów magazynowych budowanych przez deweloperów z przeznacze-

niem pod wynajem. Nadużywanie terminu „centrum logistyczne” wydaje się często 

zabiegiem celowym, zmierzającym do podkreślenia rangi i znaczenia danego obiek-
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tu infrastruktury logistycznej. Niestety tego rodzaju praktyka nazewnicza powoduje 

chaos informacyjny.

Wzorca centrum logistycznego dostarczają państwa Europy Zachodniej które 

w  latach 1970–2000 utworzyły krajowe intermodalne sieci logistyczne. Ich główny-

mi węzłami połączonymi infrastrukturą transportu są centra logistyczne skupiające 

budowle magazynowe oraz infrastrukturę umożliwiającą obsługę intermodalnych 

jednostek ładunkowych w zakresie ich przeładunku między różnorodnymi środkami 

transportu oraz składowania kontenerów. W  literaturze i  praktyce spotykano różne 

określenia, za pomocą których nazywano i  definiowano centra logistyczne – obok 

nazwy „centrum logistyczne” używane były również zamiennie inne określenia: „logi-

styczne centrum dystrybucji” i „centrum logistyczno-dystrybucyjne”. Używanie tych 

dwóch ostatnich nazw – jak się wydaje – nie znajduje uzasadnienia, gdyż w centrum 

logistycznym skupiającym magazyny o różnym przeznaczeniu przechowywane są za-

pasy zarówno na cele produkcji, jak i dystrybucji. Natomiast inwestycje developerów 

przemysłowych budujących obiekty magazynowe na wynajem wprowadziły i  upo-

wszechniły kolejne pojęcie – parku logistycznego – skupiającego co najmniej kilka 

wielkopowierzchniowych budynków magazynowych. 

W  literaturze funkcjonuje wiele definicji centrum logistycznego, które w  swojej 

treści pomijają lub też mniej lub bardziej akcentują znaczenie transportu intermodal-

nego.

Centrum logistyczne to obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z  infrastrukturą 

i  organizacją, w  którym realizowane są usługi logistyczne związane z  przyjmowa-

niem, magazynowaniem, rozdziałem i  wydawaniem towarów oraz usługi towarzy-

szące, świadczone przez niezależne w stosunku do nadawcy lub odbiorcy podmioty 

gospodarcze [Fechner 2004, s. 14]. Zgodnie jednak ze wzorcem zaczerpniętym z do-

świadczeń zachodnioeuropejskich związanych z  budową intermodalnych sieci lo-

gistycznych, centrum logistyczne definiować powinniśmy nieco szerzej jako obiekt 

przestrzenny posiadający właściwą mu organizację i infrastrukturę umożliwiającą róż-

nym niezależnym przedsiębiorstwom wykonywanie operacji na towarach w związku 

z ich magazynowaniem i przemieszczaniem między nadawcą i odbiorcą, w tym ob-

sługę przewozów intermodalnych oraz udostepniający użytkownikom różne usługi 

dodatkowe [Kisperska-Moroń, Krzyżaniak 2009, s. 287].

The European Logistic Platform Association (Europlatform) wypracowało i  udo-

skonaliło definicję centrum logistycznego, która została zaakceptowana przez Unię 

Europejska, OECD oraz UNECE; otóż centrum logistyczne jest to centrum działające 
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na określonym obszarze, w którym wszystkie działania związane z transportem, logi-

styką i dystrybucją towarów zarówno w tranzycie krajowym, jak i międzynarodowym 

są wykonywane przez różnych operatorów na zasadach komercyjnych. Operatorzy 

mogą być właścicielami bądź najemcami budynków i  obiektów lub magazynów, 

centrów dystrybucyjnych, biur, które zostały tu zbudowane. Aby zachować zgodność 

z zasadami wolnej konkurencji, centrum logistyczne musi być otwarte i umożliwiać 

dostęp do wszystkich firm zaangażowanych w działania określone powyżej. Centrum 

logistyczne musi być również wyposażone we wszystkie urządzenia do wykonywa-

nia wymienionych operacji. Aby zachęcić do intermodalnego transportu towarów, 

centrum logistyczne powinno być obsługiwane przez wiele rodzajów transportu 

(drogowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy). Dla zapewnienia synergii 

i współpracy handlowej ważne jest także, aby centrum logistyczne było zarządzane 

poprzez jeden podmiot (najlepiej w  ramach partnerstwa publiczno-prywatnego). 

Ponadto centrum logistyczne musi spełniać europejskie standardy i  jakość, aby za-

pewnić ramy dla komercyjnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych [Euro-

platforms 2004].

Uwzględniając powyższe, tego rodzaju obiekt powinien zatem posiadać kilka 

wyróżników pozwalających na jego jednoznaczną klasyfikację. Z  punktu widzenia 

realizacji transportu intermodalnego szczególnie istotna jest liniowa infrastruktu-

ra transportu należąca do co najmniej dwóch gałęzi transportu, najczęściej samo-

chodowego i  kolejowego, ale również wodnego śródlądowego oraz infrastruktura 

techniczna, w tym urządzenia i środki służące do przeładunku intermodalnych jed-

nostek ładunkowych na środki transportu należące do różnych gałęzi transportu. 

Zasadniczymi zatem cechami centrum logistycznego odróżniającymi je od innych 

infrastrukturalnych obiektów logistycznych są intermodalność i  wielodostępność 

[Rydzykowski 2015, s. 116].

Powstawanie centrów logistycznych jest zjawiskiem przestrzennym wynikającym 

z  globalnych procesów ekonomicznych. Geneza ich rozwoju tkwi w  poszukiwaniu 

przez przedsiębiorstwa sposobów na redukcję kosztów związanych z  zaopatrze-

niem, magazynowaniem, dystrybucją i  spedycją surowców oraz towarów, a  także 

z  rozwojem outsourcingu, czyli korzystania przez przedsiębiorstwa z  zewnętrznych 

usług logistycznych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy. Dostęp do centrów 

logistycznych staje się dziś istotną determinantą wzrostu gospodarczego, sprzyja 

lokalizacji firm transgranicznych, wpływając zarazem na rozwój lokalny i regionalny. 

Wskazanie roli centrum logistycznego w  łańcuchu dostaw wymaga umiejscowienia 
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centrum w  całej strukturze biznesowej, a  następnie w  łańcuchu dostaw [Skowron-

-Grabowska 2010, s. 76]. Każde z ogniw łańcucha dostaw użytkowników czerpie inne 

korzyści z  istnienia centrum logistycznego – dla operatorów logistycznych stwarza 

dogodne warunki do prowadzenia działalności, takie jak dostępność podstawowej 

infrastruktury i współdzielenie kosztów jej użytkowania. Ogranicza także ich deficyt 

kompetencji poprzez uzupełnienie swojej działalności usługami innych operatorów 

oraz tworzy rynek usług, który skupia dostawców i odbiorców. Ci ostatni z kolei korzy-

stają z szerokiej oferty usług logistycznych, cen usług kształtowanych regułami wol-

nego rynku oraz poziomem obsługi. Centra logistyczne wnoszą zatem dodatkowe 

wartości do działalności przedsiębiorstw [Fechner 2004, s. 22] takie jak różnorodność 

oferty usług logistycznych, zmniejszenie kosztów przepływów materialnych, uela-

stycznienie konfiguracji łańcucha dostaw, kompleksowość obsługi czy wzmocnienie 

tendencji rozwojowych łańcuchów kooperacyjnych. Dodatkowo dobrze zlokalizo-

wane terminale transportu intermodalnego mogą wpłynąć na wzrost liczby przewo-

zów kolejowych i wodnych, co powinno zmniejszyć liczbę przewozów świadczonych 

przez transport samochodowy.

Rysunek 1. Schemat intermodalnego centrum logistycznego

Źródło: [Kisperska-Moroń, Krzyżaniak 2009, s. 288].
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Istota intermodalności transportu 

W  literaturze i  praktyce terminy takie jak „transport kombinowany”, „intermodalny” 

czy „multimodalny” bywają używane zamiennie. Pojawiają się głosy, że transport in-

termodalny i multimodalny to w zasadzie synonimy, a jedyna różnica polega na tym, 

iż pojęcie transportu multimodalnego rozpowszechnione jest w  Stanach Zjedno-

czonych, a  intermodalnego – w Europie [Tomanek 2004, s. 16]. Przykładowo: usługi 

transportu intermodalnego polegają na wykorzystaniu dwóch lub większej liczby 

przewoźników z różnych gałęzi transportu w celu dostarczenia przesyłki [Coyle 2004, 

s.  432]. Zamienne stosowanie terminów intermodalny i  multimodalny znajdzie-

my także w  polskich publikacjach naukowo-badawczych [Neider, Marciniak-Nejder 

2005]. Dlatego celowe i niezbęde jest ustalenie terminów, które są uzgodnione i po-

wszechnie stosowane. W  wyniku prac grupy roboczej EKMT (European Conference 

of Ministers of Transport) ds. transportu kombinowanego przyjęto ostateczną wersję 

dokumentu „Terminology in Combined Transport” [Economic Commission for Europe 

2001], w którym zdefiniowano podstawowe terminy:

•	 transport multimodalny (multimodal transport) – przewóz towarów przez co 

najmniej dwie różne gałęzie transportu,

•	 transport intermodalny (intermodal transport) – przewóz towarów w  jednej 

i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe przy użyciu następujących po 

sobie różnych gałęzi transportu, bez przeładunku samych towarów.

•	 transport kombinowany – (combined transport) transport intermodalny, 

w którym główna część przewozu jest realizowana przez kolej, żeglugę śród-

lądową lub transport morski, a początkowy i końcowy odcinek – przez trans-

port drogowy tak krótko, jak to możliwe.

Z  podanych definicji wynika, że pojęcie transportu multimodalnego obejmuje 

wszystkie możliwe gałęzie i technologie przewozów – używane w przewozach ładun-

ków, w łańcuchu transportowym, między którymi mogą, ale nie muszą występować 

powiązania funkcjonalne, a także, co istotne w procesie przewozowym, towary mogą 

zmieniać jednostki ładunkowe. Pojęcie to dotyczy w zasadzie strategicznego plano-

wania rozwoju systemu transportowego w ramach korytarzy transportowych.

W transporcie intermodalnym zatem towary są przewożone w jednej i tej samej 

jednostce ładunkowej i  jest to podstawowa różnica między definicjami transportu 

multimodalnego i  intermodalnego. Pojęcie transportu kombinowanego obejmu-

je zaś rzeczywiste powiązania funkcjonalne między różnymi uczestnikami łańcucha 
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transportowego [Wronka 2009, s. 18]. Zamienne używanie terminów „transport kom-

binowany” i „intermodalny” jest możliwe, pod warunkiem że, mówiąc o  transporcie 

intermodalnym, zawężamy udział transportu drogowego w łańcuchu transportowym 

wyłącznie do operacji dowozowo-odwozowych do terminali i z powrotem. Jeśli zaś 

używamy pojęcia transportu intermodalnego bez „odległościowego” ograniczenia 

udziału transportu drogowego, to nie powinno się używać zamiennie terminów 

„transport kombinowany” i „intermodalny” a  tym bardziej „multimodalny”. Podsta-

wową bowiem ideą i celem rozwoju transportu kombinowanego jest zmiana struk-

tury gałęziowej na rynku transportowym poprzez przenoszenie części przewozów 

z transportu drogowego na – podsystemy, gałęzie i technologie transportowe, w któ-

rych główna część przewozu jest wykonywana przez transport kolejowy lub wodny, 

a transportem drogowym dowożone i odwożone są towary na możliwie najkrótsze 

odległości. Dodatkowymi atrybutami transportu intermodalnego [Salamon 2013, 

s. 17] są jedna umowa (dokument) o przewóz transportem intermodalnym oraz ko-

nieczność wystąpienia tylko jednego operatora pokrywającego i organizującego cała 

trasę przewozu.

Analizujący przytoczone definicje, nie powinien mieć wątpliwości, że te trzy ro-

dzaje transportu różnią się między sobą, niestety, jak wspomniano na początku roz-

ważań, zarówno w  literaturze, jak i  w  praktyce terminy te są stosowane zamiennie. 

Wychodzi się z założenia, że podział ten jest w dużej mierze umowny.

Centra logistyczne z  definicji powinny umożliwiać obsługę przewozów inter-

modalnych. W tym celu na ich terenie najczęściej powstają intermodalne terminale 

przeładunkowe zwane również terminalami kontenerowymi. Zazwyczaj jest on bu-

dowany w centrach logistycznych wykorzystujących jako swoja bazę porty morskie. 

Powstają one także jako realizacja koncepcji tzw. „suchych portów” mających odcią-

żyć porty macierzyste i  zmniejszyć zjawisko kongestii, a  także jako kolejowe termi-

nale kontenerowe mające obsługiwać przeładunki towarów w relacji „szyna–droga”. 

Lokalizacja terminala kontenerowego jest niezmiernie istotna. Jeśli terminal jest źle 

zlokalizowany, pojawiają się problemy z dojazdem, konflikty z  innymi użytkownika-

mi dróg, wzrasta czas przejazdu. Dlatego łączenie zasady intermodalności transportu 

z centrum logistycznym ma zasadnicze znaczenie – gdy istnieje terminal kontenero-

wy, ale pomiędzy nim a rozproszoną strukturą logistyczną nie ma centrum logistycz-

nego, pojawiają się dodatkowe przewozy i  koszty. Przykładem może być terminal 

kontenerowy Spedcont w  Łodzi, który realizuje wyłącznie operacje przeładunkowe 

kontenerowych jednostek transportowych, nie mając możliwości dokonania przeła-
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dunku dystrybucyjnego bądź konsolidacyjnego na miejscu. Podmiot zarządzający 

terminalem zauważył tę dysfunkcję i podjął kroki zmierzające do powiększenia ob-

szaru terminala i wybudowaniu na jego terenie magazynu umożliwiającego operacje 

przeładunkowe, co pozwoli zaoferować klientom dodatkowa paletę usług logistycz-

nych, a zarazem zredukuje koszty związane z koniecznością każdorazowego dostar-

czania kontenera do odbiorcy bądź nadawcy, co zmniejszy jednocześnie uciążliwość 

transportu drogowego dla mieszkańców miasta.

Rysunek 2. Spedcont – plan rozbudowy terminala 

Źródło: Spedcont sp. z o.o. 

Inna sytuacja jest chociażby w Koninie, gdzie uznano, że powiększająca się strefa 

magazynów Wielkopolskiego Centrum Logistycznego uzasadnia powstanie termina-

la kontenerowego stanowiącego uzupełnienie posiadanej oferty logistycznej. Nieste-

ty, jego lokalizacja nie jest możliwa na terenie centrum z uwagi na odległość od linii 

kolejowej, co może utrudniać działalność operacyjną z powodów opisanych wyżej. 

Dostępność do infrastruktury transportu intermodalnego także jest jednym 

z  czynników determinujących decyzję operatorów logistycznych o  lokalizacji ma-

gazynów na terenie centrum logistycznego. Operowanie w  wyspecjalizowanym 

obszarze zajmującym się wyłącznie transportem i wyposażonym we wszystkie po-

wiązane usługi oznacza dla operatorów transportowych i logistycznych korzystanie 

z wielu zalet takich jak dostęp do drogowej, kolejowej, portowej sieci transportowej, 

sprawny przeładunek, możliwość skorzystania ze zintegrowanych usług logistycz-

nych [Europlatform 2004]. Przykładem tego może być Śląskie Centrum Logistyczne 

w Gliwicach, które obecnie nie umożliwia jeszcze obsługi transportu śródlądowego, 
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ale w swojej koncepcji ma być w przyszłości trimodalnym centrum logistycznym. Już 

sama lokalizacja oraz perspektywy rozwoju sprawiły, że centrum logistyczne trakto-

wane jest jako atrakcyjne miejsce prowadzenia działalności i  lokowania w nim ma-

gazynów.

Współfinansowany przez Komisję Europejską projekt FV 2000 polegający na ana-

lizie centrów logistycznych wyposażonych w infrastrukturę intermodalną wykazał, że:

•	 wzrost intermodalności jest możliwy w  centrach logistycznych z  powodu 

koncentracji operatorów transportowych, 

•	 przedsiębiorstwa transportowe usytuowane na obszarze centrów logistycz-

nych wykazują się większym obrotem w zakresie intermodalności niż firmy 

operujące poza centrami logistycznymi,

•	 operatorzy logistyczni uzyskują większą produktywność swych magazynów, 

mierzoną tonażem przeładowywanego towaru na m2 magazynu [FV 2000].

Niestety należy nadmienić, że przyczyną hamującą rozwój transportu intermo-

dalnego są wysokie koszty budowy terminali kontenerowych i  związane z  tym ry-

zyko inwestycyjne. Inwestycje budowy platform do przeładunków intermodalnych 

są obarczone długim, często ponad dwudziestoletnim okresem zwrotu. Tymczasem 

zmienna w krótszych cyklach koniunktura gospodarcza wprowadza element ryzyka, 

który utrudnia finansowanie tego typu inwestycji wyłącznie z  kapitału prywatnego 

przez operatorów logistycznych [Fechner 2004].

Rola centrów logistycznych w strukturach łańcuchów 
dostaw

Centrum logistyczne, będąc istotną częścią łańcucha dostaw, dostarcza zatem jego 

innym członkom kompleksowe usługi logistyczne, a jednocześnie utrzymuje i buduje 

relacje zależące od sześciu podstawowych czynników: wspólnych celów partnerów 

z  łańcucha dostaw, zaufania, wzajemnych zależności, dbania o  zyskowność działań 

innych partnerów, otwartych linii komunikacji, wzajemnego zaangażowania w zado-

wolenie klienta [Rydzykowski 2011, s. 24]. Centra logistyczne pozwalają swoim klien-

tom koncentrować się na produkcji, nie ponosić zbędnych kosztów przy tworzeniu 

nowych magazynów, obniżać zapasy w obrocie towarowym, nie ponosić kosztów na 

zakup środków transportu, poprawiać jakość i  terminowość dostaw, obniżać koszty 

fizycznego przepływu materiałowego oraz podnosić produktywność. 
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Centrum logistyczne musi uwzględniać cele podmiotów łańcucha dostaw, tj. 

maksymalizację zysku jego klientów i  pomoc klientom w  zwiększaniu wartości do-

danej. Z  tego powodu realizowane przez centrum usługi logistyczne i  zarządzanie 

winny być dostosowane do procesów logistycznych, potrzeb i  zarządzania całym 

łańcuchem dostaw. Nie jest to zadaniem łatwym, gdyż z punktu widzenia centrum 

logistycznego procesy biznesowe klientów, którym są dostarczane usługi logistycz-

ne, różnią się i dlatego należy budować dynamiczne procesy logistyczne, aby można 

je było zintegrować z  procesami biznesowymi różnych łańcuchów dostaw. Procesy 

biznesowe, które zachodzą w łańcuchu dostaw, powinny być odpowiednio zaplano-

wane, wykonane, zintegrowane i skontrolowane. Między poszczególnymi procesami 

powinno zachodzić scalenie, gdyż tylko pełna integracja działań w łańcuchu dostaw 

przyczynia się do ich wysokiej skuteczności. 

Centrum logistyczne, dzięki profesjonalnym umiejętnościom logistycznym, 

może uzyskać przewagę konkurencyjną dla całego łańcucha dostaw przez do-

starczenie odpowiednich produktów w  odpowiednim czasie przy minimalnych 

kosztach logistycznych. Dla zapewnienia wysokiej sprawności działania centrum 

logistycznego niezbędne są zintegrowane procesy zarządzania w  całym łańcu-

chu dostaw. W  jego obszarze realizowane są bowiem różnorodne cele i  zadania 

poszczególnych przedsiębiorstw współpracujących w  przepływie towarów i  in-

formacji. Najważniejszymi etapami kompleksowej obsługi logistycznej świadczo-

nej przez centrum logistyczne są: obsługa klienta, magazynowanie produktów 

i  transport, a główną przewagą konkurencyjną jest zdolność integrowania usług, 

mająca na celu optymalizację ich strategii zarządzania procesami logistycznymi, 

budowanie i sterowanie ich systemami logistycznymi czy nawet sterowanie cały-

mi funkcjami takimi jak zaopatrzenie czy dystrybucja. Jedynie przez dostarczenie 

usług logistycznych odpowiednich do potrzeb poszczególnych klientów centrum 

logistyczne może nawiązać długoterminowe relacje ze swoimi klientami i ciągle je 

poszerzać. 

Zachowania przedsiębiorstw wymuszone przez rynek i konkurencję pokazują, że 

zmierzają one do tworzenia sieci gospodarczych złożonych z rozbudowanych łańcu-

chów dostaw, w których stopień integracji rośnie. Jednocześnie rosną wymagania co 

do elastyczności i konfigurowania łańcuchów dostaw ze względu na rozwój nowych 

rynków oraz rosnącą presję na redukcję całkowitych kosztów łańcucha dostaw oraz 

eliminowanie działań nietworzących wartości. Za rosnącym znaczeniem intermodal-

nych centrów logistycznych przemawiają następujące przesłanki:
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•	 rynek usług logistycznych ciągle rośnie, głównie dzięki postępującej globali-

zacji gospodarki,

•	 obserwuje się wzrost tendencji do outsourcingu w obszarze logistyki,

•	 odbywa się migracja produkcji w poszukiwaniu tańszych zasobów i rynków 

zbytu,

•	 rośnie rola standardów ułatwiających konfigurowanie usługi spedycyjno-

-transportowej (konteneryzacja ładunków, systemy śledzenia przesyłek),

•	 postępuje integracja sieci europejskich terminali kontenerowych i  regular-

nych połączeń między nimi,

•	 operatorzy logistyczni wdrażają globalne strategie logistyczne wymagają-

ce dużego potencjału i  zróżnicowania usług logistycznych [Fechner 2007, 

s. 283].

Podsumowanie

Należy stwierdzić, że znaczny rozwój centrów logistycznych związany jest przede 

wszystkim z dążeniami pozostałych podmiotów tworzących łańcuch dostaw do re-

dukcji kosztów prowadzonej działalności. Korzystanie przez przedsiębiorstwa z  ze-

wnętrznych operatorów świadczących usługi logistyczne pozwala na realizację tych 

zamierzeń, prowadzącą właśnie do optymalizacji działań skutkującej osiągnięciem 

lepszych wyników finansowych. 

Wyzwaniem dla przedsiębiorstw jest stworzenie odpowiednich struktur umożli-

wiających realizacje procesów związanych z zaopatrzeniem, magazynowaniem i dys-

trybucją produktów. Pomimo rozwoju innowacyjnych form sprzedaży (jak np. drop-

shipping), wciąż aktualna pozostaje zasada „aby sprzedać produkt, trzeba go mieć”. 

Włączenie centrum logistycznego w łańcuch dostaw prowadzi zarówno do redukcji 

kosztów, jak i  przyczynia się do obniżenia poziomu zapasów. Realizacja procesów 

takich jak transport, magazynowanie, spedycja itp. w  wyspecjalizowanym centrum 

logistycznym może prowadzić do poprawy jakości i terminowości dostaw oraz znacz-

nego obniżenia kosztów. Powyższe procesy mogą być skutecznie przekazane opera-

torom logistycznym typu 3 lub 4 PL, którzy operując na terenie centrum logistyczne-

go, mogą wykorzystywać jego infrastrukturę, zwłaszcza intermodalną.

Dla zapewnienia przepływu surowców i  produktów łańcuch dostaw potrzebuje 

infrastruktury, jaką jest sieć logistyczna. Dostępność i jakość tej sieci decydują o moż-
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liwości sprawnego przemieszczania się dóbr w równym stopniu jak sprawność same-

go łańcucha dostaw. Poszczególne odcinki sieci logistycznej łączą węzły, w których 

surowce i produkty są łączone, dzielone, uszlachetniane, pakowane, magazynowane 

i  dostarczane do odbiorców. Najbardziej rozwiniętą formą węzła logistycznego jest 

centrum logistyczne, w którym te czynności występują w dużym natężeniu. Centra 

logistyczne tworzą warunki do efektywnej realizacji procesów logistycznych poprzez 

skupianie w swojej strukturze wielu niezależnych przedsiębiorstw realizujących róż-

norodne usługi logistyczne, których potencjał jest wzmacniany czynnikami konku-

rencji i synergii, co umożliwia świadczenie tych usług w sposób najbardziej skuteczny. 

Centra logistyczne nie tylko są miejscem magazynowania i uszlachetniania produk-

tów, lecz także pełnią funkcję węzłów transportowych, które dzięki infrastrukturze 

przeładunkowej udostępniają możliwości do realizacji przewozów intermodalnych. 

Ponadto rola centrów logistycznych w  systemach logistycznych jest tym bardziej 

istotna, że są one elementami łączącymi lokalne i regionalne sieci logistyczne w ogól-

nie dostępną sieć logistyczną, co dla globalnych łańcuchów dostaw ma ogromne 

znaczenie. 
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Wprowadzenie

Zmiany klimatyczne, kryzys energetyczny i  paliwowy powodują, że rodzą się nowe 

wyzwania oraz możliwości zrównoważonego rozwoju miast. Wyzwania te mają 

wpływ zarówno na poziomie międzynarodowym, regionalnym, narodowym, jak i lo-

kalnym. Można wyróżnić cztery zbiory regulacji prawnych Unii Europejskiej mające 

wpływ na zrównoważony rozwój miast: 

1. polityka regionalna – zachęcająca do rozpraszania środowisk miejskich, 

2. polityka transportu – zachęcająca do mobilności szczególnie z wykorzysta-

niem transportu drogowego (z  wyjątkiem niektórych połączeń transporto-

wych kolejowych o  charakterze transeuropejskim – TEN-T; Trans-European 

Network – Transport), 

3. polityka energetyczna – jej ograniczony wpływ na niskoenergetyczne mia-

sta oraz regiony (produkcja oraz konsumpcja energii, paliwa kopalne oraz 

odnawialne), 

4. polityka rolna [Laconte 2013].

Według klasycznej definicji Gro Harlem Brundtland (Komisja Brundtland) [Unece 

2005] zrównoważony rozwój zaspokaja potrzeby obecnych pokoleń, nie zagrażając 

możliwościom zaspokojenia potrzeb pokoleń przyszłych. Realizacja tej zasady ma się 

opierać na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym, społecznym 

oraz ekonomicznym. Zważywszy, że większość obywateli Europy mieszka w miastach 

lub na terenach zurbanizowanych, zrównoważony rozwój Europy w dużej mierze za-

leży od zrównoważonego rozwoju miast oraz obszarów podmiejskich. Miasta stale 

ewoluują, starając się dostosowywać do zmieniających się potrzeb swoich miesz-

kańców. Procesy takie jak boom demograficzny, dynamiczna urbanizacja, przepływ 

ludności, kapitału i informacji powodują, że miasta stają przed niespotykanymi dotąd 

wyzwaniami, potrzebując nowych strategii rozwojowych. Szczególną rolę w procesie 

zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości funkcjonowania inteligentnego miasta 

ma zarządzanie logistyczne działaniami podejmowanymi na jego terenie [Nowicka 

2014]. Dziś nie wystarczy pozostawić miast „niewidzialnej ręce rynku deweloperów”, 

budować „miejskich autostrad”, aby miasta rozwijały się harmonijnie i stabilnie [Mont-

gomery 2015]. Konsekwencją tego rodzaju działań okazała się nadmierna rozbudowa 

przedmieść, bardzo niekorzystne wydłużenie linii komunikacyjnych i związany z tym 

zwiększony koszt funkcjonowania transportu publicznego. W ciągu ostatnich kilku lat 

ogromnie popularna stała się koncepcja tzw. smart cities. Celem niniejszego artykułu 
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jest stworzenie typologii modelu koncepcji smart city oraz smart port w Hamburgu, 

a także odpowiedź na pytanie o zasadność tego kierunku rozwoju miasta i portu.

Miasto przyszłości 

Postępująca urbanizacja i  wspomniane wyżej konsekwencje nie do końca prze-

myślanego chaotycznego rozwoju organizmów miejskich stanowią coraz większe 

wyzwanie. Na istniejące i  powstające problemy stara się odpowiedzieć koncepcja 

inteligentnego miasta, która pojawiła się w XXI w. jako kontynuacja badań nad zrów-

noważonym rozwojem wspartym nowoczesnymi technologiami, zwłaszcza w zakre-

sie telekomunikacji i transportu. Z założenia koncepcja smart city ma efektywniej wy-

korzystywać dostępne zasoby w celu poprawy jakości życia w mieście i zapewnienia 

jego zrównoważonego rozwoju [Jankowska 2015]. 

Inteligentne miasto to terytorium o wysokiej zdolności uczenia się innowacji, kre-

atywne, z  instytucjami badawczo-rozwojowymi, szkolnictwem wyższym, infrastruk-

turą cyfrową i technologiami komunikacyjnymi, a także charakteryzujące się wysokim 

poziomem sprawności zarządzania [Kominos 2002]. 

Model inteligentnego miasta spopularyzowany przez naukowców z wiedeńskiej 

politechniki definiuje smart city jako dobrze funkcjonujące przyszłościowe miasto 

oparte na sześciu obszarach:

•	 inteligentna gospodarka (smart economy), 

•	 inteligentni ludzie (smart people), 

•	 inteligentne sprawowanie władzy (smart governance), 

•	 inteligentna mobilność (smart mobility),

•	 inteligentne środowisko, zasoby naturalne (smart environment),

•	 inteligentne warunki życia (smart living),

oraz na aktywnym działaniu świadomych, niezależnych i decydujących o swoich lo-

sach obywateli [Giffingier, Fertner 2007].

Zasadniczym elementem wyróżniającym to ujęcie spośród dotychczasowych 

modeli zrównoważonego rozwoju jest podkreślenie „mobilności” jako odrębnego, 

istotnego znaczenia określającego dostępność komunikacyjną, infrastrukturę telein-

formatyczną oraz innowacyjne i bezpieczne systemy transportowe [Jankowska 2015]. 

Analizując te założenia, łatwo można zauważyć potrzebę systemowego podejścia 

do koncepcji tworzenia inteligentnego miasta. Warto jednakże pamiętać też o szere-
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gu barier ograniczających rozwój tej koncepcji: jak bariery organizacyjne, np. niezin-

tegrowane rozwiązania informatyczne, bariery mentalne i brak zrozumienia koncep-

cji smart city oraz oczywiście bariery finansowe [Sobczak 2013]. 

Digitalizacja portów morskich oraz koncepcja smart port 

Podobnie jak w wypadku całych miast można zauważyć zmiany w koncepcjach por-

tów morskich często funkcjonujących w symbiozie z organizmem miejskim. Można 

zatem mówić nie tylko o pojęciu smart city, lecz także smart port. Wzrost światowych 

obrotów handlowych, a w konsekwencji wolumenów portowych spowodował wiele 

zmian i postawił porty morskie w obliczu nowych wyzwań. W ramach logistyki mor-

skiej władze portowe muszą wprowadzać ciągłe innowacje, aby sprostać wymaga-

niom w  konkurencyjnym środowisku międzynarodowym. Digitalizacja i  związane 

z tym zmiany w przepływie towarów stanowią nowe wyzwania dla przemysłu i logi-

styki, także morskiej, w której tradycyjna rola portu jako elementu łańcucha dostaw 

zaczyna być przedefiniowana. Wzrost konkurencji, pojawienie się nowych uczestni-

ków, a  także nowych linii żeglugowych sprawia, że porty zaczynają funkcjonować 

jako HUB-y dla globalnego transportu multimodalnego. Podmioty uczestniczące 

w  logistyce morskiej zaczynają odgrywać rolę w  procesie optymalnego przepływu 

dóbr, w którym – podobnie jak dla każdego rodzaju biznesu – kluczowe są techno-

logie informatyczne oraz komunikacyjne. Szczególnie istotne są połączenia między 

poszczególnymi portami oraz między portami a regionami w głębi kraju. 

Wielkie porty tworzą ekosystem, w którym jego różni uczestnicy muszą współpra-

cować dla zmaksymalizowania efektywności łańcucha dostaw. Zarządzający portami 

odgrywają w nim coraz większa rolę, optymalizując procesy i operacje w portach, ko-

ordynując ich wszystkie aspekty, łącznie z  przyjmowaniem statków, przeładunkiem 

towarów na obszarze portu, a także transportem tychże ładunków w głąb kraju.

Przykładowo Hamburg Port Authority (władze portu w Hamburgu, HPA) ułatwiły 

zrównoważony rozwój oraz lepsze wykorzystanie zasobów dla swoich klientów, mini-

malizując wpływ na środowisko naturalne i wdrażając koncepcję smart port. Częścią 

tego projektu jest Smart Port Logistics, która wprowadza inteligentne rozwiązania 

w celu poprawy przepływu towarów oraz pojazdów na terenie portu w Hamburgu, 

koncentrując się na rozlokowaniu infrastruktury i biorąc pod uwagę zarówno aspekty 

ekonomiczne, jak i ekologiczne. 
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Obecnie, w dobie globalnej sieci, HPA kontynuuje swoją strategię cyfryzacji portu 

w Hamburgu. Globalna sieć smart portów ma na celu wymianę danych i informacji po-

między portami, tworząc podstawę do wspólnego rozwoju nowego, zorientowanego 

na przyszłość i  innowacyjnego rozwiązania oraz cyfrowego modelu biznesowego dla 

całej sieci, w której porty zachowują charakter niezależnych węzłów łańcucha dostaw. 

Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest wspólne korzystanie z danych. Doprowa-

dzi ono porty na wyższy poziom operacyjny, poprawi jakość obsługi oraz ostatecznie 

poskutkuje przekształceniem portów w porty 4.0. 

Cyfrowy megatrend prowadzi do transformacji procesów gospodarczych na ca-

łym świecie i oczywiście sektor logistyczny nie może być wyjątkiem. Cyfryzacja przy-

nosi wymierne efekty w skuteczności działań, bezpieczeństwie i oszczędności energii, 

ale oczywiście jest związana z ryzykiem. Porty morskie, aby pozostać konkurencyjne, 

muszą być innowacyjne i uczestniczyć w trendzie cyfryzacji. Jeśli zarządzający porta-

mi nie będą podążać za trendami gospodarczymi, grozi im to, że zostaną zastąpione 

przez innowacyjne podmioty wdzierające się na rynek, dokładnie tak jak to się dzieje 

w innych obszarach. 

Terminy takie jak cyfryzacja i Przemysł 4.0 są obecnie używane coraz częściej, przy 

czym cyfryzacja jest rozumiana jako techniczna infiltracja sfery społecznej i  ekono-

micznej. Innowacje takie jak Internet Rzeczy, chmura obliczeniowa, robotyka, roz-

szerzona rzeczywistość, blockchain umożliwiają nowe sposoby komunikacji oraz 

powstawanie nowych modeli biznesowych w  łańcuchach dostaw. Termin Przemysł 

4.0 odnosi się natomiast do tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, łączącej procesy 

produkcyjne z  najnowszymi technologiami informacyjnymi i  komunikacyjnymi, na-

tomiast koncepcje takie jak Logistics 4.0, Maritime 4.0 czy Port 4.0 są formą ewolucji 

Przemysłu 4.0:

•	 Logistics 4.0 (lub digital Logistics) opisuje połączenie procesów, obiektów, 

partnerów łańcucha dostaw oraz klientów za pomocą technologii informa-

cyjnych i komunikacyjnych ze zdecentralizowanym i autonomicznym podej-

mowaniem decyzji, 

•	 Maritime 4.0 – jest ukierunkowany na żeglugę i można go wytłumaczyć jako 

przeprojektowanie łańcuchów dostaw przemysłu morskiego napędzanych 

przez cyfryzację i  wzajemne powiązania, wykorzystując w  razie potrzeby 

również statki autonomiczne,

•	 Port 4.0 – jest ogólną wizją portu cyfrowego, wykorzystującą szczególną rolę 

portów jako centrów przepływów fizycznych i informacyjnych w globalnych 

Realizacja koncepcji Smart City na przykładzie portu w Hamburgu
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łańcuchach dostaw łączących wszystkie zaangażowane podmioty poprzez 

sieć udostępnianą przez władze portowe, w której ulepszona łączność, sys-

temy autonomiczne, analiza dużych danych i  automatyzacja prowadzą do 

większej niezawodności i wydajności [Saxe 2017].

Rozwój internetu od wczesnych lat 90. XX w. całkowicie zrewolucjonizował współ-

czesne społeczeństwo i przyniósł głębokie zmiany w życiu i sposobie, w jaki działamy. 

Naukowcy i liderzy przemysłu zgadzają się, że jesteśmy teraz na progu nowej rewolu-

cji technologicznej: Internetu Rzeczy (IoT) [Sia 2017]. 

IoT polega głównie na dodawaniu funkcji wykrywania i  komunikacji obiektom 

fizycznym i łączeniu tych obiektów ze sobą przez internet, umożliwiając im monito-

rowanie swojego środowiska, zgłaszanie swojego statusu, otrzymywanie instrukcji, 

a  nawet podejmowania działania na podstawie informacji, które otrzymują. Zatem 

każdy obiekt może teoretycznie zostać zamieniony w źródło informacji o tym obiek-

cie. Dzięki temu otrzymujemy nowe, znaczące informacje i  spostrzeżenia na temat 

działania tych obiektów i interakcji, co z kolei pozwala nam poprawić ich funkcjono-

wanie. Co więcej, komunikacja między urządzeniami (M2M) w połączeniu z wieloplat-

formową analizą danych umożliwia interakcję tych urządzeń ze sobą.

Sektor logistyczny znajduje się obecnie w czołówce w zakresie wdrażania techno-

logii IoT, która jest idealna dla zaspokojenia potrzeby zwiększenia przejrzystości łań-

cucha dostaw i szybkiego podejmowania decyzji w szeroko rozproszonych sieciach. 

IoT w transporcie rozpoczął się od technologii GPS i śledzenia przesyłek, a następnie 

został rozszerzony o wprowadzenie RFID. Obecnie technologie IoT można zobaczyć 

w całym łańcuchu wartości logistycznych, w tym w magazynowaniu, transporcie to-

warowym i tzw. dostawie „ostatniej mili”. W dalszej części pracy zostanie omówione 

zastosowanie tej technologii w porcie w Hamburgu. 

Porty stoją także w obliczu zmian takich jak urbanizacja oraz potrzeba zrówno-

ważonego rozwoju w zakresie operacji portowych. Do największych wyzwań należą:

1. globalizacja i zmiany strukturalne – konkurencyjne porty morskie są warun-

kiem wstępnym dla handlu międzynarodowego wynikającego z przeniesie-

nia produkcji do krajów o  tańszej sile roboczej. Wiele przedsiębiorstw pro-

dukcyjnych przeniosło produkcję z krajów rozwiniętych, mimo że pozostały 

one ich głównym rynkiem zbytu dla towarów wytwarzanych obecnie za gra-

nicą. Międzynarodowe Forum Transportowe (ITF) prognozuje, że geograficz-

na struktura handlu będzie ewoluowała w kierunku zwiększonego nacisku na 

rynki wschodzące. Będzie to spowodowane zmianami konsumpcji i popytu 
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krajowego oraz zmianami w strukturze przemysłowej (odejście od prostych 

czynności montażowych na rzecz produkcji bardziej zaawansowanej). W la-

tach 2015–2030 oczekuje się wzrostu popytu na usługi transportowe o 4,2% 

rocznie, a po tym okresie – o 3,3%. Tradycyjne szlaki pomiędzy gospodarkami 

rozwiniętymi osiągną mniejszą dynamikę wzrostu; 

2. zmiany demograficzne – wiele krajów uprzemysłowionych musi się zmierzyć 

z problemem starzejącego się społeczeństwa, a zarazem problemem braku 

wykwalifikowanej siły roboczej. To samo dotyczy oczywiście portów mor-

skich, uwzględniając fakt, że w tym wypadku dochodzi jeszcze konieczność 

wyszkolenia kadr w  zakresie zaawansowanych technologii. Porty morskie, 

podobnie jak inni pracodawcy, muszą być atrakcyjnymi miejscami pracy dla 

przyszłych kadr zarówno dziś, jak i w przyszłości. Ten fakt znacząco różni się 

od okresu lat osiemdziesiątych, w których problemem było bezrobocie; 

3. urbanizacja – rozwijające się i zwiększające swoją powierzchnię miasta wyma-

gają zrównoważonego rozwoju, szczególnie w krajach słabo i średnio rozwi-

niętych. Infrastruktura portowa odgrywa znacząca rolę w zakresie zaopatrze-

nia tych miast w niezbędne produkty, surowce oraz transportu pasażerskiego. 

Zarazem porty są często usytuowane wewnątrz miast (tak jest np. w Hambur-

gu), co może prowadzić do konfliktów w zakresie przejmowania powierzchni 

niezbędnej dla rozwoju portu, zamiast przeznaczania jej na cele mieszkanio-

we. Koncepcje takie jak smart cities czy smart ports mogą się przyczynić do 

rozwiązania tych konfliktów poprzez uczynienie operacji transportowych oraz 

portowych bezpieczniejszymi, wydajniejszymi i mniej uciążliwymi; 

4. zrównoważony rozwój – którego trzema filarami są: ekologia, ekonomia 

i  społeczeństwo. Te podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju znaj-

dują także zastosowanie w odniesieniu do portów morskich, których władze 

powinny być proaktywnymi partnerami w  procesie rozwoju regionu oraz 

łańcuchów logistycznych. Innowacyjność jest czynnikiem wzmagającym 

zrównoważony rozwój. Przykładowo  sposobami na ograniczenie emisji spa-

lin w portach generowanych przez przestarzałe jednostki napędowe jest al-

ternatywne użycie silników napędzanych LNG, pojazdów elektrycznych oraz 

optymalizacja i  automatyzacja procesów. Zrównoważony rozwój w  ujęciu 

społecznym wymaga, aby porty uwzględniały rozwój pracowników oraz ich 

środowiska pracy. Podobnie ujęcie ekonomiczne polega na tym, aby zarzą-

dzanie portu uwzględniało jego funkcjonowanie w przyszłości. 

Realizacja koncepcji Smart City na przykładzie portu w Hamburgu



170

Smart city Hamburg 

Wprowadzenie koncepcji inteligentnego miasta 

Przykładem udanego wdrożenia koncepcji smart city oraz smart port jest Hamburg 

– drugie po Berlinie największe miasto Niemiec zamieszkałe przez 1,8 mln ludzi. Pod-

stawowym założeniem jest zwiększenie innowacyjności samego miasta, ale także 

jakości życia mieszkańców. Na drugim miejscu Hamburg stawia na rozwój efektyw-

ności, mobilności, trwałości i bezpieczeństwa wykorzystywanych technologii. W tym 

celu władze Hamburga we współpracy z  firmą Cisco International Limited realizują 

projekt „Smart Connected Communities” (S+CC) w trzech obszarach: zdalnego świad-

czenia usług administracyjnych, a  także inteligentnego zarządzania ruchem oraz 

oświetleniem (smart city), smart port, Hafen City [Hamburg 2014]. 

Główne założenia programu to :

•	 wdrożenie inteligentnego oświetlenia ulicznego – celem jest zmniejszenie 

zużycia energii osiągnięte dzięki sterowaniu oświetleniem, które włączy się 

dopiero po wykryciu nadjeżdżającego pojazdu i będzie świecić przez okre-

ślony czas; 

•	 wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania ruchem ma na celu optyma-

lizację jego przepływu i wcześniejsze wykrywanie incydentów. Dzięki czujni-

kom monitorującym aktualny stan wykorzystania infrastruktury użytkownicy 

otrzymają informację o dostępności wolnych miejsc parkingowych; 

•	 wdrożenie tzw. „wirtualnego obywatela”, czyli rozwiązania umożliwiającego 

korzystanie z  usług administracyjnych za pośrednictwem terminali umiesz-

czonych w  specjalnych kioskach. Komunikacja odbywa się wielokanałowo 

(głos, wideo, tekst). Pierwszym rodzajem wniosków, które mogą być składane 

tą drogą, są Kita Gutscheine, czyli rezerwacje miejsca w przedszkolu z cało-

dzienną opieką. Sukcesywnie mają być wprowadzane kolejne możliwości. 

Program zakłada pojawienie się kiosków obywatelskich w przestrzeni miej-

skiej, np. w centrach handlowych;

•	 inwestycja HafenCity – to z kolei jedna z największych i najważniejszych in-

westycji rozwoju przestrzeni wielkomiejskiej w Europie. Na nieużytkach por-

towych powstała dzielnica skupiająca obiekty mieszkalne, rozrywkowe, kul-

turalne, której ukoronowaniem jest imponujący gmach filharmonii otwartej 

w  2017 r. Zgodnie z  memorandum zawartym między władzami Hamburga 

oraz firmą Cisco wdrażane mają być tu także rozwiązania mobilne pomagają-
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ce w optymalizacji i redukcji ruchu ulicznego, takie jak carsharing czy elektro-

mobilność, a także inwestycje w inteligentne budynki [Cisco 2014]. 

Hamburg to także główny port Niemiec, który jest integralną częścią miasta i dzie-

li z nim infrastrukturę drogową, będąc otoczonym z każdej strony strukturą miasta. 

Projekt smart port ma na celu złagodzenie negatywnego wpływu działalności portu 

na środowisko naturalne, a także zapewnić równowagę między ekologią i ekonomią 

zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. Modernizacja poprzez innowacje 

technologiczne, jaką jest niewątpliwie IoT, ma kluczowe znaczenie dla portu w Ham-

burgu w celu podtrzymania jego rozwoju i międzynarodowej konkurencyjności. Jed-

nocześnie chodzi o  minimalizowanie zewnętrznych skutków funkcjonowania portu 

dla mieszkańców miasta. Port jest ważnym czynnikiem ekonomicznym dla regionu 

i kraju – obejmuje on około jednej dziesiątej całkowitej powierzchni Hamburga, two-

rzy w Niemczech ponad 260 tys. miejsc pracy od niego zależnych i generuje ponad 

750 mln euro rocznych wpływów podatkowych dla miasta Hamburg [Hamburg Port 

Authority 2012]. Port obsługuje zarówno ładunki masowe, jak i kontenerowe, z któ-

rych oba wykazują stały wzrost wolumenu. Przewiduje się, że liczba obsługiwanych 

kontenerów wzrośnie z 8 mln w 2010 r. do 25 mln w 2025 r., a całkowita masa towaro-

wa ze 121 mln t w 2010 r. do 296 mln t w 2025 r. Port jest również ważnym węzłem dla 

przemysłu turystycznego. Szacuje się, że co roku przyjeżdża tu około 500 tys. pasaże-

rów statków wycieczkowych.

Wykres 1. Przeładunki kontenerów w przeliczeniu na TEU

Źródło: Hafen Hamburg Marketing e.V. 
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Oczekiwany wzrost natężenia ruchu oznacza, że roczne zdolności przeładunkowe 

muszą zostać zmodernizowane, ale ograniczenie miejsca ze względu na położenie 

portu w sercu Hamburga wiąże się z tym że, wzrost wydajności musi wynikać głów-

nie z odpowiedniego wzrostu produktywności. Jednocześnie należy zminimalizować 

negatywne skutki zewnętrzne (np. zatłoczenie, zanieczyszczenie i  bezpieczeństwo 

ruchu drogowego) spowodowane działaniami portu morskiego na życie lokalnych 

obywateli, a także wpływ portu na środowisko. Podsumowując, celem jest stworzenie 

wydajniejszego, bezpieczniejszego i taniego środowiska portowego.

Plan strategiczny i  operacyjny wyszczególniający wszystkie trwające i  przyszłe 

projekty mające na celu osiągnięcie tego celu określono w  „Planie rozwoju por-

tu 2025” wydanym w 2012 r. przez HPA. Raport zawiera szczegółowe informacje na 

temat wielu niezwiązanych z  IT programów, które mają na celu modernizację infra-

struktury portowej oraz wprowadzenie ekologicznych praktyk (np. stosowania ener-

gii odnawialnej) w porcie. Co więcej, szczegółowo opisuje planowaną ewolucję w kie-

runku inteligentnego portu. Prace rozpoczęto w 2011 r. Ten inteligentny port składa 

się głównie z trzech inteligentnych filarów logistycznych: inteligentnej infrastruktury 

portowej, inteligentnych strumieni ruchu i inteligentnych przepływów towarów. 

Logistyka smart port oraz smart port infrastruktura

Inwestując w inteligentną infrastrukturę portową, HPA instaluje czujniki w głównych 

zasobach materialnych portu. Obejmuje to wspomniane wcześniej inteligentne 

oświetlenie, a także monitorowanie wykorzystania zasobów i infrastruktury (np. dróg, 

parkingów, magazynów). Czujniki identyfikują niewykorzystane moce produkcyjne 

i  umożliwiają ich dostosowanie w  celu optymalizacji np. przez przekierowywanie 

przepływów towarów. Inteligentne systemy przechowywania z funkcją pomiaru tem-

peratury, wilgotności, w magazynach lub kontenerach mogą dostosować te parame-

try, aby zapewnić jakość składowanych produktów i zmniejszyć ryzyko uszkodzenia 

ładunku. Kamery, czujniki otwarcia i czujniki wykrycia ciepła wraz z systemami alar-

mowymi zapobiegają kradzieżom i zwiększają bezpieczeństwo.

Ponadto, dzięki inteligentnym systemom konserwacji, cykl życia zasobów porto-

wych i  infrastruktury został wydłużony, a prawdopodobieństwo wad wpływających 

na normalną działalność portu zostało znacznie zmniejszone. Inteligentne systemy 

konserwacji śledzą zużycie środków trwałych i mogą wstępnie wykrywać uszkodze-

nia, oszczędzając ogromne koszty napraw w wypadku awarii oraz zmniejszają praw-

dopodobieństwo defektów, które zakłócają normalny przepływ towarów w porcie.

Realizacja koncepcji Smart City na przykładzie portu w Hamburgu
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Kolejnym priorytetem jest inteligentne zarządzanie energią. Koncepcja smart port 

energy opiera się na wykorzystaniu energii odnawialnej, poprawie efektywności ener-

getycznej i  inteligentnej energii oraz mobilności. Pod hasłem inteligentna energia 

kryje się wiele działań obejmujących m.in. stworzenie systemu smart grid lub syste-

mu zarządzania obciążeniem sieci energetycznej. Mobilność to pojęcie, pod którym 

kryją się alternatywne metody zasilania statków w  energię elektryczną, stworzenie 

alternatywnych paliw i napędów, a także ograniczenie przejazdów na terenie portu 

[Brzozowski 2016].

W ramach koncepcji smart energy infrastruktura jest wyposażona w inteligentne 

liczniki, które mogą monitorować i kontrolować zużycie energii poprzez uwzględnie-

nie takich czynników jak temperatura i  ciśnienie. Energia odnawialna w  porcie po-

chodzi z trzech różnych źródeł: instalacji wiatrowych, paneli solarnych oraz biomasy. 

Wiele firm operujących w  porcie przystąpiło także dobrowolnie do programu „En-

terprises for Resource Protection” prowadzonego przez władze miejskie. Uczestnicy 

programu otrzymują finansowe oraz consultingowe wsparcie wspomagające wpro-

wadzanie energooszczędnych technologii oraz modernizacje istniejących budynków 

[Brzozowski 2015]. 

System zarządzania ruchem

Przejazd tysięcy samochodów ciężarowych dziennie znacząco wpływa na funkcjo-

nowanie portu i miasta [Forbes 2016]. Zarządzanie tym ruchem jest ważnym zada-

niem, aby port był konkurencyjny dla biznesu, a  miasto pozostało atrakcyjne dla 

mieszkańców. Począwszy od 2011 r. władze portu w Hamburgu umieściły 300 czuj-

ników na drogach i  mostach, aby śledzić ruch drogowy w  porcie i  nim zarządzać. 

Dzięki temu Centrum Zarządzania Drogą Portową dysponuje ciągłymi aktualizacja-

mi stanu mostów zwodzonych i ruchu w całym porcie. Dane te pozwalają systemowi 

zarządzania ruchem na podejmowanie skutecznych decyzji dotyczących kierowania 

przepływem pojazdów w celu optymalizacji tras, a  tym samym minimalizacji prze-

ciążenia i  czasu tranzytu dla wszystkich uczestników. Światła drogowe mogą być 

odpowiednio dostosowywane do aktualnych warunków, a cyfrowe znaki drogowe 

– sygnalizować proponowane kierunki jazdy. Obecnie HPA pracuje nad bezpośred-

nim dostarczaniem tych informacji do smartfonów lub komputerów pokładowych 

kierowców. Podobne zalecenia dotyczą parkowania i są oparte na ciągłym monito-

rowaniu miejsc parkingowych, dzięki czemu ułatwiają kierowcom znalezienie odpo-

wiedniego miejsca.
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Dzięki automatycznej identyfikacji radarowej statków i wykrywaniu ich prędkości 

można zaplanować, że zwodzone mosty będą się otwierać i  zamykać tylko na taki 

czas, jaki jest niezbędny, aby statek przepłynął, a te same informacje są wykorzysty-

wane do kierowania ruchem. Wydobywanie zagregowanych danych w  dłuższym 

okresie pozwala następnie Centrum Zarządzania Drogą Portową poprawić progno-

zy czasu przejazdu i zaplanować przyszłe inwestycje lub modyfikacje w celu dalszej 

optymalizacji przepływu ruchu. Zgromadzone przez czujniki informacje o warunkach 

panujących na rzece Łabie i ruchu statków na wodach portowych są w sposób ciągły 

przekazywane do centrum, które z kolei może się dzielić tymi informacjami ze wszyst-

kimi statkami, aby zapewnić płynność żeglugi na swoich wodach. Centrala nadzoru 

kolejowego podobnie zarządza transportem kolejowym.

Początkowo systemy ruchu drogowego, kolejowego i wodnego, zostały opraco-

wane i wdrożone osobno. Obecnie HPA zmierza w stronę intermodalnego centrum 

ruchu drogowego, integrując te systemy i  umożliwiając wymianę danych między 

nimi, ponieważ różne tryby transportu wyraźnie oddziałują ze sobą i nie mogą być 

postrzegane jako niezależne.

Zarządzanie przepływem towarowym

Dzięki systemom automatycznej identyfikacji takim jak RFID władze portowe wiedzą 

przez cały czas, co się dzieje w porcie, jakie jest pochodzenie i przeznaczenie towarów, 

jakie są przewidywane dla nich czasy dostawy i jakie usługi portowe muszą być wdro-

żone w celu właściwego postępowania (tj. jak ładować i rozładowywać towary). Eks-

ploracja danych pozwala na optymalizację nie tylko trasowania przewozu, lecz także 

harmonogramów dla zminimalizowania czasu obsługi. Informacje te są udostępniane 

wszystkim stronom zaangażowanym w przemieszczenie towarów za pośrednictwem 

zintegrowanej platformy informacji o  ładunkach. Czujniki stanu na dźwigach, łado-

warkach paletowych itp. pomagają określić optymalne wykorzystanie zasobów. Dzięki 

GPS i  georeferencji magazyny mogą być automatycznie powiadamiane o  opóźnie-

niach, co umożliwia skorygowanie harmonogramów ich pracy oraz dostosowania wy-

magań dotyczących obsługi. Te same technologie pomagają również w redukcji liczby 

kontroli, co z kolei zmniejsza koszty pracy i czas w urzędzie celnym.

Aby rozwijać inteligentny port, HPA współpracowała z wieloma różnymi partne-

rami. Pierwszym ważnym partnerem jest miasto Hamburg, gdyż rozwój inteligentne-

go portu przebiega jednocześnie z projektem smart city. Ponieważ port znajduje się 

w centrum miasta, a  ruch wychodzący oraz ruch przychodzący w pewnym stopniu 

Realizacja koncepcji Smart City na przykładzie portu w Hamburgu
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jest skierowany przez ulice na zewnątrz miasta, sensowne jest dostosowanie syste-

mów ruchu miejskiego i generowanego przez port oraz ich wzajemna komunikacja. 

Poza bezpośrednim zaangażowaniem w inteligentny port miasto Hamburg, a także 

Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast odgrywają zasad-

niczą rolę w opłacalności ekonomicznej portu poprzez utrzymanie i rozbudowę infra-

struktury transportu lądowego oraz rozbudowę i  modernizacje parków przemysło-

wych poza obszarem portu. 

Poza partnerstwami publicznymi HPA utworzyła szereg prywatnych partnerstw 

z dostawcami technologii dla rozwoju inteligentnego portu, aby umożliwić zbudo-

wanie w pełni zintegrowanych, niestandardowych rozwiązań. Głównymi dostawcami 

rozwiązań informatycznych HPA są wspomniane wcześniej Cisco, a także SAP i Deut-

sche Telekom.

Wyzwania związane z implementacją technologii IoT 

Tworzenie inteligentnej sieci rzeczy, które współdziałają ze sobą, wymaga integracji 

wielu różnych technologii zastrzeżonych dla różnych procesów biznesowych, róż-

nych podmiotów w  łańcuchu logistycznym znajdujących się w  różnych częściach 

świata. Duże rozbieżności w  typach danych, a  także inne typy sprzętu, systemów 

operacyjnych i standardów technologicznych stanowią wyzwanie dla scentralizowa-

nego zarządzania danymi i wymiany danych. Aby rozwiązać ten problem, dostawcy 

IT dla HPA muszą stale pracować nad rozwojem jednolitego centralnego systemu 

wywiadowczego, który jest w stanie komunikować się ze wszystkimi podłączonymi 

urządzeniami. Do interesariuszy należą: samo HPA, spedytorzy, przewoźnicy drogo-

wi, kolejowi i oceaniczni, organy celne, terminale, magazyny kontraktowe, zarządcy 

parkingów i  inne firmy w całym porcie. Dane osób, procesów i  rzeczy są następnie 

konsolidowane i analizowane za pomocą SAP HANA Cloud Platform. Dane proceso-

we opierają się na rozszerzonym widoku łańcucha dostaw, który rozpoczyna się od 

wysyłki z  innego portu i  może się rozciągać na setki kilometrów od Hamburga. Na 

podstawie analizy HPA oferuje różne rodzaje harmonogramów, zadań osobom, które 

tego potrzebują, za pośrednictwem swoich urządzeń mobilnych [Forbes 2016].

IoT to technologia zależna od swobodnego przepływu danych z  inteligentnych 

urządzeń do centralnej platformy, która koordynuje agregację, analizę i wymianę tych 

danych. Jednak należy pamiętać, że w porcie Hamburg operuje wiele firm, które są 

dla siebie konkurencyjne, co wiąże się z ich obawą, czy przekazywane dane będą po-

ufne. Dlatego też HPA musiała sporo zainwestować, zarówno dostarczając bezpieczny 
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system zarządzania danymi, który dzieli się wyłącznie odpowiednimi danymi z zainte-

resowanymi stronami za pomocą zaszyfrowanego połączenia wspartego umowami 

o zachowaniu poufności, jak i wyraźnie informując o tym same firmy.

IoT wymaga nie tylko przyjęcia nowej technologii, lecz także analizy i przeprojek-

towania wszystkich związanych z nią procesów biznesowych. Stanowi to oczywiste 

wyzwanie, które wymaga wiele czasu i  wysiłku, aby uzyskać odpowiedni rezultat, 

a  także informacje zwrotne od wszystkich zainteresowanych stron. Właściwe zarzą-

dzanie zmianami ma również kluczowe znaczenie, aby zainteresowane strony mogły 

zobaczyć korzyści wynikające ze zmiany i nauczyć się pracy w nowym systemie. Testy 

prototypowe, które zapewniły wgląd w funkcjonalność i korzyści, okazały się skutecz-

ną strategią radzenia sobie z tym problemem.

Podsumowanie
 

Przykład Hamburga wskazuje, że koncepcje smart city czy technologie IoT mogą 

być skutecznym rozwiązaniem. W sytuacji gdy nie istnieje możliwość terytorialnego 

rozwoju portu, zwiększenie jego wydajności i  wolumenu przeładunków jest możli-

we tylko poprzez skuteczniejsze zarządzanie. Wspomniane koncepcje i  technologie 

dają zarządzającym tymi podmiotami narzędzia do ich realizacji, które, jak wskazuje 

doświadczenie Hamburga, mogą przynieść bardzo dobre rezultaty. Rozwój logistyki 

i obrotu towarowego bardzo często związany jest także z uciążliwością spowodowa-

ną przez hałas. Zgodnie jednak z  zasadą zrównoważonego rozwoju rozwój gospo-

darczy nie powinien zakłócać rozwoju środowiskowego i społecznego. Rozwiązania 

preferowane przez koncepcję smart city i  smart port wydają się zbieżne z  tym po-

stulatem, a wręcz nadają mu nową zawartość – to dzięki ich rozwojowi możliwy jest 

rozwój społeczny i środowiskowy. 
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zajmujemy ostatnie miejsce. Z tego powodu trzeba podejmować wszystkie możliwe 

działania, żeby ta sytuacja uległa zmianie. Autorzy postanowili zaplanować bada-

nia w  zakresie analizy zdarzeń drogowych na wybranych skrzyżowaniach w  Łodzi 

z udziałem pojazdów komunikacji zbiorowej. Następnie koncepcję tych badań zgło-

szono do Konkursu Rektora UŁ, dzięki czemu uzyskały one finansowanie w  postaci 

grantu. Cele artykułu są następujące:

1. wyodrębnienie skrzyżowań, na których występuje największe niebezpie-

czeństwo zdarzeń z udziałem autobusów komunikacji publicznej,

2. porównanie wypadkowości tramwajów i autobusów na wybranych skrzyżo-

waniach,

3. dokonanie analizy przyczyn zdarzeń oraz zidentyfikowanie grup sprawców.

Badania zostały przeprowadzone zgodnie z  planem. Szczegóły procesu ba-

dawczego zostały zawarte w podrozdziale poświęconym metodyce badań. W  ich 

trakcie natrafiono na problemy związane z rozbieżnością zakresu danych posiada-

nych przez policję i MPK. Dzięki wsparciu i pomocy przedstawicieli instytucji biorą-

cych udział w badaniu udało się je odpowiednio zinterpretować oraz sformułować 

wnioski1.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym związane 
z pojazdami komunikacji zbiorowej

Wzrost liczby pojazdów silnikowych oraz rozbudowa infrastruktury drogowej przy-

czyniły się do występowania zjawiska niepożądanych zdarzeń drogowych, takich jak 

kolizje i  wypadki. Pierwszą w  historii kolizję drogową datuje się na rok 1769, kiedy 

to podczas pokazu na ulicach Paryża zawiodło sterowanie w przednim kole pojazdu 

i uderzył on w mur [Pierwszy na świecie... 2015]. Od tego wydarzenia bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym stawało się coraz poważniejszym globalnym problemem. W każ-

dym roku na całym świecie w zdarzeniach drogowych ginie aż około 1,2 mln osób, 

a około 50 mln osób zostaje rannych. Zdarzenia te w ponad 90% występują w krajach 

1  W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla podkom. Michała Szymajdy z Komendy Miejskiej 
Policji w  Łodzi za pomoc w  analizie i  interpretacji danych z  zakresu zdarzeń niepożądanych oraz panu 
kierownikowi Ryszardowi Kowalczykowi z Biura Nadzoru Ruchu MPK w Łodzi za przedstawienie sposobu 
funkcjonowania nadzoru ruchu oraz zasad postępowania służb MPK w przypadku zajścia zdarzenia niepo-
żądanego.
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nisko oraz średnio rozwiniętych, gdzie zarejestrowanych jest tylko 48% wszystkich 

pojazdów [World Health Organization 2009, s. 9].

Wypadki to efekt m.in. nieidealnego systemu zarządzania ruchem drogowym. 

Aby zapewnić profilaktykę bezpieczeństwa, należy zlokalizować, zdefiniować, a na-

stępnie usunąć wykryte luki w systemie [Szymanek 2012, s. 9]. Można wyróżnić też 

inne czynniki, które wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego [Buczko 2017, 

ss.  34–37]: kierowcy, piesi oraz pojazdy i  ich ruch po drodze. Kierowca powinien 

wykazywać zdolność fizyczną i psychiczną do kierowania pojazdem [Buczko 2017, 

s. 34]. Zaburzeniami w tym obszarze są m.in. [Petridou, Moustaki 2000, ss. 819-822]: 

senność i  zmęczenie, stężenie alkoholu we krwi, reakcja na leki, połączenie picia 

alkoholu i  przyjmowania leków, rozproszenie kierowcy, np. poprzez zapalanie pa-

pierosa, rozmowy przez telefon, włączenie radia, zaspokojenie potrzeb dziecka czy 

kłótnia z pasażerem. Piesi, aby zapewniać sobie bezpieczeństwo, korzystając z pasa 

ruchu powinni zachowywać ostrożność oraz przestrzegać przepisów ruchu drogo-

wego [Buczko 2017, s. 34]. Pojazd powinien być skonstruowany tak, by zmniejszać 

skutki zdarzeń drogowych oraz winien posiadać wyposażenie i  systemy zwiększa-

jące bezpieczeństwo w  ruchu drogowym. Kierujący pojazdem powinien się kon-

centrować na jeździe, dlatego nie może być rozpraszany napływem wielu bodźców 

oraz nie może być zmuszany do ciągłej koncentracji na manewrach. Z tego powo-

du w  drogownictwie stosuje się prostotę, jednolitość oraz regularność rozwiązań. 

Ostatnim aspektem, na który zwraca się uwagę, jest wyposażenie drogi, czyli: pra-

widłowe oznakowanie drogi czy wyposażenie jej w bariery ochronne [Wicher 2012, 

ss.  291–310]. Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa ruchu drogowego jest 

możliwe poprzez podporządkowanie się ogólnym przepisom drogowym wszystkich 

użytkowników dróg, stref zamieszkania oraz stref ruchu określonych w Prawie o ru-

chu drogowym [Prawo o ruchu drogowym 2016]. Redukcji liczby zdarzeń drogowych 

można dokonać także m.in. poprzez zminimalizowanie liczby pojazdów indywidu-

alnych w centrach miast na rzecz komunikacji miejskiej [Kauf, Tłuczak 2014, s. 129]. 

W  systemach bezpieczeństwa ruchu drogowego stosuje się również nowoczesne 

technologie, do których należą Inteligentne Systemy Transportowe. Ich głównym 

celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz 

lepsza efektywność wykorzystania infrastruktury [Kozłowski, Jabłoński, Stanik 2017, 

s. 26]. Ważne jest, aby nieustannie poszukiwać nowych rozwiązań, które zapewnią 

jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Aby było to możliwe, konieczne jest współ-

działanie grup dyskusyjnych z różnych dziedzin, co powoduje powstawanie najlep-
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szych analiz dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich wyników [Ko-

złowski, Jabłoński, Błoch 2017, s. 100].

Do komunikacji zbiorowej, oprócz tradycyjnych środków transportu, zalicza się 

również busy i autokary szkolne, prywatne autobusy czy taksówki [White 2016, s. 20]. 

W 2015 r. na polskich drogach jeździło blisko 12 tys. autobusów komunikacji publicz-

nej, natomiast w 2014 r. w 31 miastach występowały linie tramwajowe, w tym aż pięć 

miast należało do aglomeracji łódzkiej. Łączna długość linii tramwajowych przekra-

czała 2,3 tys. km. W 2014 r. trolejbusy posiadały miasta takie jak: Gdynia, Lublin i Ty-

chy, natomiast linię metra miała tylko Warszawa. Dodatkowo w  21 miastach i  gmi-

nach funkcjonowały sezonowe wypożyczalnie rowerów publicznych [Kozłowska, 

Abramowicz 2017, s. 24].

Wybór środka transportu przez jego użytkownika uwarunkowany jest przede 

wszystkim czasem oraz kosztem przejazdu [Beirao, Sarsfield Cabral 2007, ss.  478– 

–489]. Często jednak oprócz tych głównych czynników ważne są inne determinanty 

[Kauf 2010, s. 100]: posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem indywidualnym, 

lokalizacja infrastruktury punktowej, znajomość przez użytkownika rozkładu jazdy, 

wyposażenie środka transportu komunikacji publicznej, dostępność czasowa czy też 

czynniki sytuacyjne – wielkość bagażu, pogoda.

 

Metodyka badań własnych

W pierwszej fazie badań otrzymano informacje od Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 

na temat zdarzeń niepożądanych w latach 2012–2017. Dane te dotyczyły 283 skrzy-

żowań, na których wystąpiło 555 zdarzeń niepożądanych z udziałem autobusów ko-

munikacji publicznej. Następnie zastosowano metodę ABC do sprawdzenia, czy uda 

się dzięki temu wyodrębnić grupę skrzyżowań, które są najbardziej niebezpieczne. 

W celu uzyskania jak najlepszych wyników przeprowadzono rozmowy z przedstawi-

cielem Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Zdecydowano, iż z grupy skrzyżowań naj-

bardziej niebezpiecznych wybrano te, na których zdarzeń było najwięcej – na pod-

stawie analizy danych zdecydowano, że będą to skrzyżowania, na których doszło 

w badanym okresie do więcej niż 10 zdarzeń. W wyniku tego do analiz wyodrębniono 

następujące skrzyżowania:

1. al. Śmigłego-Rydza z al. Piłsudskiego,

2. ul. Radwańskiej z ul. Wólczańską,
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3. al. Włókniarzy z al. Bandurskiego,

4. ul. Tatrzańskiej z ul. Przybyszewskiego.

Łącznie na tych skrzyżowaniach w latach 2012–2017 doszło do 57 zdarzeń. Kolej-

nym krokiem było dokonanie analizy przyczyn tych zdarzeń na wybranych czterech 

skrzyżowaniach. Miało to formę tabel zawierających dane o miejscu i czasie, sprawcy 

oraz przyczynie wystąpienia kolizji lub wypadku.

W kolejnej fazie badań, opierając się na wywiadzie kwestionariuszowym składa-

jącym się z dziewięciu pytań, przeprowadzono rozmowę z kierownikiem Łódzkiego 

Nadzoru Ruchu Drogowego Miejskiej Komunikacji Miejskiej, gdzie uzyskano informa-

cje, iż baza pozyskana od Komendy Miejskiej Policji w Łodzi nie zawiera wszystkich 

zdarzeń drogowych z  udziałem autobusów MPK. Powodem tego jest możliwość li-

kwidacji kolizji bez udziału policji, we własnym zakresie przez odpowiednio przeszko-

lonych pracowników MPK. Jest to możliwe, gdy w zdarzeniu nie ucierpiała żadna oso-

ba, a strony zdarzenia drogowego zawarły porozumienie co do winy.

W celu porównania pozyskanych danych z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi z da-

nymi od MPK Łódź otrzymano od kierownika Nadzoru Ruchu Drogowego MPK Łódź 

tabele zawierające:

•	 liczbę kolizji i wypadków z udziałem pojazdów MPK oraz osób rannych w wy-

padkach w latach 2015–2017 na wybranych skrzyżowaniach,

•	 liczbę kolizji i wypadków oraz liczbę osób rannych w latach 2015–2017 w ca-

łej Łodzi z podziałem na tramwaje i autobusy. 

Uwzględniły one cztery najniebezpieczniejsze skrzyżowania według danych Nad-

zoru Ruchu MPK. Na ich przykładzie przygotowano drugi ranking. Są to skrzyżowania:

1. ul. Kopcińskiego z al. Piłsudskiego i al. Śmigłego-Rydza,

2. al. Kościuszki z al. Mickiewicza,

3. al. Bandurskiego z al. Jana Pawła II, al. Mickiewicza i al. Włókniarzy,

4. ul. Dąbrowskiego z ul. Gojawiczyńskiej.

Następnie skonsultowano wyniki badań z Kierownikiem Nadzoru Ruchu Drogo-

wego MPK oraz otrzymano opinie pracowników MPK o przyczynach zdarzeń niepo-

żądanych na wybranych skrzyżowaniach. Jednak opinie te są subiektywne, ponieważ 

wyrażane były przez ich uczestników. W ostatnim kroku podjęto konsultacje z przed-

stawicielem Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w celu zaczerpnięcia opinii dotyczą-

cych wyników badań empirycznych.
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Wyniki badań empirycznych

Na podstawie danych policji do największej liczby zdarzeń niepożądanych doszło na 

skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z al. Śmigłego-Rydza. Z analizy przyczyn tych zdarzeń (ta-

bela 1) wynika, iż do ponad 28% zdarzeń drogowych doszło z powodu nieprawidłowej 

zmiany pasa ruchu. Kolejnym problemem jest nieprawidłowe skręcanie (ponad 14%).

Na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z al. Śmigłego-Rydza należy przyjrzeć się głów-

nej przyczynie zdarzeń, a mianowicie nieprawidłowej zmianie pasa ruchu, pamiętając 

jednocześnie, że w relacji południe–wschód skręcający w kierunku wschodnim mu-

szą przejechać przez buspas, co może generować zdarzenia z MPK. Co prawda w rela-

cji północ–zachód skręcająy w prawo nie przecinają buspasa, lecz go zajmują. Dodat-

kowo pas ten jest o wiele dłuższy, co daje możliwość odpowiednio wczesnej zmiany 

i ustawienia pojazdu w wymaganym do skrętu miejscu2.

Tabela 1. Przyczyny zdarzeń drogowych z  udziałem autobusów MPK w  Łodzi na 
skrzyżowaniu al. Śmigłego-Rydza z al. Piłsudskiego w latach 2013–2017
Przyczyna liczba %
Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 6 29
Nieprawidłowe skręcanie 3 14
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 2 10
Nieprawidłowe omijanie 2 10
Winy pasażera 2 10
Nieprawidłowe wyprzedzanie 1 5
Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 1 5
Nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody 1 5
Inne – nieostrożne otwieranie drzwi pojazdu 1 5
Gwałtowne hamowanie 1 5
Niezachowanie bezpiecznych odległości między pojazdami 1 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej w Łodzi.

Drugim skrzyżowaniem, na którym według danych policji występuje najwięcej 

kolizji i wypadków, jest skrzyżowanie ul. Radwańskiej z ul. Wólczańską. Na podstawie 

analizy danych (tabela 2) wnioskuje się, że największym problemem w tym obszarze 

jest nieprawidłowe omijanie (aż 64%). Pozostałe analizowane przyczyny są pojedyn-

czymi zdarzeniami, zatem są to zdarzenia losowe.

2 Na podstawie wywiadu z podkom. M. Szymajdą z Komendy Miejskiej w Łodzi.
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Tabela 2. Przyczyny zdarzeń drogowych z  udziałem autobusów MPK w  Łodzi na 
skrzyżowaniu ul. Radwańskiej z ul. Wólczańską w latach 2012–2016
Przyczyna liczba %
Nieprawidłowe omijanie 9 64
Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu 1 7
Nieustalone 1 7
Nieprawidłowe skręcanie 1 7
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 1 7
Nieprawidłowe wymijanie 1 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej w Łodzi.

Kolejnym skrzyżowaniem według rankingu przygotowanego na podstawie da-

nych policji jest skrzyżowanie al. Włókniarzy z al. Bandurskiego. Analiza danych (tabe-

la 3) pozwoliła na wyszczególnienie najczęstszej przyczyny zdarzeń niepożądanych 

– nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (55%). W wyniku analizy przyczyn zdarzeń 

na przedmiotowym skrzyżowaniu zauważono główny powód tego zjawiska. Skrzyżo-

wanie jest nieprawidłowo skonstruowane. Tory tramwajowe są położone zbyt wąsko, 

a w projekcie budowy skrzyżowania nie uwzględniono przejazdów autobusów obok 

torów tramwajowych.

Tabela 3. Przyczyny zdarzeń drogowych z  udziałem autobusów MPK w  Łodzi na 
skrzyżowaniu al. Włókniarzy z al. Bandurskiego w latach 2013–2017
Przyczyna liczba %
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 6 55
Nieprawidłowe omijanie 2 18
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pie-
szych (od 11.2015)

1 9

Nieprawidłowe skręcanie 1 9
Nieprawidłowa: zmiana pasa ruchu 1 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej w Łodzi.

Ostatnim skrzyżowaniem w  przedstawionym rankingu jest skrzyżowanie ul. Ta-

trzańskiej z ul. Przybyszewskiego. Podczas analizy danych policji (tabela 4) zauważo-

no, iż na tym skrzyżowaniu do zdarzeń drogowych dochodzi z różnych przyczyn i nie 

można jednoznacznie stwierdzić, że jedna przeważa nad resztą. Na tym skrzyżowaniu 

28% zdarzeń niepożądanych wynika z nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu, 18% 

z powodu gwałtownego hamowania. Natomiast po 9% w wyniku niedostosowania 

prędkości do warunków ruchu, najechania pieszego, wjazdu przy czerwonym świetle, 

Analiza zdarzeń drogowych na wybranych skrzyżowaniach w Łodzi 
z udziałem pojazdów komunikacji zbiorowej w latach 2012–2016



188

wejścia na jezdnię przy czerwonym świetle oraz z powodu innych niezdefiniowanych 

zdarzeń.

Tabela 4. Przyczyny zdarzeń drogowych z  udziałem autobusów MPK w  Łodzi na 
skrzyżowaniu ul. Tatrzańskiej z ul. Przybyszewskiego w latach 2012–2016
Przyczyna liczba %
Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 3 28
Gwałtowne hamowanie 2 18
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 1 9
Najechanie na pieszego 1 9
Inne 1 9
Wjazd przy czerwonym świetle 1 9
Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 1 9
Nieprawidłowe skręcanie 1 9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Miejskiej w Łodzi.

Na podstawie informacji otrzymanych od Biura Nadzoru Ruchu Drogowego uzys-

kano informację, iż na następujących skrzyżowaniach:

1. ul. Kopcińskiego z al. Piłsudskiego i al. Śmigłego-Rydza,

2. al. Kościuszki z al. Mickiewicza,

3. al. Bandurskiego z al. Jana Pawła II, al. Mickiewicza i al. Włókniarzy,

4. ul. Dąbrowskiego z ul. Gojawiczyńskiej

najczęstszymi przyczynami zdarzeń według opinii kierujących pojazdami MPK są:

•	 wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle,

•	 zajechanie drogi,

•	 niezachowanie bezpiecznej odległości do pojazdu poprzedzającego,

•	 niedostosowanie prędkości do panujących warunków.

Jednak są to opinie osób, które brały udział w zdarzeniach na omawianych skrzy-

żowaniach, zatem mogą być subiektywne.

Na podstawie danych policji dokonano analizy sprawców zdarzeń drogowych na 

wybranych skrzyżowaniach (tabela 5). Wywnioskowano, iż na skrzyżowaniu al. Śmig- 

łego-Rydza z al. Piłsudskiego głównymi sprawcami zdarzeń są kierujący samochoda-

mi (zarówno osobowymi, jak i ciężarowymi) – prawie 67%. Na tym skrzyżowaniu dróg 

kierujący autobusem byli sprawcami tylko niespełna 24% wszystkich zdarzeń z udzia-

łem autobusów. Natomiast piesi spowodowali 10% tych zdarzeń.

Remigiusz Kozłowski, Klaudia Stanik
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Kolejnym analizowanym miejscem jest skrzyżowanie ul. Radwańskiej z  ul. Wól-

czańską, gdzie inicjatorem 79% zdarzeń drogowych byli kierujący samochodami. Na 

tym skrzyżowaniu 14% zdarzeń zainicjował sprawca zidentyfikowany jako kierujący 

innym pojazdem. Natomiast dla 7% zdarzeń sprawca jest nieznany. Trzecim skrzyżo-

waniem według stworzonego rankingu jest skrzyżowanie al. Włókniarzy z al. Bandur-

skiego. Na tym skrzyżowaniu największą grupą sprawców byli kierujący autobusami 

(36%), następnie kierujący tramwajami (27%). Sprawcy zaklasyfikowani jako kierujący 

samochodami oraz nieznani sprawcy stanowią 18% ogólnej liczby sprawców z udzia-

łem autobusów. Na ostatnim analizowanym skrzyżowaniu, tj. skrzyżowaniu ul. Ta-

trzańskiej z  ul. Przybyszewskiego, ponad 45% zdarzeń drogowych spowodowane 

było przez kierowców autobusów. Natomiast kierowcy samochodów spowodowali 

27% wszystkich zdarzeń, piesi 18%, a z winy pasażera zaistniało 9% wszystkich zda-

rzeń z udziałem autobusów.

Na podstawie danych uzyskanych z Biura Nadzoru Ruchu Drogowego porównano 

wypadkowość autobusów i tramwajów MPK Łódź, odnosząc się do trzech aspektów: 

taboru, pracy przewozowej oraz długości linii. Porównując wypadkowość, uwzględ-

niając tabor, a także przyjmując, że każdy z autobusów i tramwajów uczestniczył mak-

symalnie jeden raz w zdarzeniu niepożądanym wyliczono, że w ciągu trzech ostatnich 

lat (tj. 2015–2017) średnio w  zdarzeniach drogowych uczestniczyło rocznie prawie 

33% tramwajów i ponad 50% autobusów. Rozpatrując wypadkowość w odniesieniu 

do pracy przewozowej widać, że w ostatnich trzech latach (tj. 2015–2017) wypadek 

lub kolizja w  przypadku tramwajów wystąpiła średnio co niespełna 23  tys. km, na-

tomiast w przypadku autobusów – co niespełna 39,5 tys. km. W ostatnim obszarze, 

czyli w odniesieniu do długości wszystkich linii – odpowiednio tramwajowych i au-

tobusowych – widoczne jest, że w ciągu ostatnich trzech lat (tj. 2015–2017) średnio 

na 1 km wszystkich linii tramwajowych przypadło rocznie pięć wypadków z udziałem 

tramwajów, natomiast w przypadku linii autobusowych na 1 km linii przypadł nieco 

ponad jeden wypadek rocznie z udziałem autobusów.

Remigiusz Kozłowski, Klaudia Stanik
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Tabela 6. Porównanie wypadkowości autobusów i tramwajów MPK Łódź w odnie-
sieniu do taboru, pracy przewozowej oraz długości linii

Wypadkowość autobusów i tramwajów w odniesieniu do:
taboru [(tabor/liczba zdarzeń)*100%]

2015 2016 2017 średnia
Tramwaje 34% 34% 30% 33%
Autobusy 44% 54% 54% 51%

pracy przewozowej [praca przewozowa/liczba wypadków]
2015 2016 2017 średnia

Tramwaje 23 239,44 23 537,80 20 702,63 22 493,29
Autobusy 34 246,58 42 438,27 41 793,31 39 492,72

łącznej długości linii [liczba zdarzeń/liczba km trasy]
2015 2016 2017 średnia

Tramwaje 4,47 4,41 5,01 4,63
Autobusy 1,58 1,28 1,30 1,39

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biura Nadzoru Ruchu MPK Łódź.

Na podstawie danych uzyskanych z Biura Nadzoru Ruchu MPK w Łodzi przeana-

lizowano poszczególnych sprawców zdarzeń niepożądanych z  udziałem pojazdów 

komunikacji zbiorowej MPK Łódź na wybranych skrzyżowaniach w latach 2015–2017 

(tabela 7). Na skrzyżowaniu ul. Kopcińskiego z al. Piłsudskiego i al. Śmigłego-Rydza 

ponad 60% wypadków i kolizji zostało spowodowane z winy osoby niebędącej kie-

rującym pojazdem MPK. Niespełna 19% zdarzeń niepożądanych wystąpiło z  winy 

kierującego pojazdem MPK, a w ponad 20% przypadków sprawa została skierowana 

do prowadzenia w ramach postępowania przygotowawczego – dochodzenia. Na tym 

skrzyżowaniu na przestrzeni wybranych lat 12 osób doznało obrażeń ciała. Na drugim 

z opisywanych skrzyżowań, tj. ul. Kościuszki z ul. Mickiewicza, kierowcy MPK spowo-

dowali 20% zdarzeń niepożądanych. Na tym skrzyżowaniu w latach 2015–2017 zosta-

ła ranna jedna osoba. Na kolejnym skrzyżowaniu – al. Bandurskiego z al. Jana Pawła II, 

al. Mickiewicza i al. Włókniarzy – w latach 2015–2017 doszło do 63 zdarzeń niepożą-

danych. Prawie połowa z nich była spowodowana przez prowadzącego pojazd MPK, 

do ponad 38% zdarzeń doszło z winy kierującego innym pojazdem niż pojazd MPK, 

natomiast prawie 13% tych zdarzeń jest w trakcie dochodzenia i ustalania sprawcy. 

Na tym skrzyżowaniu w analizowanym okresie w wyniku wypadków drogowych ran-

ne zostały 24 osoby. Ostatnim skrzyżowaniem w rankingu jest skrzyżowanie ul. Dą-

browskiego z ul. Gojawiczyńskiej, gdzie sprawcą ponad 78% wypadków i kolizji były 

inne pojazdy niż pojazdy MPK, tylko 7% zdarzeń niepożądanych zakwalifikowano 

Analiza zdarzeń drogowych na wybranych skrzyżowaniach w Łodzi 
z udziałem pojazdów komunikacji zbiorowej w latach 2012–2016



192

z winy kierujących pojazdami MPK, a w sprawie ponad 14% toczy się dochodzenie. 

Na tym skrzyżowaniu w latach 2015–2017 obrażeń ciała doznało sześć osób.

Tabela 8 przestawia liczbę sprawców zdarzeń drogowych z  udziałem pojazdów 

Komunikacji Zbiorowej MPK Łódź w latach 2015–2017. W 2015 r. doszło do 1 513 zda-

rzeń drogowych, w których 289 osób zostało rannych. 68% zdarzeń spowodowane 

było z  winy kierującego innym pojazdem niż pojazd MPK, 23% z  winy kierującego 

pojazdem MPK, a 10% zdarzeń do tej pory nie wyjaśniono i nie określono ich spraw-

cy. W kolejnym roku liczba zdarzeń niepożądanych spadła do 1 349, natomiast liczba 

ofiar rannych wzrosła do 295. 72% tych zdarzeń spowodowane zostało z winy obcej, 

20% z winy kierującego pojazdem, a w sprawie 9% toczy się dochodzenie. W ostat-

nim badanym roku liczba zdarzeń niepożądanych wzrosła do 1  455, a  liczba ofiar 

rannych była najniższa spośród trzech badanych lat – 272. 70% wypadków i  kolizji 

zostało spowodowanych z winy innego kierującego niż prowadzący pojazd MPK, jed-

na czwarta – z winy kierującego pojazdem MPK, a w sprawie ponad 6% wszystkich 

zdarzeń trwa dochodzenie.

W  tabeli 9 zamieszczono dane uzyskane zarówno od Komendy Miejskiej Policji 

w Łodzi, jak i od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi. Danych po-

zyskanych z obu źródeł nie można porównywać w prosty sposób z następujących po-

wodów:

•	 różnią się zakresem: dane pozyskane z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi za-

wierają liczbę zdarzeń drogowych z podziałem na kolizje i wypadki drogowe 

wraz ze wskazaniem sprawcy dla autobusów, natomiast dane pozyskane od 

MPK Łódź zawierają liczbę zdarzeń drogowych z podziałem na kolizje i wy-

padki drogowe wraz ze wskazaniem sprawców dla wszystkich pojazdów 

MPK,

•	 Komenda Miejska Policji w Łodzi jako „autobusy” uwzględnia wszystkie auto-

busy miejskiej komunikacji zbiorowej (nie tylko MPK, lecz także np. PKS),

•	 MPK Łódź w swoim zestawieniu uwzględnia tylko i wyłącznie zdarzenia dro-

gowe z udziałem swoich pojazdów (zarówno autobusów, jak i tramwajów).

Z tych powodów zebrane dane można traktować jako przedstawiające w bardziej 

kompleksowy sposób obraz badanych zjawisk.

Remigiusz Kozłowski, Klaudia Stanik
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W  ogromnej większości zdarzenia z  udziałem MPK to kolizje, a  nie wypadki 

z  udziałem ludzi. Może to świadczyć o  kompetencji kierujących, ale również o  błę-

dach w  infrastrukturze drogowej, która nie jest w  pełni dostosowana do ruchu po-

jazdów długich, czy poziomie skomplikowania układu drogowego. Przykładowo kie-

rujący autobusem nie ma zapewnionej dostatecznej widoczności przy wykonywaniu 

chociażby manewru zmiany kierunku jazdy lub odległość zatoki przystankowej do 

miejsca zmiany kierunku jazdy jest tak niewielka, że musi się on „przeciskać przez kil-

ka pasów ruchu pomiędzy pojazdami oczekującymi na zmianę świateł”3.

Analizując wyniki w tabeli 9, sformułowano następujące wnioski:

Na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego z  al. Śmigłego-Rydza zauważalny jest spadek 

liczby zdarzeń z winy kierujących pojazdami MPK w roku 2017, zwłaszcza jeśli chodzi 

o kolizje drogowe.

Liczba zdarzeń na skrzyżowaniu al. Włókniarzy z  al. Bandurskiego w  zasadzie 

utrzymuje się na podobnym poziomie. Niemniej należy zauważyć, że po jego przebu-

dowie zwiększyło się natężenie ruchu pojazdów MPK i mimo to liczba kolizji powodo-

wanych przez tych kierujących nieznacznie spadła. Wskazuje to na poprawę bezpie-

czeństwa ruchu drogowego w tym miejscu4.

3 Na podstawie wywiadu z podkom. M. Szymajdą z Komendy Miejskiej w Łodzi.
4 Na podstawie wywiadu z podkom. M. Szymajdą z Komendy Miejskiej w Łodzi.
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Tabela 9. Porównanie liczby zdarzeń drogowych oraz ich sprawców na podstawie 
analizy danych uzyskach od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Ło-
dzi oraz Komedy Miejskiej Policji w Łodzi w latach 2015–2017

*N - sprawca nieustalony

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biura Nadzoru Ruchu MPK Łódź.
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Podsumowanie

Na podstawie dokonanych analiz, rozważań w części teoretycznej i empirycznej wy-

wnioskowano, iż według metody ABC zdarzenia niepożądane rozkładają się w miarę 

równomiernie na terenie miasta Łodzi i  nie można wyodrębnić według tej metody 

grupy najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań, po których poruszają się autobusy 

komunikacji zbiorowej. Jest możliwe natomiast wybranie pewnej liczby tych skrzyżo-

wań, na których doszło do największej liczby zdarzeń niepożądanych. Dodatkowo na 

podstawie analizy wypadkowości transport autobusowy ma znacznie niższą wypad-

kowość niż transport tramwajowy. Wynika to z analizy stosunku pracy przewozowej 

do liczby zdarzeń drogowych oraz liczby zdarzeń drogowych do długości wszystkich 

linii odpowiednio autobusowych i tramwajowych. Na podstawie tych badań wynika, 

iż wypadkowość transportu tramwajowego jest około dwukrotnie wyższa niż trans-

portu autobusowego.

Zauważono również, że w  rankingu przygotowanym na podstawie danych po-

licji oraz na podstawie danych MPK występuje 50% tych samych skrzyżowań. Są to 

skrzyżowania: al. Śmigłego-Rydza z al. Piłsudskiego (przez MPK nazwa skrzyżowania 

podana w następujący sposób: ul. Kopcińskiego – al. Piłsudskiego – al. Śmigłego-Ry-

dza) oraz al. Włókniarzy z al. Bandurskiego (przez MPK nazwa skrzyżowania podana 

w następujący sposób: al. Bandurskiego – al. Jana Pawła II – al. Mickiewicza – al. Włók-

niarzy). Pierwsze z  tych skrzyżowań znajduje się w  obu rankingach na pierwszych 

miejscach, natomiast drugie w obu rankingach znajduje się na miejscu trzecim. Zgod-

ność danych na temat skrzyżowań w obu rankingach oznacza, iż to te skrzyżowania 

są uznawane za najniebezpieczniejsze pod względem liczby zdarzeń drogowych 

z udziałem autobusów MPK w Łodzi. Ponadto analiza sprawców zdarzeń drogowych 

na wybranych skrzyżowaniach pokazuje, że wypadkowość w dużej mierze zależy od 

konstrukcji skrzyżowania. W wypadku trzech spośród czterech badanych skrzyżowań 

udało się wyłonić największą grupę sprawców. Ich liczba odbiega znacznie od pozo-

stałych grup.

Remigiusz Kozłowski, Klaudia Stanik
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these activities. The concern about the correctness of processes in logistics 4.0 means the 
priority approach in the field of information transfer security. 
Key-words: safety, Logistics management, digitization. 

Introduction

The ecosystem of modern economy based on the symbiosis of technology and in-

formation in the implementation of logistics processes is particularly sensitive due to 

the data flow security system. Information transfer in the knowledge-oriented world, 

digitization, mashing and robotization means the coexistence of people and devices. 

In order for time and space to be properly managed, it is important not only to moni-

tor the technological development on the ongoing basis but also to try to specify the 

challenges that security managers face in the face of the challenges of Logistics 4.0. 

Information, internetization, computerization and robotization permeate more and 

more functional areas of enterprises. Vast majority of them are based and/or are related 

to the flow of information. The Internet of Things entering businesses and households 

integrates hyper-connectivity, circulation of large data sets, cloud solutions, automa-

tion and robotization. „Our reality is computerized and it seems that nothing is able to 

counteract this trend” [Kruk 2015, p. 11]. The purpose of this article is to show the need 

for continuous monitoring of changes in the field of innovative technologies used in lo-

gistics 4.0 due to the necessity of ensuring security of process implementation in enter-

prises. To achieve such goal, an idiographic approach was used to indicate the „essence 

of things”. The analysis of available documents and literature was the foundation of the 

material. To obtain the result, the technique of semantic analysis has been used, inclu-

ding the coexistence of terms and the publication’s usefulness for this article.

Digital revolution – challenges of Logistics 4.0

The electronic economy, also known as the e-economy, digital economy or bit eco-

nomy is „a method of running a business with the use of modern information tech-

nologies and computer networks and it is an element of the merger and connection 

of IT, telecommunications and knowledge technologies” [Żurak-Owczarek 2013, pp. 

16–17]. Digital information is an essential force shaping the second technological 
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era. Companies and suppliers of innovative solutions create so-called „Third Platform”. 

This set of technical and technological solutions includes collection and processing 

of data in the cloud, mobile technologies, analysis of large data sets and social media. 

Billions of connected devices with enormous computing power transmit data and in-

formation contained in them, making the reality curvature.

From the technological perspective, the key factors driving the development 

of the digital economy are currently: Internet of Things (IoT), Internet of Everything 

(IoE), ubiquitous communication (hyperconnectivity), applications and services ba-

sed on a computing cloud (cloud computing), large data analytics (Big Data Analytics 

– BDA), large data sets operating as a service (Big-Data-as-a-Service), automation and 

robotization, multi- channel and omni-channel distribution models for products and 

services [Pieriegut 2016, p. 18]. On the other hand, in the communication layer, these 

are the following standards and protocols of data transmission and automatic iden-

tification used nowadays to support digital revolution: WiFi, Bluetooth, GSM, 3G, LTE, 

WiMaX, IPv4, IPv6, MQTT, DDS, EDI, RFID and NFC.

Information and information technologies are currently in the center of develop-

ment, they are one of the most important (if not the most important) factors in the 

development of civilization [Dąbrowska, Janoś-Kresło, Wódkowski 2009, p. 13]. Since 

IBM Deep Blue defeated chess master Garry Kasparov, a lot of time has passed. Artifi-

cial intelligence algorithms have made Google DeepMind win the Go master, and the 

Libratus bot defeated four poker players. Autonomously, robots compile data, search 

for potential dependencies and provide their own solutions. Already today people 

are successively being replaced by robots. And although today’s Internet is the In-

ternet of people, symptoms of replacing people with machines are already visible. 

IoT1 will completely reverse this perspective in the future. And although people will 

participate in market processes, the Internet will serve machines. The combination 

of computers, machines and sensors supported by software allowing the initiation 

of information transmission will result in a coherent system that can operate without 

human interference, thus creating a system operating according to its own intelligen-

ce, a system that is more than the sum of units connected with each other, the syner-

gy of the system components, or rather the way devices work, how they download, 

analyze and use data qualifies them to be called intelligent [Kolasińska-Morawska, 

1  Term IoT (Internet of Things, IoT) the Internet of Things was first used by Kevin Ashton of the Auto-ID Center 
at the MIT (Massachusetts Institute of Technology) in 1999.
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Brzozowska 2017, p. 477]. In many respects IoT is the evolution of early M2M (Machi-

ne-to-Machine) networks.

The Internet of Things is the infrastructure of facilities, people, systems and infor-

mation resources along with intelligent services that enable the processing of infor-

mation about the physical and virtual world in this infrastructure as well as appro-

priate response [Fortinet report]. IoT can also be treated as a „global infrastructure in 

which objects (things) as such or combined in any way with other objects or persons, 

receive individual identifiers and are able to pass data and interact with other using 

systems for cooperation.” [Wewiórski 2014, p. 4]. In industries where there is a need to 

automate logistics activities performed in the field and to enable a quick response to 

changing conditions, modern technologies are an indispensable element of the com-

pany’s development. They make the tasks performed more organized and planned, 

and the right information and data are delivered to the right people in real time.

The Gartner research institute estimates that by 2020 IoT will cover around 26 bil-

lion devices. A  competitive company, Allied Business Intelligence (ABI), claims that 

this figure will exceed 30 billion. The technological leader Cisco is saying that these 

devices will be more than 50 billion in this timeframe. In turn, according to Nelson 

Research, it will be 100 billion, while Intel is talking about 200 billion and Internatio-

nal Data Corporation (IDC) is forecasting 212 billion [Miller 2016, p. 29]. According to 

the International Data Corporation “Worldwide Semi-Annual Internet of Things Spen-

ding Guide” the global Internet of Things market will grow by 16.7% year-on-year. The 

Global Internet of Things Market will be worth USD 1.5 trillion in 2020 [IDC Polska 

2017 report], and in 2024 this amount may oscillate around USD 3 trillion [Domaradz-

ki 2016, p. 46]. In Poland, these expenses grew on average at a  rate of 20.8% year-

-on-year. Investments in IoT in Poland in 2014 reached USD 2 billion. It is expected 

that they will increase to USD 3.7 billion in 2018, to reach USD 5.4 billion in 2020 [IDC 

Polska 2017 Report]. The challenge faced by entrepreneurs is to ensure that this cy-

berspace is a better controlled and more effectively stimulated environment, becau-

se digitization and networking offer full control over devices but also provide huge 

manipulation opportunities leading to fraud.

Rapid growth of new IT technologies and popularity of cloud computing result in 

situation that the law just cannot keep up with them. There are no separate regulations 

regarding the protection of personal data stored in clouds. The entrepreneurship must 

therefore be based on the general regulations contained in the act on the protection 

of personal data. At the same time the widespread development and access to ICT and 
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the Internet mean that the activity of cybercriminals is growing exponentially. Cybercri-

minals are very well organized, financially supported by various institutions and inte-

rest groups and unfortunately, they are quicker to adapt their methods of operation to 

the latest technological advances than customers and users defending access to their 

systems and the data they contain. Cyber security, in addition to the purely technolo-

gical layer is also, and perhaps above all, participation and decisions of the end-user 

who uses the ICT infrastructure. Social engineering plays the key role in the whole at-

tack process. Education and awareness of the end user is one of the basic elements of 

prevention, which should be regularly conducted in every organization as an element 

of counteracting security incidents. Report “Cyberspace 2025: Today’s Decisions, Tomor-

row’s Terrain” released by Microsoft [Microsoft 2017 report] presents the potential con-

sequences of decisions made by government authorities around strategy and policy in 

the field of cyber security. The results are presented in the form of three models (sce-

narios) which may be a consequence of such actions. Report contains very interesting 

conclusions and summarizes forecast elements from the Cyber 2025 Model for key me-

trics in the areas of technology, economy, government, and education.

Intelligent logistics processes

How companies build their products? Is there one, tested pattern? Answer to these qu-

estions is simple – logistics processes. This is the common element in the creation of 

new products. Logistics processes are the same for each organization, however they can 

differ in the field of methods and tools used – especially now using modern technolo-

gies. Nevertheless, the concept of material flow is the same for each company. Since the 

middle of the 20th century, logistics processes have not changed in their core functions. 

The task of logistic is to deliver a product to a customer in the most effective way. This 

means that logistic should use the best and the most effective methods and tools to sa-

tisfy customer’s needs. Planning all of those activities is one of the most vital processes, 

especially nowadays, when customer’s expectations are growing higher and higher. 

Logistics processes are bonding elements in the supply chains. Simple logistic 

system of a company consists of three phases of logistics: delivery, production and 

distribution. Those three phases are shown in the figure below. It can be observed 

that logistics processes divided in three phases cannot be considered separately, sin-

ce there is a powerful dependence between those phases and processes.
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What is more, logistics can be spread on the supply chain where each logistics 

process takes place in each phase of the chain. According to the reference model 

SCOR (Supply Chain Operation Reference model) configuration of supply chain sho-

uld be dependent on supplies and deployment of products, structure of production 

companies and used technology, localization of products and information and level 

of its aggregation [Kasprzak 2005, p. 46]. Thanks to reference model, it is possible to 

identify possible improvements in products, services and information flow. Supply 

chains are very sensitive to any changes taking place in their environment. Due to 

that fact there should be an application which would help to identify those changes 

and indicate places where an improvement in logistics processes in the supply chain 

should be made.

The main change in the environment which can be observed within the last 5 

years is technology development. This change means that logistics processes can be 

improved in the field of accuracy and speed. Especially internal processes in the com-

panies have gained new dimension as they can be conducted in a new way. 

Revolution of economy named as economy 4.0 has its impact on logistics. Inno-

vative approaches named as logistics 4.0 can be found. This approach mainly points 

out the possibility of man and machine working together without any obstacles. Ba-

sis of this approach is artificial intelligence which gives machines the opportunity 

to learn more and use this knowledge in different processes. Thanks to that fact, the 

processes are more often automated and quality of their results is better. By using 

artificial intelligence, new way of conducting logistics processes leads to intelligent/

smart systems.

One of the most vital for logistics systems trends for future is growth of using 

machines and robots. Moreover, there is a growing number of products using M2M 

technology. Not so long ago, this acronym was used for mobile-to-mobile techno-

logy. Nowadays, it can be described as machine-to-machine. The Carbon War Room 

predicts that number of such devices will grow ten times from 2013 till 2020 and the 

market value will be growing from 121 billion USD in 2013 to 948 billion USD in 2020. 

Another point of fourth industrial revolution is application of IoT (Internet of Things). 

IoT is identified as a core of industry 4.0, as it was described by Henning Kagermann, 

German physics professor. He described smart processes in the aspect of industry 4.0 

as a situation when autonomous devices will be able to change their own activities 

based on information exchange between them and artificial intelligence. According 

to professor Wojciech Paprocki, complete change in the name of fourth industry re-
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volution will become true when a man will give to a system (including many devices 

in the net) the full control over the activities of planning, conducting and controlling 

processes of production and distribution. Till that time, an improvement and slow im-

plementation of different elements of industry 4.0 can only be observed.

The most known example of using robotics in warehouse processes are Amazon’s 

logistics centers [Kostecka 2016, p. 36]. However, even though robots are used for 

in-house operations, they do not work in line with people. Their work spaces are di-

vided and cannot cross, as it can be dangerous for people. Robots are used for lifting 

and transporting warehouse shelves to the operators where they can be unloaded. 

Thanks to the application of robots, there are benefits like: 50% better utilization of 

warehouse space and 20% better optimization of logistics processes especially order 

fulfillment. Moreover, accuracy rate is on the level of 99.99%. 

What is more, Google has a patent for an autonomous truck which can be used 

as a parcel locker. It delivers packages to recipient without a driver. Google truck is 

equipped in many sensors and cameras to avoid problems in the traffic. Moreover, 

if there is any chance for delay, system will send an SMS to the recipient. This kind of 

innovation can revolutionize parcel delivery systems because trucks can deliver pac-

kages at any time. Google has announced that they will also use drones for parcel 

deliveries. Such solutions are tested for drugs and blood deliveries in the USA. Traffic 

can make it hard to deliver blood when its needed, but drones can do it faster and 

without any delays. Due to that fact, such solution can be very interesting to health 

systems. In 2015 a start-up named Starship Technologies was built in Great Britain. 

This group of engineers is building and selling robots which will deliver parcel to re-

cipients. Their robots can drive on pavements with the speed of 6 km/h. The aim of 

this project is to deliver a parcel in 30 minutes from sending an order through mobile 

application [Kostecka 2016 No 3, pp. 36–38]. Nevertheless, even though robots, auto-

nomous vehicles, warehouse devices and other innovative solutions with connection 

to the Internet are more common and they are equipped in different types of security 

systems, there is still a slight chance of danger.

Security in times of challenges of the economy 4.0

Due to high technologization of logistics processes but also using modern mobile 

technologies and Internet of Things in more and more devices, there is a new form 
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of danger – hackers’ attacks. Up till now, almost every logistics system which helped 

with managing through a supply chain was closed for external connections. Because 

of lessre isolation from external users, information systems are more susceptible to 

attacks. Research made by Frost & Sullivan showed that attacks on industry systems 

has grown in years from 2006 to 2012 by 782%. According to Repository for Indu-

strial Security Incidents, over 35% of attacks was initialized remotely. This situation 

can be explained by the fact that remote control system is applied by more than 

65% of them. 

Spring months of 2017 showed that cybercrime concerns not only personal 

users of Internet but also industries and companies. Attacks of WannaCry (May 2017) 

and Petya/ExPetr (June 2017) were the first cyberattacks with such impact. Due to 

the WannaCry attack, such companies as FedEx, Nissan-Renault, Deutsche Bahn or 

Telefonica had to stop their operations. At the same time, due to Petya attack also 

companies in Poland had problems – e.i. InterCars, Raben or Krosnopan. According to 

Kaspersky Lab, the cost of one security incident for industrial company can be around 

255 thousand USD. The same study showed that each company from industry sector 

was exposed to from one to five incidents. Hence, the cost of security problems for 

only one year can be estimated around 1.5 billion USD [Zygmunt 2017, pp. 56–59].

To create a defense system which will protect enterprises there is a need to make 

a change in the security strategy. One of the concepts is Defense-in-Depth which can 

give holistic security to the whole company [Eurologistics 2015 No 6, pp. 24–25]. This 

strategy consists of six steps:

1. security plan with methods of disaster recovery,

2. delimitation of demilitarized zones which should protect industrial systems 

from commands and information coming from internal network,

3. security at the ends of networks – using firewalls, identity verification, access 

authorization and anti – virus programs,

4. network segmentation which will avoid affecting the whole network and li-

mit infections to only a part of it,

5. enhancing device protection by password management and defined users 

profiles,

6. monitoring actions of operators and their communication in the network, 

but also regular software updates.

However, cybersecurity should not be the only way of avoiding infections. Be-

cause of the digitalized industry there is a greater risk of such danger. Nevertheless, 
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supply chain managers should not forget about other risk which were known earlier: 

road accidents, thefts, natural disasters, military conflicts. It can be said that thanks to 

modern technologies monitoring and managing risk can be easier.

Summary

In summary, the next decade will be a challenge for many entrepreneurs. In order to 

accommodate in new reality, entrepreneurs are being forced to make rational deci-

sions about introducing modern ICT solutions, computerization and robotization into 

logistic management processes. In that context, data security and business continu-

ity aspects are becoming very important and must play the key role in assuring su-

stainable growth. In the future, the digitization of the world will deepen. This process 

can no longer be stopped. The migration of business processes towards virtualization 

and robotization, the growing demand for information, the pressure for effectiveness 

and efficiency of operations force taking such solutions that will allow enterprises to 

develop and make their dreams come true, and, on the other, hand provide them 

with security not as much material as informational. Information is becoming the 

most valuable resource. It seems to be right to say that the implementation of logi-

stics processes 4.0 in the 21st century requires ensuring data security as a sine qua 

non for running a modern business.
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Wstęp

Współczesne organizacje funkcjonują w  niezwykle dynamicznym otoczeniu. Za-

rządzanie w  takich warunkach implikuje konieczność sprostania wyzwaniom ta-

kim jak: otwartość, elastyczność, kreatywność czy sieciowość. Perspektywa ta 

koresponduje z koniecznością poruszania się w przestrzeni relacji. Organizacje do-

strzegają potrzebę nie tylko tworzenia powiązań z podmiotami otoczenia biznesu, 

lecz także kształtują i doskonalą umiejętności w obszarze korzystania z powiązań 

sieciowych. 

Przestrzeń funkcjonowania współczesnej organizacji stanowi odzwierciedle-

nie układu sieciowego, identyfikowanego poprzez m.in. zaangażowane podmioty, 
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powiązania, przepływy, współdziałanie, zarządzanie wiedzą. Skoro projekty stały 

się obecnie domeną organizacji, można przypuszczać, że zarządzanie nimi również 

wkracza w przestrzeń relacji sieciowych.

Uznanie sieci za naturalne środowisko funkcjonowania organizacji skłania do 

implikacji w obszarze zarządzania projektem. Charakterystyka środowiska organiza-

cyjnego projektu pozwala na pewną reorientację w  opisie problematyki zarządza-

nia projektem. W tym względzie za punkt odniesienia można przyjąć transformację 

środowiska organizacyjnego, tj. od interpretacji projektu z perspektywy pojedynczej 

organizacji aż do projektu postrzeganego w kategorii spoiwa sieci. Celem publikacji 

jest przedstawienie funkcjonowania projektu w układach sieciowych na tle dostrze-

żonych zmian ewolucyjnych: od projektu w pojedynczej organizacji do projektu jako 

spoiwa sieci. Podjęte rozważania ukierunkowano na poszukiwanie właściwości zarzą-

dzania projektem w układach sieciowych.

O zarządzaniu projektem – podstawy interpretacji, 
wybrane podejścia i cechy 

Zarządzanie projektami jako metodyka i  praktyka zarządzania powstało w  połowie 

XX w. w związku z realizacją dużych przedsięwzięć technologicznych i infrastruktural-

nych [Cicmil, Hodgson 2006, ss. 111–122]. Stanowi niezwykle szybko rozwijającą się 

dziedzinę w naukach o zarządzaniu, gdzie dostrzega się potrzebę jej ciągłej koncep-

tualizacji wobec wielu podejść naukowych [Söderlund 2004, ss. 183–191].

Ogólnie przyjmuje się, że zarządzanie projektami to „wypełnianie klasycznych 

funkcji zarządzania (planowanie, organizowanie, decydowanie, motywowanie) w od-

niesieniu do specyficznych przedsięwzięć, jakimi są projekty” [Pawlak 2006, s. 28]. 

Specyfika przedsięwzięć projektowych wynika przede wszystkim z  ich złożoności, 

innowacyjności i okresowości. Projekty identyfikuje się jako przedsięwzięcia złożone 

o charakterystykach takich jak: jednokrotność, celowość, odrębność przedmiotowa, 

ograniczoność i odrębność strukturalna [Janasz, Wiśniewska 2014, s. 51]. 

Współczesna praktyka biznesu traktuje projekty jako narzędzie strukturalne do 

wprowadzania zmian w  funkcjonowaniu organizacji [Serra, Kunc 2015, ss.  53–66]. 

Wobec charakterystyki współczesnego otoczenia globalnego o  takich atrybutach 

jak: dynamika, nieprzewidywalność, otwartość, relacyjność, różnorodność itd. imple-

mentacja zmian staje się naturalną potrzebą przedsiębiorstw. W tym względzie coraz 
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częściej obserwuje się ukierunkowanie działalności organizacji na realizację projek-

tów. U podstaw przyjęcia przez organizację swoistej „strategii” zarządzania projekta-

mi identyfikuje się [Bobera 2008, ss. 3–9]:

•	 możliwość szybkiej reakcji organizacji na potrzeby rynku,

•	 możliwość równoczesnego zastosowania wiedzy z wielu dziedzin,

•	 możliwość zapobiegania destabilizacji struktur organizacyjnych związanych 

z procesami aliansów, zmian własnościowych przedsiębiorstw,

•	 możliwość innowacyjnego i niekonwencjonalnego podejścia do zmian tech-

nologicznych na rynku oraz odpowiedzi na nie.

Ponadto obecność czterech głównych obszarów problemowych z  dziedziny za-

rządzania projektami skłania do następujących wyjaśnień [Trocki 2003, ss. 36, 80, 

129–132; Grucza 2003, ss. 95–96, 113, 121, 123]:

•	 zarządzanie projektem odnosi się do funkcji zarządzania, czyli „wyznaczania 

celów, planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania i  koordy-

nowania” – funkcjonalne zarządzanie projektami,

•	 przestrzeń organizacyjną dla zarządzania projektem, patrząc z perspektywy 

struktury przedsiębiorstwa, kształtuje: pozycja projektu (jako wyznacznik 

znaczenia i specjalizacji projektu) i autonomia jednostki projektowej (deter-

minowana stopniem złożoności i innowacyjności projektu) – instytucjonalne 

zarządzanie projektami,

•	 zarządzanie projektem odnosi się m.in. do powołania zespołu projektowego, 

współdziałania, przywództwa, stylów kierowania, motywowania, komunika-

cji itp. – personalne zarządzanie projektami,

•	 zarządzanie projektem dotyczy opracowywania i stosowania szerokiego in-

strumentarium w postaci metodyk i technik zarządzania projektami – meto-

dy zarządzania projektami.

Z  kolei wśród cech zarządzania projektami wymienia się [Kopczyński 2014, ss. 

21–22]:

•	 integrację w obszarze zarządzania grupami procesów projektowych,

•	 konieczność wykorzystania różnorodnych kompetencji w  postaci: wiedzy, 

umiejętności i doświadczenia, cech osobowościowych i behawioralnych,

•	 potrzebę zaangażowania kierownika projektu, który kieruje organizacją pro-

jektową i koordynuje działania projektowe prowadzące do osiągnięcia celów 

projektu oraz zapewnia interesariuszom projektu konkretny produkt, usługę 

i wartość,
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•	 konieczność uzyskania rezultatów projektu w ramach ograniczeń: czasu, ja-

kości i zasobów,

•	 potrzebę korzystania z metod i narzędzi zarządzania projektami, w tym na-

rzędzi informatycznych.

Poddając analizie problematykę zarządzania projektami, należy szczególnie pod-

kreślić potrzebę zapewnienia konkretnych rezultatów projektu wskutek realizacji 

działań projektowych ukierunkowanych na osiągnięcie celów projektu. W tym wzglę-

dzie można zaobserwować swoistą dezintegrację celów wskutek zmian uwarunko-

wań środowiska realizacji projektu takich jak m.in. reorientacje na poziomie preferen-

cji klientów, konkurencji itd. [Kreiner 1995, ss. 335–346]. Stąd w  opisie zarządzania 

projektami znajduje zastosowanie podejście procesowe, stanowiące płaszczyznę od-

niesienia w obszarze modelowania realizacji projektów. W tym względzie zarządzanie 

projektem odnosi się do trzech grup procesów: procesów wykonawczych, procesów 

wspierających i procesów zarządczych (rozumianych jako określenie celów, planowa-

nie, organizowanie i sterowanie) [Trocki 2012, s. 50]. Należy podkreślić, że procesy te, 

podobnie jak poszczególne obszary zarządzania projektem, poddają się wzajemnym 

oddziaływaniom [Knosala, Łapuńka 2015, s. 28]. Stąd nie mogą być analizowane od-

rębnie, lecz jako całościowy system krzyżujących się elementów. Co niezwykle istot-

ne system ten wymaga ciągłego doskonalenia. Zwłaszcza wobec rozwoju organizacji, 

których podstawą działalności staje się przede wszystkim realizacja projektów, czyli 

tzw. project-based organisation [Hobday 2000, ss. 871–893].

Dynamika otoczenia, elastyczność, kreatywność 
i struktura sieciowa jako punkt wyjścia w reorientacji 
problematyki zarządzania projektem 

Dynamika stanowi kluczowy atrybut współczesnego otoczenia organizacji. Środowi-

sko funkcjonowania organizacji staje się coraz bardziej zmienne, nieprzewidywalne 

i chaotyczne.

Spojrzenie na organizację przez pryzmat chaosu skłania do porzucenia konwen-

cjonalnego podejścia do strategii działania na rzecz budowy tzw. systemu wczesnego 

ostrzegania opierającego się na inicjowaniu permanentnego stanu pełnej gotowości 

na turbulencje, właściwej interpretacji sygnałów ostrzegawczych płynących z otocze-

nia oraz znajomości sytuacji i trendów rozwojowych branży, rynku itd. [Kotler, Caslio-
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ne 2013, ss. 83–87]. W  literaturze przedmiotu podkreśla się, iż interpretacja chaosu 

może być prowadzona w obszarze zjawisk, które co prawda charakteryzują się dyna-

miką, jednakże w ich opisie można również dostrzec pewien porządek [Krupski 2008, 

s. 211]. Takie podejście z jednej strony koresponduje z potrzebą osiągania równowagi 

wewnętrznej i zewnętrznej organizacji oraz wpisuje się w dążenie do osiągania sta-

nów stabilności organizacyjnej. Z  drugiej zaś dopuszcza możliwość kształtowania 

umiejętności organizacji do swobodnego poruszania się w środowisku dynamicznym 

i korzystania z  jego właściwości. W tym względzie postuluje się potrzebę wypraco-

wania tzw. „trwałości działalności gospodarczej”. U jej podstaw leży „dążenie do czuj-

ności, wytrzymałości i prężności” organizacji [Kotler, Caslione 2013, ss. 177–178]. To 

z kolei kształtuje podstawę dla stosowania podejścia dynamicznego w obszarze za-

rządzania współczesnym przedsiębiorstwem.

W  podejściu dynamicznym podkreśla się atrybuty organizacji takie jak: zmien-

ność, otwartość, elastyczność, różnorodność, spontaniczność, kreatywność itd. 

Kształtowanie tych cech opiera się niewątpliwie na systemie podejmowania decyzji. 

Gdy się patrzy na ten aspekt bardziej szczegółowo, ujęcie dynamiczne pozwala na 

przedefiniowanie klasycznych poziomów decyzyjnych zarządzania [Platonoff 2009, 

ss. 38–39]. Szczególne znaczenie w tym względzie przypisuje się potrzebie rozwijania 

elastyczności organizacyjnej i  kreatywności. Z  tej perspektywy na uwagę zasługują 

przedsiębiorstwa sektora MŚP, które ponadto wyróżnia swoboda, samodzielność, nie-

zależność i twórczość [Smolarek 2015, s. 25].

Literatura przedmiotu wskazuje, że „elastyczność stanowi swoistą reakcję na 

niepewność warunków działania organizacji (firmy) i  brak możliwości prostego 

ekstrapolowania dotychczasowego sposobu funkcjonowania” [Osbert-Pociecha 

2008, s. 9]. Elastyczność staje się atrybutem coraz bardziej pożądanym z perspek-

tywy zarówno samej organizacji, jak i  jej partnerów biznesowych. Elastyczność 

w reagowaniu na zmieniające się warunki otoczenia i spełnianie oczekiwań klien-

tów wyraża się m.in. w  tworzeniu struktur elastycznych [Olesiński 2010, s. 87]. 

Odejście od sztywnych i dalece zbiurokratyzowanych struktur organizacyjnych na 

rzecz promowania elastyczności i decentralizacji wpisuje się w istotę dynamiczne-

go podejścia do funkcjonowania współczesnych organizacji oraz wyzwala poten-

cjał kreatywności.

W znaczeniu ogólnym wśród obszarów opisujących kreatywność organizacji wy-

mienia się: wiedzę, twórcze myślenie i motywację [Amabile 1998, ss. 77–78]. Jednakże 

coraz częściej w literaturze przedmiotu wnioskuje się na temat złożoności i niejedno-
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znaczności interpretacji tej problematyki. Szczególnie mocno podkreśla się następu-

jące kategorie poznawcze [Brzeziński 2009, s. 15]:

•	 zdolność człowieka do twórczego myślenia,

•	 korzystanie z  wiedzy, doświadczeń, olśnień twórczych i  kreatywnej wy-

obraźni,

•	 otwartość na inne postrzeganie i zauważanie przeciwieństw,

•	 kreowanie nowych treści na podstawie różnorodnych fragmentów informacji 

i wiedzy,

•	 cecha/postawa wobec otaczającej rzeczywistości i dążenie do jej nowej kreacji.

Rozwijanie podejścia dynamicznego skłania do tworzenia elastycznych struk-

tur organizacyjnych. Można uznać, że elastyczność organizacji wzmacnia kreatyw-

ność. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na aspekty takie jak: zaufanie, autonomia 

w działaniu, swoboda decyzji, autokontrola oraz swoboda w zakresie tworzenia i ko-

rzystania z zasileń: wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Elastyczność w tym wzglę-

dzie niejako wymusza dezintegrację w obszarze tradycyjnych i ustrukturalizowanych 

strumieni przepływu wiedzy i umiejętności. Niezwykle interesujące wydaje się zatem 

uznanie kreatywności jako „dostrzeganie oraz generowanie możliwie szerokiego 

spektrum rozwiązań, a także wybór tych, które są najbardziej racjonalne i wartościo-

we bez względu na dotychczasowe przekonania oraz opinie innych” [Bieniok, Grusz-

czyńska-Malec, Królik 2013, s. 21]. 

Perspektywa podejścia dynamicznego do zarządzania, elastycznego funkcjono-

wania w środowisku organizacyjnym oraz rozwoju kreatywności coraz częściej skła-

nia organizacje w ramach prowadzonej działalności do „wyjścia” poza granice formal-

nych struktur organizacyjnych. Przekraczanie formalnych granic organizacji z  jednej 

strony umożliwia tworzenie powiązań z  innymi, a  z  drugiej strony implikuje możli-

wość rozwoju powiązań i korzystania z nich.

Coraz wyraźniej w naukach o zarządzaniu podkreśla się, że „żyjemy w świecie sie-

ci”, uznając jednocześnie sieciowość, obok lokalności i globalności, za obszar szcze-

gólnego zainteresowania, zwłaszcza w kontekście poruszania się organizacji w tych 

wymiarach [Pachura 2016, ss. 55, 63]. Literatura przedmiotu wskazuje, że „podsta-

wową funkcją sieci jest dzielenie się wiedzą między jednostkami”, co „determinuje 

zmienne, pulsujące kształty sieci” oraz prowadzi do zacierania się granic pomiędzy 

organizacją i otoczeniem [Koźmiński 2005, ss. 40–41]. 

Rozwijana w naukach o zarządzaniu tematyka osadzenia sieci w ujęciu wielowy-

miarowym prowadzi do następujących wskazań [Czakon 2012, ss. 239–240]: 
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•	 osadzenie strukturalne jako odzwierciedlenie układu powiązań (gęstość 

układu, różnorodność powiązań itd.), 

•	 osadzenie pozycyjne w kontekście identyfikacji pozycji w sieci, liczby powią-

zań itd.,

•	 osadzenie relacyjne, oddające treść więzi (zaufanie, skłonność do współdzia-

łania itd.).

U  podstaw tworzenia struktur sieciowych wymienia się m.in. [Koźmiński 2005,  

ss. 40–41]:

•	 potrzebę swobodnego korzystania z „lokalnej” wiedzy na temat: rynków, pro-

cesów, produktów, technologii,

•	  wzrost niepewności otoczenia biznesu,

•	 potrzebę szybkiego reagowania na zmiany rynku i technologii,

•	 potrzebę korzystania z kompetencji i zasobów innych organizacji.

Patrząc na sieci w  ten sposób, można podjąć próbę interpretacji ich atrybutów 

z perspektywy: podmiotowej, zasobowej i relacyjnej (tabela 1).

Funkcjonowanie podmiotów w sieci opiera się przede wszystkim na współdziała-

niu i osiąganiu korzyści w drodze synergii (tabela 1). Współdziałające podmioty posia-

dają często odmienne zasoby, które oddają do dyspozycji jako odpowiedź na potrze-

bę wzajemnego zaangażowania i  generowania efektów synergicznych. Przestrzeń 

relacyjną stanowi sieciowa architektura złożonych i dynamicznych powiązań między 

podmiotami oraz przepływy realizowane za pośrednictwem istniejących i  rozwija-

nych powiązań wielostronnych i różnorodnych (tabela 1).
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Tabela 1. Podstawowe wyróżniki struktury sieciowej 
Trzy płaszczyzny odniesienia w interpretacji struktury sieciowej 

Obszar podmiotowy sieci Obszar zasobowy sieci Obszar relacyjny sieci
Struktura sieci:
•	 autonomia jednostek,
•	 niski poziom integracji 

pionowej,
•	 niski poziom hierarchii,
•	 przykładowe formy 

organizacyjne: alianse 
strategiczne, konsor-
cja, wspólne B+R itd.

Dysponowanie zasobami:
•	 dywersyfikacja źródeł 

zasobów,
•	 wspólne korzystanie 

z zasobów,
•	 wiedza jako kluczowy 

zasób.

Sieciowa architektura 
powiązań:
•	 wielostronność relacji,
•	 różnorodność kombi-

nacji sieciowych,
•	 przestrzeń relacji: 

wewnętrzna (relacje na 
poziomie organizacji),

•	 przestrzeń relacji: 
zewnętrzna (relacje 
międzyorganizacyjne),

•	 relacje formalne i nie-
formalne.

Charakter działania w sieci:
•	 współdziałanie dla 

efektu synergii,
•	 koncentracja na 

wspólnym celu,
•	 długoterminowa 

współpraca,
•	 rynkowe mechanizmy 

koordynacji,
•	 negocjacje i porozu-

mienia jako forma 
koordynacji działań,

•	 wspólnie podzielany 
system wartości

•	 elastyczność,
•	 osiąganie korzyści 

w drodze synergii.

Współtworzenie zasobów:
•	 wzrost potencjału 

wiedzy,
•	 wzrost innowacyjności.

Charakter relacji: przepływy:
•	 przepływy: informacji, 

zasobów ludzkich, rze-
czowych i finansowych

•	 powtarzalny charakter 
przepływów zasobów,

•	 charakter relacji: 
interakcje: kooperacja, 
kontrola, konflikt, kon-
kurencja, koopetycja.

Źródło: opracowanie na podstawie: [Barczak 2016, ss. 59–61].

Ewolucja zarządzania projektem – kontekst układów 
sieciowych

Literatura przedmiotu w  opisie zarządzania projektami wyróżnia [Pawlak 2006, 

ss. 159–161, 197]:

•	 typowe struktury we wnętrzu organizacji jako czasowe struktury organiza-

cyjne zarządzania projektem, stanowiące „organizacyjne podporządkowa-
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nie pracowników, a także uprawnienia decyzyjne kierownika projektu oraz 

organizacyjne włączenie (zakotwiczenie) grupy projektowej w  istniejącą 

strukturę zarządzania” (np. czysta, wpływowa, macierzowa organizacja pro-

jektowa itd.),

•	 rozwiązania organizacyjne w ramach współpracy przedsiębiorstw (np. wspól-

ne biuro projektowe, związek organizacji, organizacja konsorcjum itd.).

Ponadto wymienia się również projektową organizację sieciową [Trocki 2012, s. 355]:

•	 rozumianą jako „luźny alians zawiązany w celu realizacji określonego pro-

jektu”,

•	 gdzie zespół projektowy stanowi „zespół niezależnych podmiotów podejmu-

jących współpracę na rzecz osiągnięcia wspólnego celu”,

•	 w której dopuszcza się samodzielność i odrębność na poziomie koordynowa-

nia i realizacji działań projektowych podmiotów uczestniczących,

•	 która wykracza poza typową strukturę organizacji, stając się jednostką o naj-

wyższym poziomie autonomii. 

Odwołując się do tej charakterystyki jako podstawy rozważań na temat ewolu-

cji zarządzania projektem przyjęto następujące założenie: współczesna organizacja, 

zaangażowana w  realizację projektu, funkcjonuje w  sieci. Skoro zatem środowisko 

relacji sieciowych staje się naturalną przestrzenią dla projektu, można wnioskować 

o  potrzebie interpretacji tej problematyki w  następstwie poszukiwania właściwości 

zarządzania projektem w układach sieciowych. Prowadzone dotychczas rozważania 

na temat istoty zarządzania projektem i „stymulatorów” potencjalnej reorientacji (dy-

namika, elastyczność, kreatywność i  sieć) pozwoliły na wyróżnienie trzech stadiów 

ewolucji, tj.:

•	 zarządzanie projektem „wewnątrz” organizacji,

•	 zarządzanie projektem „międzyorganizacyjnym”,

•	 zarządzanie projektem „efemerycznym”.

Za podstawę wyznaczenia powyższych stadiów przyjęto „miejsce” projektu 

w  układach sieciowych. Analiza potencjalnych możliwości „zakorzenienia” projektu 

w układach sieciowych skłoniła do wskazania:

•	 środowiska sieci relacji w granicach pojedynczej organizacji (rysunek 1),

•	 środowiska sieci relacji „pomiędzy” granicami wielu organizacji (rysunek 2),

•	 środowiska sieci relacji w projekcie (rysunek 3).
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Rysunek 1. Zarządzanie projektem „wewnątrz” organizacji

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Zarządzanie projektem „międzyorganizacyjnym”

Źródło: opracowanie własne.
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Zarządzanie projektem „wewnątrz” organizacji (rysunek 1) umiejscawia projekt 

w środowisku organizacyjnym pojedynczej organizacji. W tym względzie granice or-

ganizacji wyznaczają przestrzeń dla środowiska projektowego. Tutaj przede wszyst-

kim mocno wyodrębniona zostaje sieć relacji w  granicach organizacji (niejako we-

wnątrz organizacji). Relacje spoza organizacji potencjalnie zasilają to środowisko.

Umiejscowienie projektu „pomiędzy” granicami dwóch lub więcej organiza-

cji (rysunek  2) implikuje konieczność „wyjścia” poza obrzeże formalnych struktur 

organizacyjnych. Zarządzanie projektem usytuowanym „pomiędzy” opiera się 

przede wszystkim na sieci wielostronnych i  różnorodnych relacji zewnętrznych, 

choć nie bez znaczenia pozostaje również sieć relacji w granicach organizacji. Moż-

na przypuszczać, że zdolność do rozwoju i korzystania z sieci relacji wewnątrz każ-

dej z organizacji tworzącej sieć warunkuje gotowość do współdziałania w środo-

wisku sieci powiązań zewnętrznych. Istotnym zagadnieniem jest ponadto również 

pozycja organizacji w  sieci, a  także szczegółowa charakterystyka wytwarzanych 

przez organizację więzi wobec cech takich jak zaufanie, dzielenie się, współodpo-

wiedzialność itd. 

Rysunek 3. Zarządzanie projektem „efemerycznym”

Źródło: opracowanie własne.
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Niezwykle interesująca wydaje się perspektywa zarządzania projektem „efeme-

rycznym” (rysunek  3). W  tym wypadku projekt staje się strukturotwórczy. Niejako 

wytwarza „nową” przestrzeń dla zarządzania. Kluczowymi atrybutami stają się: otwar-

tość, elastyczność, tymczasowość itd. Wytworzona sieć relacji odzwierciedla „nowe” 

środowisko, dotąd niesformalizowane. Takie odniesienie skłania do uznania projektu 

za spoiwo sieci.

Można uznać, że środowisko współdziałania sieciowego w  pewien sposób rein-

terpretuje problematykę zarządzania projektem. U podstaw reinterpretacji znajduje 

się miejsce projektu w sieci, co tym samym implikuje środowisko projektu. Jednakże 

niezwykle interesująca obok struktury jest przestrzeń relacyjna, zwłaszcza w kontek-

ście przepływów w sieci. 

Mając na uwadze dalsze uszczegółowienie istoty wyróżnionych trzech stadiów 

ewolucji, podjęto próbę identyfikacji właściwości zarządzania projektem: „wewnątrz” 

organizacji, „międzyorganizacyjnym” i „efemerycznym”. Prowadzone w tym względzie 

rozważania ukierunkowano na poszukiwanie znamiennych cech zarządzania projek-

tem w ramach wyróżnionych trzech stadiów ewolucji. Dla przejrzystości opisu przy-

jęto następujące kategorie poznawcze: geneza projektu, struktura, zasoby, przepływy 

i  zarządzanie wiedzą. Szczegółowe właściwości zarządzania projektem zestawiono 

w tabeli 2.

Specyfika środowiska sieciowego koresponduje z genezą projektu. Odnosząc się 

do zaproponowanych stadiów ewolucji, można dostrzec zróżnicowany stopień for-

malizacji mechanizmów niezbędnych dla zainicjowania projektu. Najwyższy stopień 

formalizacji i  biurokratyzacji występuje w  wypadku zarządzania projektem między- 

organizacyjnym, podczas gdy projekt efemeryczny korzysta z  potencjału wiedzy 

zalążkowej, wyrażonej poprzez indywidualizację zaangażowanej jednostki (osoby), 

swobodę i nieformalny charakter relacji.

Struktura w tym względzie ewoluuje: od projektu w granicach organizacji, przez 

projekt „pomiędzy” granicami dwóch lub więcej organizacji, aż do stanu, w  którym 

projekt staje się strukturotwórczy. Stanowi zatem spoiwo nowo powstałego układu 

sieciowego. Takie podejście implikuje charakterystykę zasobów. W  tym względzie 

projekt wykorzystuje przede wszystkim zasoby endogeniczne, przy potencjalnym 

wsparciu zasileń zewnętrznych – przypadek zarządzania projektem „wewnątrz” orga-

nizacji. Projekt międzyorganizacyjny odpowiada zasobom endo- i  egzogenicznym, 

przy czym tutaj zasilenia zewnętrzne można uznać za obligatoryjne. Zarządzanie pro-

jektem „efemerycznym” opiera się na zasobach rozproszonych w obrębie sieci. 

Aneta Pachura



223Ta
be

la
 2

. W
ła

śc
iw

oś
ci

 z
ar

zą
dz

an
ia

 p
ro

je
kt

em
 w

 u
kł

ad
ac

h 
si

ec
io

w
yc

h 
St

ad
ia

 e
w

ol
uc

ji 
za

rz
ąd

za
ni

a 
pr

oj
ek

te
m

Lp
.

Ka
te

go
ria

 
po

zn
aw

cz
a

Za
rz

ąd
za

ni
e 

pr
oj

ek
te

m
 „w

ew
ną

tr
z”

 
or

ga
ni

za
cj

i
Za

rz
ąd

za
ni

e 
pr

oj
ek

te
m

 „m
ię

dz
yo

r-
ga

ni
za

cy
jn

ym
”

Za
rz

ąd
za

ni
e 

pr
oj

ek
te

m
 „e

fe
m

e-
ry

cz
ny

m
”

1.
G

en
ez

a 
pr

oj
ek

tu
sf

or
m

al
iz

ow
an

e 
m

ec
ha

ni
zm

y 
or

ga
ni

za
cj

i (
je

dn
ej

)
m

oc
no

 s
fo

rm
al

iz
ow

an
e 

i z
bi

ur
o-

kr
at

yz
ow

an
e 

m
ec

ha
ni

zm
y 

w
ie

lu
 

or
ga

ni
za

cj
i

po
te

nc
ja

ł w
ie

dz
y „

za
lą

żk
ow

ej
”

2.
St

ru
kt

ur
a

pr
oj

ek
t w

 g
ra

ni
ca

ch
 o

rg
an

iz
ac

ji 
(je

dn
ej

)
pr

oj
ek

t „
po

m
ię

dz
y”

 g
ra

ni
ca

m
i o

rg
a-

ni
za

cj
i (

w
ie

lu
)

pr
oj

ek
t w

yt
w

ar
za

 s
tr

uk
tu

rę
 s

ie
ci

3.
Za

so
by

•	
za

so
by

 e
nd

og
en

ic
zn

e 
or

ga
-

ni
za

cj
i

•	
po

te
nc

ja
ln

e 
za

si
le

ni
a 

ze
-

w
nę

tr
zn

e

•	
za

so
by

 e
nd

o-
 i 

eg
zo

ge
ni

cz
ne

 
or

ga
ni

za
cj

i (
w

ie
lu

)
•	

ko
ni

ec
zn

e 
za

si
le

ni
a 

ze
w

nę
tr

zn
e

•	
za

so
by

 ro
zp

ro
sz

on
e 

w
 o

b-
rę

bi
e 

si
ec

i
•	

ró
żn

or
od

no
ść

 z
as

ile
ń

4.
Pr

ze
pł

yw
y

•	
pr

ze
pł

yw
y 

in
fo

rm
ac

ji 
w

 w
ię

k-
sz

oś
ci

 w
 ra

m
ac

h 
gr

an
ic

 o
rg

an
i-

za
cj

i (
je

dn
ej

)
•	

pr
ze

pł
yw

y 
w

ie
dz

y 
w

 ra
m

ac
h 

gr
an

ic
 o

rg
an

iz
ac

ji 
(je

dn
ej

)

•	
pr

ze
pł

yw
y 

in
fo

rm
ac

ji 
m

ię
dz

y-
or

ga
ni

za
cy

jn
e 

(n
ie

ko
ni

ec
zn

ie
 

sy
m

et
ry

cz
ne

)
•	

pr
ze

pł
yw

y 
w

ie
dz

y 
po

pr
ze

z 
gr

an
ic

e 
or

ga
ni

za
cj

i (
w

ie
lu

)

•	
pr

ze
pł

yw
y 

in
fo

rm
ac

ji 
w

 p
rz

es
tr

ze
ni

 s
ie

ci
•	

pr
ze

pł
yw

y 
w

ie
dz

y 
w

e-
w

ną
tr

z 
pr

oj
ek

tu

5.
Za

rz
ąd

za
ni

e 
w

ie
dz

ą
za

rz
ąd

za
ni

e 
po

te
nc

ja
łe

m
 w

ie
dz

y 
or

ga
ni

za
cy

jn
ej

 (j
ed

ne
j o

rg
an

iz
ac

ji)
za

rz
ąd

za
ni

e 
cz

ęś
ci

am
i p

ot
en

cj
a-

łó
w

 w
ie

dz
y 

or
ga

ni
za

cy
jn

ej
 (w

ie
lu

 
or

ga
ni

za
cj

i)

za
rz

ąd
za

ni
e 

po
te

nc
ja

łe
m

 w
ie

-
dz

y 
pr

oj
ek

tu

Źr
ód

ło
: o

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e.

Zarządzanie projektem w układach sieciowych – podejście ewolucyjne



224

Przepływy informacji i  wiedzy z  perspektywy zarządzania projektem determi-

nuje postać środowiska relacji sieciowych. Projekt „wewnątrz” organizacji korzysta 

w większości z przepływów informacji w  jej granicach. Przepływy wiedzy zachodzą 

„wewnątrz” jednej organizacji, co z  kolei przekłada się na zarządzanie potencjałem 

wiedzy organizacyjnej.

Wyraźne przekraczanie granic odnośnie do przepływów wiedzy następuje w opi-

sie projektu „międzyorganizacyjnego”, przy czym przepływy informacji niekoniecznie 

mają tutaj charakter symetryczny. Zarządzanie wiedzą w tym względzie obejmuje za-

rządzanie tylko „częściami” potencjałów wiedzy organizacyjnej udostępnionej przez 

dwie lub więcej organizacji zaangażowanych w realizację projektu. 

Projekt „efemeryczny” z kolei wymusza przepływy informacji w przestrzeni sieci. 

Przepływy wiedzy zachodzą wewnątrz projektu. Dlatego potrzebne jest zarządzanie 

potencjałem wiedzy projektu. Warto pamiętać, że w tym wypadku środowiskiem po-

wiązań i realizowanych za ich pośrednictwem przepływów staje się nowo utworzona 

struktura sieci jako konsekwencja uznania projektu za strukturotwórczy.

Podsumowanie

Zarządzanie projektem w środowisku sieci, zwłaszcza w kontekście rozwijanych po-

wiązań sieciowych i przepływów w sieci, można uznać za pewną propozycję odnie-

sienia projektu do specyfiki współczesnego otoczenia biznesu. Wydaje się, że skoro 

funkcjonowanie organizacji przenosi się do przestrzeni relacji sieciowych warto zwró-

cić uwagę na możliwość interpretacji zarządzania projektem właśnie z tej perspekty-

wy. Zaproponowane w toku prowadzonych rozważań teoriopoznawczych trzy stadia 

ewolucji, tj.: zarządzanie projektem „wewnątrz” organizacji, zarządzanie projektem 

„międzyorganizacyjnym” i  zarządzanie projektem „efemerycznym” stanowią pewną 

próbę systematyzacji opisu podjętej problematyki.

Projekt został niejako „zakorzeniony” w układzie sieciowym, przy czym specyfika 

środowiska sieci relacji kształtuje specyfikę zarządzania projektem. Stąd można za 

punkt odniesienia przyjąć środowisko sieci relacji, wyznaczone granicami pojedyn-

czej organizacji, istniejące „pomiędzy” granicami wielu organizacji oraz środowisko 

sieci relacji w projekcie. Taki punkt widzenia implikuje potrzebę pewnej reorientacji 

w opisie problematyki zarządzania projektem. Skoro projekt ma charakter tymczaso-

wy, a sieci w pewnym sensie porządkują otoczenie, pojawia się potrzeba uchwycenia 
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istoty zarządzania projektem z  perspektywy „miejsca” projektu w  układach siecio-

wych. Wskazane w opracowaniu właściwości zarządzania projektem w układach sie-

ciowych w obszarze interpretacji: genezy projektu, struktury, zasobów, przepływów 

i zarządzania wiedzą można uznać za przyczynek dla prowadzenia dalszych pogłę-

bionych analiz teoretyczno-empirycznych, tym bardziej że problematyka zarządzania 

projektami w układach sieciowych silnie koresponduje z  tematyką konceptualizacji 

i praktycznej realizacji projektów innowacyjnych oraz transformacji organizacji biuro-

kratycznych w organizacje przedsiębiorcze.
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i  rozwoju gospodarczego [Kozikowska 2013, s.  1]. Efektem badań ekspertów UNE-

SCO w ramach pokonferencyjnej współpracy wielostronnej była konferencja sztok-

holmska poświęcona problemom środowiska naturalnego zwołana w  1972 r., na 

której omawiano problemy związane z  ideą oceny wartości środowiskowej działań 

gospodarczych. Korzystając z efektów tych działań, Światowa Komisja do spraw Śro-

dowiska i Rozwoju w 1983 r. wypracowała koncepcję polityczną zrównoważonego 

rozwoju i w 1987 r. opublikowała raport „Nasza wspólna przyszłość”, w którym zdefi-

niowano pojęcie zrównoważonego rozwoju jako „proces mający na celu zaspokoje-

nie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w  sposób umożliwiający realizację 

tych samych dążeń następnym pokoleniom” [Światowa Komisja Środowiska i  Roz-

woju ONZ 1991, s. 71]. 

W 1992 r. na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro przyjęto koncepcję zrównoważone-

go rozwoju jako główny kierunek działań 178 państw. Opierając się na ideach zrów-

noważonego rozwoju powstały programy działań, np. Agenda 21, które wyznaczyły 

wytyczne dla opracowania regionalnych, narodowych i  lokalnych strategii zrówno-

ważonego rozwoju. Dokument „Agenda 21 dla podróży i  gospodarki turystycznej” 

wskazał zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce turystycznej. Obecnie roz-

wój zrównoważony jest jednym z  priorytetowych kierunków rozwojowych Unii Eu-

ropejskiej. Rodzi to potrzebę wzmocnienia potencjału gospodarczego i społecznego 

sprzyjającego wzrostowi tego sektora rozumianego jako element konkurencyjności 

gospodarczej regionów. Dynamiczny rozwój turystyki, w  szczególności turystyki 

zrównoważonej, jest czynnikiem powodującym zapotrzebowanie na wykwalifiko-

wane kadry, innowacyjne usługi i nowoczesne narzędzia zarządzania, w tym ICT. Za-

łożeniem zrównoważonej turystyki jest zachowanie ekonomicznych i  społecznych 

korzyści wynikających z rozwoju turystyki przy jednoczesnym zmniejszeniu lub zmi-

nimalizowaniu niepożądanego oddziaływania na środowisko naturalne, kulturowe 

lub społeczne. 

W 2012 roku na konferencji Rio2+20 podjęto próbę kwantyfikacji celów zrówno-

ważonego rozwoju, do czego ostatecznie doszło w 2015 r. w siedzibie głównej ONZ 

w Nowym Jorku podczas szczytu Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030. W doku-

mencie „Przekształcanie naszego świata: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 

– 2030” zostało zdefiniowanych 17 celów zrównoważonego rozwoju. 

Nierozwiązany pozostaje problem budowy zrównoważonego portfela projek-

tów ICT w  taki sposób, aby poprzez uwzględnienie w  rezultatach projektów celów 

zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG [UNESCO, 2015]) 

Beata Gontar, Zbigniew Gontar



233

zbudować stosowną hierarchię projektów i wybrać te, które w największym stopniu 

przyczyniają się do osiągnięcia celów strategii zrównoważonego rozwoju. W  arty-

kule skoncentrowano się na strategicznym rozwoju zrównoważonej turystyki w  in-

teligentnym mieście. Ilustracją prezentowanych rozważań teoretycznych jest ocena 

portfela projektów w obszarze zrównoważonej turystyki, bazujących na nowych roz-

wiązaniach ICT, wdrożonych lub mających szansę na wdrożenie w Łodzi.

Cel i metodologia badań 

Celem artykułu jest przedstawienie dokumentów mających wpływ na działania zmie-

rzające do wprowadzania zrównoważonej turystyki w kraju i województwie na bazie 

rozwiązań ICT oraz zaprezentowanie metody oceny tych działań z punktu widzenia 

strategii rozwoju kraju i województwa. W artykule przedstawione zostaną: cele i kie-

runki działania zawarte w programie rozwoju turystyki w regionie (na przykładzie wo-

jewództwa łódzkiego), przykłady projektów turystyki zrównoważonej, które wykorzy-

stują rozwiązania ICT oraz metoda oceny portfela projektów ICT w zakresie turystyki 

zrównoważonej z punktu widzenia strategii województwa łódzkiego.

Metodologia badań obejmuje badanie źródeł wtórnych (desk research) oraz wy-

korzystanie analizy danych granicznych/analizy obwiedni danych (Data Enveloped 

Analysis – DEA) do hierarchizacji projektów. Metoda DEA należy do metod niepara-

metrycznych w programowaniu liniowym. Wykorzystuje ona wartości graniczne do 

wyznaczenia celów, do których powinny dążyć jednostki decyzyjne (u  nas – inteli-

gentne miasto) oraz do oceny postępów ich realizacji (u nas – postępów we wdra-

żaniu strategii zrównoważonego rozwoju), poprzez porównania nakładów i efektów, 

które można wyrazić w różnych jednostkach miary. Autorami metody DEA są Char-

nes A., Cooper W.W. i  Rhodes E. [Charnes i  in. 1978, ss. 429–444]. Metoda DEA jest 

dość powszechnie wykorzystywana do hierarchizacji projektów w portfelu projektów 

[Sanchez i in. 2012, ss. 116–145].

Powiązane prace 

W literaturze przedmiotu opisywane są dokumenty prawne i strategiczne, które sta-

nowią ramy uwzględniane w strategiach i programach zrównoważonego rozwoju na 
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poziomie międzynarodowym, krajowym czy regionalnym. Przegląd najważniejszych 

z nich przedstawiony został przez Małgorzatę Kowalczyk [Kowalczyk 2011, ss. 35–50]. 

Obejmuje on zarówno uwarunkowania zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważo-

nej turystyki.

Problematykę podstaw prawnych rozważał również Krzysztof Kafel [Kafel 2007, 

ss. 1–6], który wyróżnił kamienie milowe na drodze rozwoju idei i zasad zrównowa-

żonego rozwój, a  Magdalena Kozikowska [Kozikowska 2013, ss. 1–21] opisała jego 

genezę.

Miasta, powiaty i gminy rozwijają się na podstawie przyjętych strategii i polityki 

rozwoju regionów, zarówno w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, jak i turysty-

ki. Uwagi dotyczące Krakowa, jednej z wiodących destynacji turystycznych naszego 

kraju, która ma wiele produktów turystycznych, wymaga również zarządzania zgod-

nie z przyjętym planem rozwoju turystyki i zarządzania zgodnie ze strategią. Za pracą 

Łukasza Gawła [2013, s. 44] przytoczmy, że „zrównoważony rozwój turystyki w mie-

ście historycznym powinien polegać na tym, aby bez żadnych strat zachować auten-

tyczne zasoby dziedzictwa kulturowego, z których korzystać będą mogły przyszłe po-

kolenia”. Co oczywiście jest niezwykle trudne, bo duża liczba turystów przyczynia się 

do ich niszczenia. 

Rozważania dotyczące oceny projektów zrównoważonej turystyki ograniczono 

do problemów decyzyjnych związanych ze strategicznym zarządzaniem portfelem 

projektów ICT. Projekty, które stanowią przedmiot analizy w dalszej części artykułu, 

a więc Łódzki Szlak Konny, Rower Miejski oraz Promuje Łódzkie, oparte są na inwe-

stycjach w nowe technologie. Zaproponowano także trzy projekty, których zalążki są 

widoczne w  Łodzi i  które oparte są na idei wykorzystania nowych rozwiązań tech-

nologicznych w  inteligentnym mieście: FabLab, MakerSpace oraz Smart University. 

Kaplan [2005] definiuje zarządzaniem portfelem projektów odnoszących się do ICT 

jako nadzór nad inwestycjami w ICT w taki sposób, aby dostarczały one wartości ca-

łej organizacji. Nadzór nad projektami wymaga zatem zdefiniowania systemu mier-

ników wartości organizacji. Norie [2006] zaproponował wykorzystanie do tego celu 

zrównoważonej karty wyników.

Ocena portfela projektów z punktu widzenia strategii zrównoważonego rozwoju 

jest przedmiotem badań środowiska naukowego i organizacji standaryzujących od 

wielu lat. Labuschagne i Brent [Brent i in. 2006, ss. 3–15) proponują kryteria i wskaź-

niki, które należy rozważyć w kompleksowej ocenie projektów w ich wczesnej fazie 

cyklu życia pod kątem konsekwencji ekonomicznych, społecznych i  środowisko-
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wych ich realizacji. Silvius i Schipper [Silvus i  in. 2010] opracowali model dojrzało-

ści definiujący szereg poziomów, na których możliwe jest uwzględnienie strategii 

zrównoważonego rozwoju w analizie portfela projektów, odnosząc się do zasobów 

projektu, procesów biznesowych, modeli biznesowych oraz produktów i  usług 

świadczonych jako rezultat realizacji projektu. Autorzy wykorzystali metodologię 

zaproponowaną przez M.A. Sanchez, która koncentruje się na ocenie dopasowania 

strategicznego projektów na podstawie wartości biznesowych projektów zidentyfi-

kowanych za pomocą mapy strategii oraz strategicznej karty wyników, a także me-

tody DEA, która służy do pomiaru efektywności portfeli projektów. Nakłady zdefinio-

wane na potrzeby metody DEA odnoszą się do kosztów projektu, wyniki natomiast 

reprezentują wkład portfela w  realizację określonego celu strategicznego. Sposób 

analizy projektów jest zdeterminowany przez schemat metodologii, który składa się 

z następujących elementów:

•	 analiza interesariuszy,

•	 opracowanie mapy strategii,

•	 analiza zrównoważonego rozwoju,

•	 analiza optymalizacyjna.

Zrównoważony rozwój turystyki

Realizując koncepcję zrównoważonego rozwoju turystyki należy odnieść ją do ob-

szaru o  określonym potencjale turystycznym (walory środowiska przyrodniczego, 

istniejące zagospodarowanie, zabytki) i  mieć na względzie plany zagospodarowa-

nia przestrzennego, ochronę środowiska i  uwarunkowania społeczno-gospodarcze 

regionu. Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim opracowany na lata 

2007–2020 za cel nadrzędny stawia zadanie wykreowania atrakcyjnego turystycznie 

wizerunku regionu poprzez realizację szeregu działań promocyjno-inwestycyjno-

-organizacyjnych i definiuje cztery następujące cele strategiczne: rozwój produktów 

turystycznych, kształtowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku województwa, 

rozwój zasobów ludzkich i współpraca w obszarze turystyki, zagospodarowanie prze-

strzeni turystycznej województwa łódzkiego. Jedną z najważniejszych jest wykreowa-

nie wyrazistego produktu turystycznego, utożsamianego z regionem. We wspomnia-

nym dokumencie zdefiniowano także cztery następujące cele operacyjne [Program 

Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007–2020 2007]:
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•	 rozwój innowacyjności, atrakcyjności, jakości usług i produktów turystycz-

nych jako czynnika konkurencyjnej gospodarki, 

•	 wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turysty-

ki oraz zwiększenie kompetencji kadr.

•	 promocja priorytetowych obszarów produktów turystycznych kraju i regio-

nów oraz specjalizacji gospodarczych opartych na turystyce, 

•	 zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni dla rozwoju turystyki i infra-

struktury turystycznej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju 

i przepisów ochrony środowiska. 

W województwie łódzkim znajduje się wiele miejsc wartych odwiedzenia z uwa-

gi na położenie geograficzne, malowniczą okolicę, rolę w historii Rzeczpospolitej. Do 

ulubionych miejsc turystów i mieszkańców województwa można zaliczyć doliny Pili-

cy i Warty, Zalew Sulejowski, rezerwat „Niebieskie Źródła”, zbiornik wodny Jeziorsko 

oraz miasta Uniejów, Spała, Sulejów i Inowłódz. Na terenie województwa istnieją rów-

nież rejony objęte ścisłą ochroną – około 65 rezerwatów oraz liczne parki krajobrazo-

we (np. Załęczański, Przedborski, czy najmłodszy Park Wzniesień Łódzkich) i obszary 

chronione Natura 2000. W województwie wyznaczono kilkanaście szlaków turystycz-

nych, w  tym również szlaków rowerowych, po terenach atrakcyjnych krajobrazowo 

lub nawiązujących do wydarzeń historycznych. Dzięki renowacjom i  rewitalizacji 

dawną świetność odzyskuje wiele zabytków i dawne fabryki. Stają się siedzibami in-

stytucji prywatnych i  państwowych. Na uwagę zasługują dawne miasta królewskie 

(np. Inowłódz, Piotrków Trybunalski), miasta książęce o wieloletniej tradycji (np. Rawa 

Mazowiecka, Uniejów) oraz miejscowości znane dzięki dawnym majątkom magnac-

kim (np. Nieborów wraz z parkiem romantycznym w Arkadii czy Walewice).

Łódź to miasto, w  którym prężnie rozwijał się przemysł włókienniczy, dając za-

trudnienie wielu robotnikom i  będąc źródłem olbrzymich majątków fabrykantów. 

O  specyfice miasta decyduje secesyjno-eklektyczna zabudowa, która powstała 

w większości w wieku XIX. Można tu podziwiać pofabrykanckie pałace i wille, olbrzy-

mie, zbudowane z czerwonej cegły fabryki, ale również budynki mieszkalne łódzkich 

robotników. Potencjał turystyczny miasta i regionu jest duży. W tym roku na projekty 

związane z turystyką przeznaczono ponad 153 mln zł. Fundusze te zostaną podzielo-

ne na: przebudowę infrastruktury turystycznej, dostosowanie istniejących obiektów 

do celów turystycznych, inwestycje służące do tworzenia lub rozwoju produktów re-

gionalnych, inwestycje dotyczące dziedzictwa kulturowego i  infrastruktury kultural-

nej oraz kampanie promujące ofertę turystyczną regionu.
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Poniżej opisano kilka wybranych projektów, które zrealizowano w ostatnim cza-

sie, wpływając tym samym na poszerzenie lub promocję oferty turystycznej woje-

wództwa, realizując jednocześnie ideę zrównoważonego rozwoju. Należą do nich: 

Łódzki Szlak Konny [www.wsiodle.lodzkie.pl], rower miejski [lodzkirowerpubliczny.pl] 

oraz Promuje Łódzkie [promujelodzkie.pl].

Łódzki Szlak Konny powstał w 2011 r. w ramach projektu „Turystyka w siodle – in-

frastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”. Środki na jego 

realizację pochodziły m.in. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-

nego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt zakładał 

utworzenie na terenie województwa profesjonalnego szlaku konnego z  potrzebną 

infrastrukturą, co w połączeniu z walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i kultu-

rowymi województwa łódzkiego miało się przyczynić do utworzenia ponadregional-

nego produktu turystycznego o zasięgu europejskim. Szlak liczy 1 817 km i obejmuje 

dwie pętle: zewnętrzną – na którą składa się 49 odcinków o długości 1 461 km oraz 

wewnętrzną – złożoną z 12 odcinków o długości 356 km. W ten sposób łatwiej plano-

wać trasę oraz dostosować jej długości do umiejętności i kondycji turysty o różnym 

stopniu zaawansowania. Celem było podniesienie atrakcyjności oraz rozpoznawal-

ności marki województwa dzięki utworzeniu jednego z pierwszych w Europie szlaku 

przeznaczonego dla miłośników turystyki konnej oraz zwiększenie ruchu turystycz-

nego w  regionie łódzkim. Na trasie usytuowanych jest 200 ośrodków jeździeckich 

oraz ponad 1000 atrakcji turystycznych, co umożliwia poznanie środowiska przyrod-

niczego, kulturalnego i historycznego województwa.

Główną zasadą polityki transportowej miasta Łodzi jest strategia zrównoważone-

go rozwoju, która zakłada rozsądny podział zadań między transportem zbiorowym 

a  indywidualnym, aby zminimalizować problemy w funkcjonowaniu systemu trans-

portowego i tym samym zanieczyszczanie środowiska naturalnego powodowanego 

przez nadmierny wzrost ruchu samochodowego. Odpowiedzią na problemy trans-

portowe były projekty roweru miejskiego i kolei aglomeracyjnej. Na dzień 1 stycznia 

2013 r. w Łodzi było około 70 km dróg rowerowych. Po trzech latach stan zdecydo-

wanie zmienił się na lepsze, gdyż w Łodzi jest obecnie ponad 146 km ścieżek rowe-

rowych. W  planach jest podwojenie tej długości. Ważnym elementem projektu jest 

również zintegrowanie roweru z innymi środkami komunikacji oraz poprawa bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym. Rolą roweru jest również upowszechnienie dostępu do 

usług publicznych oraz zwiększenie mobilności. Projekt spotkał się z ogromnym zain-

teresowaniem łodzian i turystów.
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Projekt Urzędu Marszałkowskiego „Promuje Łódzkie” to projekt, który otrzymał 

dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej: „Gospodarka, Innowacyjność, Przed-

siębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2007–2013. W  roku 2014 zrealizowano szereg działań promocyjnych, których 

celem było budowanie tożsamości regionalnej oraz budowanie marki „Łódzkie pro-

muje”, m.in.: kampanię promocyjną „Łódzkie ma pomysł na zdrowie”. Rozpoczęto 

również promocję województwa przez media społecznościowe. Marka obecna jest 

na kanale YouTube, Twitterze, Instagramie oraz na Facebooku. „Promuje Łódzkie” 

zaczęło działalność w  2011  r. od stworzenia profilu na Facebooku. Najpóźniej po-

wstał profil na Instagramie (2015  r.). Najprężniej działa profil „Promuje Łódzkie” na 

Facebooku. Liczba polubień strony odnotowuje ciągły wzrost wahający się od kilku-

dziesięciu do kilkuset osób tygodniowo. W 2015 r. kontynuowano przyjęte założenia 

promocyjne organizując Forum Promocji Województwa Łódzkiego 2015, Festiwal 

Myślenia Projektowego 2015, ostatni etap kampanii „Duma lokalna. Duma regional-

na”, serwis internetowy i aplikację mobilną. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w związku z prowadzoną eduka-

cją ekologiczną zrealizowany został w roku 2014 projekt „Pociągiem w Łódzkie – pro-

mocja walorów przyrodniczych Województwa Łódzkiego i połączeń kolejowych jako 

ekologicznych środków transportu na wyjazdy turystyczne” oraz projekt „Łódzkie, 

jakiego nie znacie – edukacja ekologiczna oraz promocja walorów przyrodniczych 

Województwa Łódzkiego w  mediach regionalnych” [www.portalsamorzadowy.pl/

plikiu/68895. html].

Ilustracyjny przykład oceny projektów

Ilustracją podejścia do problematyki oceny projektów z punktu widzenia ich wkładu 

w realizację celów zrównoważonego rozwoju jest przypadek opisanych trzech pro-

jektów realizowanych w województwie łódzkim: Łódzki Szlak Konny, Rower Miejski 

oraz „Promuje Łódzkie”. W ramach tych projektów podjęte zostały działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju turystyki w  województwie łódzkim związane z  wieloma 

celami przedstawionymi poniżej.

Analiza interesariuszy projektów została przeprowadzona metodą mapowania 

interesariuszy. Listę interesariuszy ograniczono do czterech kategorii: biznes, wyższe 

uczelnie, samorząd i turyści. 
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Samorząd reprezentuje interesy społeczności lokalnej i zainteresowany jest roz-

wojem potencjału turystycznego miasta i  regionu poprzez rewitalizację obszarów 

miejskich i wiejskich1, stworzenie środowiska start-upowego w Łodzi (zbieżne z za-

łożeniami programu #StartInPoland, opracowanego w  2016  r. przez Ministerstwo 

Rozwoju wspólnie z  Radą ds. Innowacyjności, którego celem jest zainwestowane 

3 mld zł w rozwój start-upów w Polsce; warto zaprezentować tu definicję start-upu: 

tymczasowa organizacja, która poszukuje rentownego, skalowalnego i  powtarzal-

nego modelu biznesowego [Blank i  in., 2013]), poprawę jakości stylu życia miesz-

kańców [Urząd Miasta Łodzi 2012], rozwój zrównoważonego transportu2, renesans 

działalności handlowej, usługowej i  kulturalnej w  obszarach dworskich, racjonal-

ne gospodarowanie energią i  redukcję zanieczyszczeń oraz stworzenie w  mieście 

i  województwie destynacji turystycznej typu smart jako amalgamatu turystyczne-

go obejmującego technologie Internetu Rzeczy, systemy cybernetyczno-fizyczne 

i żywe laboratoria smart city (Buhalis definiuje destynacje turystyczne jako amalga-

maty produktów turystycznych, które oferują konsumentom zintegrowane doświad-

czenie [Buhalis 2000, ss. 97–116]). 

Wyższe uczelnie reprezentują interesy społeczności akademickiej oraz zaintereso-

wane są współpracą z biznesem i samorządem w projektach realizowanych na rzecz 

środowiska turystycznego. Można to ująć szerzej, że uczelnie wyższe zainteresowane 

są współpracą z biznesem oraz otoczeniem instytucjonalnym, do którego zalicza się 

– oprócz uczelni – władze samorządowe, agencje rozwoju regionalnego oraz ośrodki 

badawcze i  instytucje otoczenia biznesu (IOB), która to kategoria podmiotów obej-

muje m.in. ośrodki przedsiębiorczości: ośrodki szkoleniowo-doradcze, centra bizne-

su, preinkubatory, inkubatory przedsiębiorczości – ośrodki innowacji, parki technolo-

giczne, naukowo-technologiczne, przemysłowo-technologiczne, techno-parki, centra 

innowacji – oraz pozabankowe instytucje finansowe – regionalne i lokalne fundusze 

pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitału zalążkowego czy 

sieci aniołów biznesu [Ministerstwo Rozwoju 2016]. Tym, co interesuje uczelnie, są 

1  Projekty takie jak Łódzki Szlak Konny to specyficzna szansa na rewitalizację obszarów dworskich poprzez 
zorganizowanie usług turystycznych wymagających wielkich obszarów ziemskich w atrakcyjnych architek-
tonicznie obiektach, co powinno prowadzić do zagospodarowywania obiektów majątków ziemskich na 
działalność gospodarczą. 

2  Upowszechnianie w transporcie miejskim nie tylko rowerów, lecz także autobusów elektrycznych, budowa 
instalacji ładowania samochodów elektrycznych, budowa i upowszechnienie w działalności publicznej sa-
mochodów elektrycznych (przykład daje tu projekt uniwersytecki StreetScooter oraz jego wykorzystanie 
przez Deutsche Post) etc.
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ponadto m.in.: komercjalizacja wyników badań, budowa stacji rowerowych na tere-

nach przyległych do kampusów uniwersyteckich, wspieranie studentów i absolwen-

tów w odkrywaniu ścieżki doświadczeń biznesowych. 

Biznes reprezentuje interesy przedsiębiorców oraz pracodawców i zainteresowa-

ny jest dostępem do instalacji pilotażowych/demonstracyjnych pokazujących moż-

liwości nowego środowiska turystycznego (technologii, modeli biznesu, procesów), 

dostępem do kreatywnego środowiska smart society, dostępem do rowerów na po-

trzeby mobilności pracowników. 

Turyści zainteresowani są poszukiwaniem nowych atrakcji turystycznych typu 

eksperymentarium – interaktywnych centrów nauki, żywych muzeów, żywych la-

boratoriów środowiska smart, dostępem do rowerów bądź skuterów elektrycznych 

albo samochodów elektrycznych nie tylko w miastach, ale także w całej aglomeracji 

oraz w hotelach, dostępem do platform turystycznych typu P2P oferujących miejsca 

noclegowe oraz środki komunikacji, dostępem do kursów o  tematyce turystycznej 

na platformach MOOC, informacją o obiektach turystycznych na interaktywnych ma-

pach, informacją na temat inteligentnego i zrównoważonego miasta w formie otwar-

tych danych powiązanych, integracją środowiska cyfrowego z  rzeczywistością tury-

styczną w postaci amalgamatu turystycznego.

Analiza interesariuszy prowadzi do rozpoznania strategicznych celów zrów-

noważonej turystyki na poziomie inteligentnego i  zrównoważonego miasta oraz 

regionu. Tabela  1 oraz rysunek  1 pokazują prezentowane projekty w  kontekście 

ich wpływu na osiągane cele ekonomiczne, środowiskowe i  społeczne na rzecz 

strategii zrównoważonej turystyki. Kaplan i  Norton w  roku 1996 wprowadzili 

zrównoważoną kartę wyników opartą na systemie pomiaru efektywności działań 

operacyjnych w odniesieniu do strategii, który umożliwia dekompozycję strategii 

na projekty. System pomiaru zrównoważonej karty wyników grupuje wskaźniki 

efektywności działań operacyjnych (u nas: projektów) w cztery kategorie: finanso-

wą, klienta, procesów wewnętrznych, infrastruktury i  rozwoju. W  odniesieniu do 

strategii zrównoważonej turystyki niezbędna stała się modyfikacja zrównoważo-

nej karty wyników jako metody pomiaru rezultatów projektów ICT realizowanych 

w obszarze środowiska turystycznego, tak aby stała się ona użyteczna dla warto-

ściowania tych projektów. Koncepcja zrównoważonej karty wyników zasadza się 

na idei wymuszenia mierzenia efektów działań strategicznych i została sformuło-

wana w  wyniku projektu badawczego „Mierzenie efektywności w  organizacjach 

przyszłości” [Kaplan i in. 1992].
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Rysunek 1 pokazuje w układzie zrównoważonej karty wyników, które cele ekono-

miczne, społeczne i środowiskowe projektów są powiązane ze sobą w ramach wspól-

nego celu strategicznego, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. 

Schemat oceny wymienionych wyżej projektów oparty został na następujących 

czynnikach: nakładami miasta na rzecz rozwoju zrównoważonej turystyki są począt-

kowe inwestycje w  uruchomienie projektów oraz czas realizacji projektów, efekty 

natomiast obejmowały szereg następujących czynników: liczbę inicjatyw proekolo-

gicznych, dochody z nowych inicjatyw, obniżenie zużycia energii, liczbę nowo zatrud-

nionych pracowników zaangażowanych w projekt, potencjał ekonomiczny innowacji 

będących rezultatem projektu, czas wdrożenia nowej inicjatywy, zainteresowanie 

projektem. Zastosowano metodę DEA zorientowaną na efekty. W efekcie otrzymano 

listę rankingową projektów ze względu na ich efektywność z punktu widzenia realiza-

cji odpowiedzialnych badań i innowacji [Gontar 2016].

Rysunek 1. Mapa strategii – ilustracyjny przykład

Źródło: [Gontar, Gontar 2016].

W  tabeli 1 zestawiono dane dotyczące wartości projektów lub dofinansowania 

projektów przez władze miasta oraz czas realizacji projektów.
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Tabela 1. Wartość oraz czas realizacji projektów.
Projekt Czas realizacji Wartość projektu

Łódzki szlak konny 2010–2011 33,3 mln
Rower miejski 2014–2017 13,5 mln

Promuję Łódzkie 2012–2016 8 mln
Źródło: opracowanie własne.

W  tabeli 2 zaprezentowano dane, na których podstawie zrealizowano ocenę 

tych projektów stosownie do standardu P5 – people (ludzie), planet (środowisko), 

profit (zysk), process (procesy), products (rezultaty projektu) – tj. standardu GPM3 

wspierającego metodykę zarządzania projektami PRISM (Projects Integrating Susta-

inable Methods).

Tabela 2. Dane do oceny i hierarchizacji projektów
Perspektywa Łódzki Szlak Konny Rower Miejski „Promuje Łódzkie”
Ekonomia / zysk Uwzględniono 200 

ośrodków / nowe in-
westycje w zakresie 
tworzenia infrastruk-
tury turystycznej 
i dochody pocho-
dzące z wydatków 
turystów

Dochód 1 mln 
rocznie

Stopień wykorzy-
stania obiektów 
hotelowych w latach 
2011–2016: 30%-
29%-26%-29%-31%-
32%

Środowisko/
Społeczność

6 rajdów w roku 
2012 / jedna stajnia 
(× 200 ośrodków) 
× 6 osób

1 501 881 wynaj-
mów w sezonie 
2016

Uwzględniono 
wsparcie projektu 
„Budowy systemu 
Łódzkiej Kolei Aglo-
meracyjne”. Przewóz 
pasażerów w latach 
2013–2016: 320000-
1600000-2500000

Produkty/
liczba rezerwacji

200 ośrodków 100 stacji dokują-
cych; 1000 rowerów

Produkty sygnowane 
marką i logiem woje-
wództwa 

Źródło: opracowanie własne.

Najlepszym zrównoważonym projektem okazał się Rower Miejski. Stanowi on 

zalążek projektu, który w przyszłości ma stworzyć w województwie łódzkim innowa-

3  Green Project Management Gobal - GPM Global - amerykańska organizacja doskonalenia zawodowego, 
będąca sygnatariuszem UN Global Compact (UNGC) wspierająca zrównoważony rozwój poprzez wysiłki 
standaryzacyjne w zakresie odpowiedzialnego zarządzania portfelami, programami i projektami
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cyjny model transportu zbiorowego na bazie sieci rowerów publicznych w miastach 

takich jak Łódź, Zgierz, Pabianice, Sieradz czy Skierniewice i Łódzkiej Kolei Aglome-

racyjnej. 

Podsumowanie

Od czasu sformułowania idei zrównoważonego rozwoju stała się ona elementem 

różnych oficjalnych dokumentów państwowych, organizacji międzynarodowych, 

gospodarczych i politycznych, Programy, umowy, strategie czy deklaracje zobowią-

zują do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i  zachowania umiaru 

w wykorzystywaniu zasobów naturalnych. Jedną z dziedzin, która jest ściśle związana 

zarówno ze środowiskiem przyrodniczym, jak i kulturowym jest turystyka. Wyznacza-

niem celów strategicznych i  kierunków rozwoju, które mają zachować równowagę 

i  pogodzić interesy mieszkańców z  ochroną środowiska, zajmują się organy unijne, 

państwa i  regionu (województwa, powiatu, gminy). Opracowane strategie i progra-

my na poziomie międzynarodowym, krajowym oraz wojewódzkim wyznaczają cele 

i  kierunki działania. Do dokumentów długofalowych, strategicznych kształtujących 

politykę turystyczną na poziomie regionu należą programy rozwoju turystyki. Analiza 

słabych i mocnych stron służy wskazaniu istotnych problemów regionu, celów do zre-

alizowania oraz ułatwia pozyskiwanie źródeł finansowania dla planowanych przed-

sięwzięć. Ważnym elementem są projekty, które służą mieszkańcom (i często są reali-

zowane z ich inicjatywy) oraz turystom przez aktywizowanie obszarów atrakcyjnych 

turystycznie, a przez to tworzenie nowych produktów turystycznych. 

Nierozpoznanym do tej pory problemem pozostaje hierarchizacja i  wybór pro-

jektów z  punktu widzenia celów zrównoważonego rozwoju (SDG). Istotne jest po-

szukiwanie rozwiązań, które decydentom wdrażającym strategię zrównoważonego 

rozwoju dają możliwość oceny i  monitorowania tych projektów z  punktu widzenia 

ich wkładu w realizację strategii. Propozycja zawarta w artykule dotyczy wykorzysta-

nia zrównoważonej karty wyników, map strategii i metody DEA. Artykuł wpisuje się 

w obszar analityki na rzecz zrównoważonego rozwoju – poszukiwań nowych rozwią-

zań Business Intelligence / Business Analytics, które proponują rozwiązania dla inicja-

tyw podejmowanych w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Budowanie zrównoważonego portfela projektów ICT – aspekty strategiczne
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Zagrożenia związane z Internetem Rzeczy

The Internet of Things Threats

Abstract: The Internet Things (IoT) is considered a key component of the next-generation 
Internet. The concept itself is a big socio-technological jump and the application space is 
very diverse. The use of IoT creates new benefits for many areas of life as well as for many 
companies utilize it. Along with its development, there is also a high risk on many levels, 
both technological and social. The purpose of this article is to present potential threats 
that appear on various levels of IoT, both those that have already been investigated and 
used and those that may appear in the near future.
Key-words: IoT, privacy, security

Wprowadzenie

Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT) narodził się w  1999 r. jako koncepcja bry-

tyjskiego przedsiębiorcy Kevina Ashtona. Jednak dopiero w latach 2008–2009 liczba 

urządzeń podłączonych do sieci przekroczyła liczbę mieszkańców Ziemi. Moment ten 

przez wiele osób i  wiele firm takich jak Cisco jest uważany za „prawdziwe narodzi-

ny” IoT. Internet Rzeczy pozwala na dodanie nowej możliwości komunikacji nie tylko 

na poziomie człowiek–inteligentny przedmiot, lecz także na poziomie tylko inteli-

gentnych przedmiotów. Prowadzi to do zapewnienia komunikacji zawsze (anytime) 

i wszędzie, w dowolnym miejscu (anywhere/anyplace), za pomocą każdego nośnika 

informacji (anymedia) i czegokolwiek, czyli wszystkiego (anything) [Atzori 2010].

Sam schemat działania IoT nie wydaje się zbyt skomplikowany. W  skład tej ar-

chitektury wchodzą trzy podstawowe elementy. Po pierwsze, urządzenie musi być 
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wyposażone w sensor, który jest odpowiedzialny za zbieranie określonych informa-

cji z otoczenia i przekazywanie ich dalej. Po drugie, potrzebne jest urządzenie, które 

będzie w  stanie odebrać przesłany wcześniej sygnał, a  następnie da radę go prze-

tworzyć i wywołać określoną reakcję. Ostatnim elementem kluczowym dla działania 

pozostałych dwóch jest odpowiedni sposób komunikacji, czyli metoda przesyłania 

danych. Oczywiście opisany schemat jest bardzo uproszczony i  przedstawia tylko 

podstawowe elementy konieczne do działania IoT. Zagłębiając się bardziej w  infra-

strukturę, można zauważyć takie elementy jak: sensor, urządzenie komunikujące, 

monitory, urządzenia, aplikacje, chmurę obliczeniową, mechanizmy i  protokoły ko-

munikacji, sposoby przechowywania danych, mechanizmy uwierzytelniające, me-

chanizmy dostępu do danych, mechanizmy przetwarzania danych i wiele innych po-

średnich mechanizmów. Niewiele z wymienionych jest widocznych dla użytkownika 

końcowego. O  wielu z  nich użytkownicy nie wiedzą i  wiedza ta nie jest potrzebna. 

Nie należy jednak zapominać, że każdy z wymienionych elementów składowych IoT 

może wpływać na odbiór końcowy IoT, zarówno jeśli chodzi o łatwość korzystania, jak 

i dostępność IoT oraz bezpieczeństwo.

Internet Rzeczy (IoT) dzięki zastosowaniu sieci sensorów, inteligentnych urzą-

dzeń, nieograniczonemu przesyłowi danych ma potencjał, aby znacznie usprawnić 

sposób życia. Z roku na rok ilość gromadzonych i przesyłanych danych rośnie – więk-

szość tych danych jest tworzonych, generowanych i przetwarzanych przez człowie-

ka. Jednak człowiek jako ogniwo w tym procesie ma pewne ograniczenia co do ilo-

ści przetwarzanych danych i  ich pozyskiwania. Nie należy zapominać, że pozyskane 

dane zgodnie z fazami przetwarzania danych mogą być przekształcone w informacje, 

wiedzę oraz mądrość. Dlatego można wywnioskować, że im większy zbiór danych 

i większa możliwość identyfikacji pewnych trendów, tym więcej informacji jesteśmy 

w stanie zaobserwować (przyswoić), co może się przekładać na większy poziom wie-

dzy, która rodzi mądrość. Kluczowym elementem jest to, iż wszystko zaczyna się od 

danych (ich pozyskania). Dlatego IoT jest kluczowym elementem pozwalającym na 

znaczące zwiększenie ilości dostępnych danych, które mogą zostać przetworzone. 

Technologiczne zagrożenia IoT

Ze względu na duży stopień złożoności elementów infrastruktury IoT bardzo trudno 

jest zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa takiego systemu. Każdy z  jego 
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elementów to kolejne miejsce, które może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

informacji. Każda warstwa modelu IoT będzie determinowała inne wyzwania związa-

ne z bezpieczeństwem informacji i usług. W IoT każdy inteligentny obiekt może być 

podłączony do sieci globalnej i  ma możliwość komunikowania się zarówno z  czło-

wiekiem, jak i  innymi obiektami inteligentnymi, co wiąże się z powstaniem nowych 

problemów, np. związanych z poufnością, integralnością, uwierzytelnianiem, dostęp-

nością itp. Jeśli dodać do tego fakt, że ilość tychże obiektów liczy się w miliardach, 

każdy z nich zbiera dane, przesyła je, aktualizuje się w czasie rzeczywistym, a komu-

nikacja może się odbywać na poziomie każdy z każdym, korzystając z nowoczesnych 

rozwiązań chmurowych, różnych standardów komunikacji, ogromnych baz danych 

oraz różnych rodzajów aplikacji sterujących i systemów obsługujących, to otrzymuje-

my wielki system, który wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. Brak odpowiednich 

zabezpieczeń w  wypadku urządzeń IoT można odczuć choćby w  ostatnich latach, 

gdzie urządzenia te ze względu na niski poziom zabezpieczeń są stosowane do ata-

ków typu DDoS. W 2016 r. firma Dyn (dostawca internetowy w USA, który zapewnia 

także obsługę nazw domenowych) została zaatakowana przez dziesiątki milionów 

urządzeń IoT. Atak ten spowodował przerwę w świadczeniu usług. Miliony użytkow-

ników internetowych w USA nie miało dostępu do internetu. Awaria dostawcy odbiła 

się także na stronach takich jak Twitter, Airbnb, GitHub, Spotify [Arashi 2017]. W tym 

samym roku popularna strona internetowa zajmująca się tematyką bezpieczeństwa 

– „Krebs On Security” – została zaatakowana przez urządzenia IoT poprzez atak typu 

DDoS, który powodował „zalewanie” 600 gigabitami danych na sekundę [Goodin 

2016]. W 2016 r. w Finlandii system zarządzania środowiskiem w dwóch apartamen-

towcach został zaatakowany przez IoT [Waqas 2016]. To tylko trzy przykłady, które 

pokazują, jak niebezpieczną bronią w niepowołanych rękach może być armia słabo 

zabezpieczonych urządzeń IoT, które zostaną wykorzystane przez cyberprzestępców. 

Głównym aspektem związanym z  bezpieczeństwem Internetu Rzeczy jest za-

pewnienie prywatności danych gromadzonych przez sensory i  przesyłanych przez 

sieć globalną. Jest to także kluczowy element związany z  aspektami etycznymi czy 

też społecznymi IoT. Bezpieczeństwo i odpowiednie zabezpieczenie gromadzonych 

i przesyłanych danych, a dalej także przetwarzanych informacji jest priorytetem za-

równo technologicznym, jak i społecznym. Dzięki IoT możliwa jest kradzież prywat-

nych danych czy też informacji, kontrola jego zachowania, sposobu życia, stanu zdro-

wia i wielu przejawów związanych z życiem człowieka i jego otoczeniem. Wymaga to 

odpowiednich standardów co do szyfrowania danych, transmisji, dostępu do danych, 

Zagrożenia związane z Internetem Rzeczy



250

a także uwierzytelniania podmiotów, które mają odpowiednie uprawnienia. Nie nale-

ży również zapominać, iż jest to szczególnie trudny element ze względu na złożoność 

tego systemu. Dane mogą zostać skompromitowane bezpośrednio z sensora w pro-

cesie przesyłania z chmury obliczeniowej, z bazy danych, z systemu obsługującego 

oraz z aplikacji sterującej. Jak widać, elementów składowych, w których dane są za-

grożone, jest dużo, a każdy z nich ma swoją odmienną specyfikę. Ze względu na to 

najistotniejszym elementem IoT jest opracowanie i wdrożenie odpowiedniej polityki 

prywatności.

Dlatego tak ważny jest kolejny aspekt technologiczny, a mianowicie standaryza-

cja. Zadbanie o stworzenie i zdefiniowanie odpowiednich standardów dotyczących 

interfejsów, sensorów, modeli danych, zabezpieczenia transmisji, zabezpieczenia da-

nych i  wielu innych jest kluczowym elementem. Zwłaszcza że chodzi o  bardzo he-

terogeniczne środowisko urządzeń, usług i  systemów informatycznych. Kluczowe 

znaczenie ma tutaj opracowanie i utworzenie standardów dla modeli mechanizmów 

zdecentralizowanego procesu uwierzytelnienia i zaufania stron w tym procesie. 

Kolejnym aspektem jest opracowanie wydajnych mechanizmów szyfrowania da-

nych i  mechanizmów ochrony danych bazujących na odpowiednim wykorzystaniu 

energii elektrycznej [Bandyopadhyay 2011]. Każde urządzenie IoT potrzebuje energii, 

aby mogło działać. W zależności od rodzaju sensora, technologii komunikacji będzie 

to inna wartość. W wypadku rozwiązań opartych na komunikacji RFID będzie to im-

puls, który musi pokryć zapotrzebowanie na transmisję danych, jak również ich odpo-

wiednie zabezpieczenie pod kątem kryptograficznym. 

Ze względu na to, że w procesie komunikacji obiekty będą wymieniać się infor-

macjami, muszą zostać opracowane odpowiednie mechanizmy dostępu do danych, 

a także współdzielenia tych danych.

Ponieważ urządzenia wyposażone w sensory (oraz same sensory) są tworzone na 

skalę masową, ich koszt wytwórczy musi być jak najmniejszy. Obniżenie tego kosztu 

bardzo często odbija się na parametrach związanym z bezpieczeństwem tego typu 

urządzeń. Należy pamiętać, że wsparcie producenta w tym przypadku nie powinno 

się kończyć na wyprodukowaniu urządzenia. Ponieważ urządzenie jest podłączone 

do sieci globalnej, należy zadbać o  jego aktualizację, czyli implementację popra-

wek programistycznych w przypadku znalezienia jakiejś luki bądź błędu. Wielu pro-

ducentów nie liczy się z tym aspektem zagadnienia, a  jak pokazują badania, jest to 

jedno z większych zagrożeń [Pescatore 2014]. Część producentów bierze pod uwagę 

możliwość aktualizacji swoich urządzeń, jednak te bardzo często, komunikując się 
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z platformą aktualizującą, nie używają żadnego uwierzytelnienia czy też szyfrowania 

w procesie takiej komunikacji. W związku z tym nie mamy pewności, czy urządzenie 

aktualizuje się z dostawcą oprogramowania i czy w trakcie tej komunikacji pakiety nie 

zostają przechwycone, czy też podmienione.

Bardzo ważnym aspektem (związanym z  prywatnością i  ochroną danych) jest 

wyciek danych zarówno z chmury obliczeniowej, gdzie dane są przechowywane, jak 

i z samych urządzeń. Może to być związane z atakiem na usługi chmurowe, słabymi 

mechanizmami uwierzytelniającymi lub kryptograficznymi. Urządzenia IoT mogą ko-

munikować się ze sobą bez udziału człowieka (M2M), w  związku z  tym urządzenie 

może odebrać prywatne dane z sąsiadującego urządzenia. Może się to także odby-

wać w sposób pośredni – urządzenie może widzieć, że jakieś osoby przebywają w za-

sięgu urządzenia sąsiadującego (np. w zasięgu lokalnej sieci wi-fi).

Inne problemy związane z zagrożeniami IoT to:

•	 opracowanie polityki prywatności dla heterogenicznego środowiska;

•	 zdefiniowanie własności danych w systemach IoT – czy właścicielem danych 

jest osoba, do której te dane należą, czy też producent urządzenia?;

•	 kwestie prawne związane z IoT: standardy, prywatność, itp.;

•	 zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla urządzeń – bezpieczny zdalny  

dostęp;

•	 skalowalność i zarządzanie miliardami obiektów w ekosystemie IoT;

•	 odpowiednie działanie obiektów w przypadku braku komunikacji;

•	 bezpieczeństwo fizyczne oraz na poziomie warstwy fizycznej.

Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty technologiczne, najważniejszymi elementa-

mi są privacy by design oraz secure by design. Wszystkie urządzenia IoT już w proce-

sie projektowym powinny być tworzone z myślą o ich bezpieczeństwie i zachowaniu 

odpowiedniego poziomu prywatności. W chwili obecnej można odnieść wrażenie, iż 

„pociąg technologiczny” dawno odjechał, zapominając o swoich dwóch najważniej-

szych pasażerach – bezpieczeństwie i prywatności. Rozwój technologii jest tak dyna-

miczny, a konkurencja tak duża, iż producenci prześcigając się w wytwarzaniu urzą-

dzeń coraz bardziej „smart”, coraz bardziej inteligentnych, nie chcą się pochylać nad 

elementami bezpieczeństwa, które zabierają najwięcej czasu projektowego. Jak już 

wspomniano, nie pomaga temu pędowi również fakt braku standardów, które mog-

łyby zmusić do implementacji lub ujednolicić pewne aspekty technologiczne związa-

ne z bezpieczeństwem.
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Etyczne i społeczne aspekty IoT

Etyczne czy też społeczne aspekty związane z nowymi technologiami występowały 

przy każdym przełomowym odkryciu technologicznym. Szczególnie jeśli te rozwiąza-

nia technologiczne w sposób dobitny dotykały sfery życia ludzkiego lub wpływały na 

całe społeczeństwo. Tak działo się w momencie pojawienia się pierwszych kompute-

rów, sieci internet, Big Data, chmury obliczeniowej, social media i oczywiście Interne-

tu Rzeczy.

Od początku IoT badacze zaczęli zadawać sobie pytania, co się stanie z  ludźmi 

otoczonymi przez urządzenia, obiekty typu smart podłączone do globalnej sieci i po-

siadające możliwość wzajemnej komunikacji i kiedy to nastąpi. Takie pytania zadają 

sobie badacze z całego świata – choćby Santucci G. [2011] czy Van den Hoven [2013]. 

Przewiduje się, że 7 mld ludzi będzie „otoczonych” przez 50 mld urządzeń IoT do roku 

2020 [Greenemeier 2016]. Człowiek, który jako element tego inteligentnego syste-

mu (znajdując się w mniejszości) będzie współuczestniczył z  innymi inteligentnymi 

obiektami tworzenie swoistego systemu hybrydowego, którego reakcji i zachowania 

nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ta niewiadoma i obawy powodują, że jest to chyba 

jeden z największych systemów hybrydowych składających się z żywych podmiotów 

inteligentnych i rzeczy (obiektów) inteligentnych, jaki kiedykolwiek został stworzony 

przez człowieka. Jeśli do tego dołączymy aspekt socjologiczny i społeczny związany 

z uznaniem pewnych obiektów codziennego użytku takich jak smartfon czy też por-

tale społecznościowe za istotne substytuty naszego życia społecznego, niejako jego 

przedłużenie, bez którego wiele osób nie może się obejść, to wydaje się, że jest to 

droga, którą podążają nowoczesne społeczeństwa. 

Z drugiej strony można zaobserwować obawę związaną z wszechogarniającą nas 

ilością informacji, które sami tworzymy, udostępniamy oraz wymieniamy poprzez sie-

ci globalne, sieci sensorów i komunikujące się obiekty. Obawa ta dotyczy kontroli nad 

tymi informacjami, ich prywatnością i zarządzaniem dostępem do nich. Obecnie pro-

sty smartfon czy tablet posiada średnio około 10 wbudowanych sensorów, które gro-

madzą i wysyłają informacje o otaczającym nas środowisku. W związku z tym coraz 

częściej również i w przypadku IoT pojawiają się pytania związane z własnością infor-

macji generowanych przez sensory, które dotyczą konkretnej osoby. Kto jest właści-

cielem takich danych? Czy jest to osoba, której dotyczy pomiar sensorem, czy też ktoś 

inny? [Popescul 2013] Dlatego głównym aspektem związanym z IoT – nie tylko tech-

nologicznym – jest prywatność danych i informacji. Obawa przed realnym poczuciem 
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utraty prywatności jest bardzo duża. Nie można nie wspomnieć o lęku przed hand-

lem prywatnością (secrets trade), który może się pojawić w otaczającym nas sensoro-

wym świecie. Nietrudno sobie wyobrazić chętnych, by pozyskać informacje o tym, jak 

wygląda nasza aktywność w ciągu dnia, co jemy, co oglądamy, co czytamy, jaki jest 

stan naszego zdrowia. Przecież są to tylko niektóre elementy życia człowieka już wy-

korzystywane w IoT. To implikuje kolejną obawę przed byciem śledzonym, obserwo-

wanym. Już teraz słychać głosy sprzeciwu w wypadku choćby projektów systemów 

kamer z rozpoznawaniem twarzy czy też systemów biometrycznych, które gromadzą 

dane. Rodzi się strach przed cyberprzestępcami, którzy będą takie dane wykradać, 

wykorzystywać, sprzedawać, lub wykorzystywać jeszcze w innych celach.

Duże obawy etyczne czy też natury społecznej budzi aspekt przejrzystości, celo-

wości i ilości zbieranych danych oraz podmiotów, do których te dane trafiają. Nigdy 

nie mamy pewności, czy zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które gwarantuje 

producent systemu lub urządzenia. Skomplikowane i napisane prawniczym językiem 

umowy, na które się zgadzamy, zazwyczaj w  sposób niejasny informują o  tym, kto 

będzie te dane otrzymywał. Kolejny aspekt jest związany z miniaturyzacją urządzeń 

i sensorów wykorzystywanych w IoT oraz z legalnością takich czujników, ich audytem 

i wykorzystaniem. Ogrom informacji o każdym człowieku zdobytych dzięki sensorom, 

które mogą być wykorzystane przeciwko niemu lub posłużyć do zdefiniowania bar-

dzo dobrze dobranych dla niego ofert, jest niewyobrażalny. 

Patrząc na dynamiczny rozwój IoT, należy wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie 

związanym z coraz powszechniejszymi urządzeniami wyposażonymi w sensory. Pro-

ducenci na coraz większą skalę podłączają swoje urządzenia wyposażone w sensory 

do internetu, nie dając konsumentom wyboru, tylko stawiając ich przed faktem doko-

nanym. Odsetek urządzeń niepodpiętych do globalnej sieci będzie się sukcesywnie 

zmniejszał. Łatwość, z jaką będzie można przekształcić zwykły obiekt w obiekt inte-

ligentny, będzie coraz większa. W związku z  tym granice systemów urządzeń inteli-

gentnych będą łatwe do rozszerzenia, nastąpi zatarcie granic między systemami nie-

inteligentnymi oraz inteligentnymi. 

Kolejny problemem stanowi nieprzewidywalne zachowanie i  duża niezależność 

obiektów inteligentnych. Każdy z nich będzie mógł oddziaływać spontanicznie w wy-

darzeniach czyjegoś życia. Oddziaływanie może być nieoczekiwane zarówno dla sa-

mych użytkowników, jak i dla projektantów tychże obiektów. Z czasem, wraz z rozro-

stem IoT, człowiek stanie się elementem tego systemu, nie do końca wiedząc, jakie są 

jego granice oraz nie zawsze będąc stroną w komunikacji.

Zagrożenia związane z Internetem Rzeczy
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Wszystkie wymienione obawy oraz zagrożenia powodują, że etyczne czy też spo-

łeczne obawy związane z Internetem Rzeczy są bardzo duże. Najważniejsze wydaje 

się to, że wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z zagrożeń związanych z  tym 

zjawiskiem. Dzieje się tak głównie z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, 

z  niewiedzą dotyczącą tej technologii, jej skutków, wad, zalet i  sposobu działania. 

Zwykli użytkownicy często widzą tylko to, co chcą widzieć, lub to, co chce im po-

kazać producent czy też dostawca tego typu rozwiązań. Niewiele osób zastanawia 

się nad zasadnością stosowania pewnych technologii, przyjmując wszystko, co zo-

stanie im przekazane. Po drugie, ze swoistym uzależnieniem społeczeństwa (a przy-

najmniej jego części) od wszechogarniającej technologii. Technologia, która ułatwia 

życie, zabezpiecza je i  automatyzuje, jest od dawna stałym elementem krajobrazu 

życia, bez którego go sobie nie wyobrażamy. Przykładem są uzależnienia od portali 

oraz aplikacji społecznościowych i  życia w  sieci. Przenikanie się życia prywatnego 

z zawodowym, osobistego ze „społecznościowym” w sieci, pozbywanie się w dużej 

mierze części swojej prywatności na rzecz wątpliwych korzyści stało się dla części 

społeczeństwa codziennością, w  której nie dostrzegają wad ani niebezpieczeństw. 

Wszystko to staje się normalnym aspektem życia, do którego podchodzimy bez 

większego zastanowienia. 

Należy pamiętać, że IoT pozwoliło na „kontakt” z zupełnie nowymi urządzeniami 

i  obiektami, które do tej pory działały niezależnie (np. lodówki, termostaty, bojlery 

itp.). Urządzenia te wyposażone w sensory mierzą, obserwują i przesyłają informacje 

o naszym otoczeniu, a także o nas samych. Ilość tych informacji, a w związku z tym 

ilość informacji o nas samych, o naszym otoczeniu i życiu, może być w zasadzie nie-

ograniczona. Dane zbierane przez sensory można potraktować jako punkt wyjścia do 

przekształcenia ich w informację, wiedzę i ostatecznie w mądrość. Im więcej danych, 

tym więcej informacji.

Nie można również odmówić IoT potencjału, który ma znacznie poprawić spo-

sób życia, pracy, uczenia się, rozwijania przemysłu i  gospodarki. Dane generowane 

przez sensory, przetwarzane przez systemy pozwalają na uzyskanie informacji, wie-

dzy i mądrości. Internet Rzeczy znacząco zwiększa tę ilość danych, która w połączeniu 

z możliwościami internetu pozwoli ludziom na szybszy rozwój. Zastosowania IoT już 

obecnie są bardzo szerokie i z dnia na dzień rozwijają się coraz dynamiczniej. 

Nie należy jednak zapominać, że przy tak wielkim systemie hybrydowym, jakim 

jest IoT, kluczowym aspektem staje się zaufanie obywateli i przełamanie bariery stra-

chu przed nową technologią i jej wykorzystaniem. Bez tego Internet Rzeczy nie jest 
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w  stanie w  pełni wykorzystać swojego potencjału. To pociąga za sobą wiele etycz-

nych, społecznych i moralnych aspektów, które muszą zostać uporządkowane. 

Zakończenie

Internet Rzeczy (IoT) jest kolejnym etapem rewolucji informacyjnej. Obejmuje on 

swoim zasięgiem zmiany, które można zaobserwować w wielu dziedzinach naszego 

życia. Nie do końca niestety wiadomo, jak zmiany te w efekcie końcowym będą wy-

glądać i w jakim kierunku będą podążać. Jedno jest pewne – potencjał, który drzemie 

w tej rewolucji, w dialogu pomiędzy użytkownikami a maszynami, jest olbrzymi. Jak 

każda rewolucja IoT niesie ze sobą wiele korzyści, ale także stawia przed nami nowe 

wyzwania. Zarówno jedne, jak i drugie powodują, że IoT można rozpatrywać pod ką-

tem wad i zalet. W artykule autor skupił się tylko na aspektach związanych z zagroże-

niami IoT, tymi związanymi z aspektami technicznymi, a także etycznymi czy społecz-

nymi. Nie należy jednak zapominać, iż Internet Rzeczy nie jest pozbawiony dużych 

korzyści i zalet dla szerokiego grona użytkowników, którzy z niego korzystają. IoT jest 

obecnie uznany za jeden z kluczowych motorów rozwojowych światowej gospodarki 

przyszłości. Można jedynie mieć nadzieję, że wszelkie obawy, wady i zagrożenia tej 

koncepcji są tylko „przejściowymi problemami wieku dziecięcego”, które wraz z  dy-

namicznym rozwojem IoT zostaną wyeliminowane. Kluczowym zagadnieniem jest 

akceptacja społeczna ekosystemu, w  którym przedmioty mogą komunikować się 

ze sobą za pośrednictwem człowieka lub bez jego udziału. Na poziom tej akceptacji 

ogromny wpływ ma dopracowanie technologiczne IoT, tak aby wszelkie obawy przed 

utratą prywatności, nieodpowiednim zastosowaniem danych czy sprzedażą danych 

ustąpiły na rzecz niebywałych (ciągle rosnących) korzyści i możliwości wynikających 

z zastosowania Internetu Rzeczy. 

Zagrożenia związane z Internetem Rzeczy
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Wstęp

Współczesne otoczenie przedsiębiorstw jest zmienne i turbulentne. Skutkuje to zmia-

nami w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Traci na znaczeniu trwałość przewagi kon-

kurencyjnej, jednocześnie przedsiębiorstwa, aby utrzymać stabilną pozycję na rynku, 

skupiają się na wzroście kreującym wartość firmy [Zenger 2013, s. 73]. W wyniku tego 

koncepcja trwałej przewagi konkurencyjnej jest zastępowana przez przewagi prze-

mijające. Charakteryzują się one szybkim wdrożeniem, a w momencie ich dewaluacji, 

są one zastępowane nowymi. Istotną rolę w budowaniu przewag przemijających od-
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grywają innowacje. Zastępowanie erodujących przewag wymaga stałego wdrażania 

innowacji przekładających się na ulepszanie oferty przedsiębiorstwa i  jego funkcjo-

nowania. Powstają dzięki temu portfele przewag konkurencyjnych skutecznie chro-

niących organizacje przed konkurencją [Gunter McGrath, 2013, ss. 64–70]. Aby opisa-

ny mechanizm mógł funkcjonować w organizacji, wymagane są od niej następujące 

umiejętności [Reeves, Deimler 2011, s. 137]: 

•	 umiejętność szybkiego rozpoznawania i  działania w  wyniku zaobserwowa-

nych sygnałów zmian;

•	 umiejętność częstego eksperymentowania nie tylko z nowymi produktami, 

lecz także z nowymi modelami biznesowymi, strategiami czy procesami;

•	 zdolność do zarządzania złożonymi i  wzajemnie powiązanymi systemami 

różnorodnych interesariuszy;

•	 umiejętność motywowania pracowników i partnerów.

Turbulentność otoczenia dotyczy także firm z sektora handlu detalicznego. Pod-

legają one ciągłym zmianom, reagując na wiele bodźców płynących z otoczenia. Do 

najważniejszych zmian należą [Kłosiewicz-Górecka 2006, s. 161]: proces globalizacji, 

układ podmiotowy w sektorze handlu, zmiany w sferze konsumpcji i preferencjach 

zakupowych konsumentów, rozwój technologii informacyjnych, zmiany w sferze po-

daży towarów, regulacje prawne. W  ich wyniku modyfikuje się sposób budowania 

przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa w handlowe.

Ciekawym obiektem badań wydają się duże przedsiębiorstwa detaliczne oraz 

sposoby na poprawianie ich pozycji konkurencyjnej. Ważnym aspektem funkcjono-

wania detalistów jest obsługa klienta. W związku z  tym autor za cel niniejszego ar-

tykułu wybrał analizę ewolucji procesów obsługi klienta przy stanowisku kasowym. 

Przeprowadzone badanie ma wskazać, jak przedsiębiorstwa detaliczne optymalizo-

wały procesy obsługi klienta przy stanowisku kasowym. Realizowane to mogło być 

za pomocą wprowadzanych innowacji. Zgodnie z teorią przewag przemijających in-

nowacje te wykorzystywane byłyby do tworzenia portfeli przewag chroniących orga-

nizację przed konkurencją. Aby było to możliwe, skutkować powinny one poprawą 

funkcjonowania firmy. W związku z tym w artykule sformułowano dwie hipotezy ba-

dawcze: 

•	 usprawnienia procesów obsługi klienta przy stanowisku kasowym dążą do 

skrócenia czasu, jaki klient traci na oczekiwanie i obsługę przy kasie,

•	 usprawnienia procesów obsługi klienta przy stanowisku kasowym dążą do 

zmniejszenia kosztów, jakie ponosi sklep na tę obsługę.
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Artykuł ma charakter przyczynkowy. Wnioski postawione przez autora mogą być 

wykorzystane przez praktyków marketingu (analiza ewolucji procesów obsługi klien-

ta przy kasie), jak i teoretyków marketingu (projektowanie badań własnych).

Proces obsługi klienta detalisty a jego przewaga 
konkurencyjna

Obsługa klienta jest integralnym elementem każdej całościowej oferty, a świadczenie 

dobrej jakości obsługi może być głównym źródłem zadowolenia klienta. Dzięki niemu 

detalista ma możliwość nadania standardowemu produktowi charakteru osobistego 

przez uzupełnienie go o indywidualne dodatki. Możliwość taką nazywa się masową 

indywidualizacją [Sullivan, Adcock 2003, s.  305]. Strategie konkurencji przez jakość, 

opierające się na stworzeniu nowej, bardziej innowacyjnej formuły sklepu wielkopo-

wierzchniowego, uwzględniającej oczekiwania konsumentów dotyczące coraz więk-

szej potrzeby indywidualizacji i  personalizacji świadczenia obsługi klienta, są coraz 

częściej wykorzystywane przez sieci wielkopowierzchniowe [Domański 2005, s. 115]. 

W zmiennym otoczeniu coraz częściej obsługa klienta, a więc usługi dodatkowe  

i sposób obsługiwania klienta, stają się głównym źródłem przewagi konkurencyjnej. 

Czynnik ludzki bardzo często decyduje o skuteczności działań merchandisingowych 

[Ławicki 2006, s. 15]. Największe znaczenie obsługa klienta ma w wypadku sprzedaw-

ców oferujących ten sam produkt co konkurenci. Efektem tego jest wzrastająca liczba 

innowacji pojawiających się w działaniach związanych z obsługą klienta. 

Detalista, chcąc pozostać konkurencyjnym, musi stale monitorować oczekiwania 

klientów i analizować oferowaną im usługę. Trzeba przewidywać przyszłe wymaga-

nia, opracowywać i  świadczyć nowe usługi, wyprzedzając dzięki temu oczekiwania 

nabywców. Głównym celem przedsiębiorstw w tym zakresie jest dążenie do zapew-

nienia klientom pożądanego przez nich poziomu obsługi dystrybucyjnej przy mi-

nimalizacji związanych z tym kosztów. Nie jest to łatwe, ponieważ w skład poziomu 

obsługi dystrybucyjnej wchodzi wiele czynników, poza tym wzrost poziomu świad-

czonych usług powoduje zwiększanie kosztów związanych z  działalnością rynkową 

przedsiębiorstwa handlowego. 

Przy projektowaniu systemu obsługi klienta należy przestrzegać czterech podsta-

wowych zasad [Sullivan, Adcock 2003, s. 326]: wsłuchiwać się w wymagania nabyw-

ców, zaprojektować odpowiednie usługi i ustalić standardy ich monitorowania, od-
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powiednio realizować usługę i dbać o zgodność realizacji z obietnicami składanymi 

klientom. Planowanie sposobu obsługi klienta należy rozpocząć od ustalenia, w jaki 

sposób towar będzie oferowany do sprzedaży. Dla nabywców ważne jest, czy towar 

będzie można brać z półki sklepowej, czy też zostanie on podany przez sprzedawcę. 

Istotny jest również zakres usług przed- i posprzedażowych oferowanych przez pla-

cówkę handlową. 

W wypadku sieci handlowych oferujących produkty codziennego użytku (w tym 

w hipermarketach) dominującą formą obsługi klienta jest samoobsługa. Klient sam 

spełnia wiele funkcji związanych ze sprzedażą i tylko niewiele z nich dostarcza sklep. 

Spora część klientów woli wybierać produkty samodzielnie i w ten sposób oszczę-

dzić czas oraz pieniądze. Jednocześnie sklep ma możliwość ograniczenia czynności 

związanych z bezpośrednią obsługą klienta. Jako że większość tych czynności klient 

realizuje samodzielnie, placówka handlowa w przypadku większości klientów znaj-

dujących się w sklepie, realizuje bezpośrednio czynności związane z obsługa klienta 

dopiero przy kasie1. Jednocześnie długie oczekiwanie przy kasie wskazywane jest 

przez klientów supermarketów oraz dyskontów jako jedna z  ważniejszych niedo-

godności tych sklepów [Wrzesińska 2006, s. 98; Kosicka-Gębska, Gębski, Kwiecińska 

2016, s. 116]. Czas oczekiwania w kolejce do kasy również przez polskich nabywców 

został oceniony poniżej średniej wśród kryteriów oceny sieci handlowych [Pierański 

2011, s. 46]. 

Rynek handlu detalicznego jest wysoce konkurencyjny, a  jednym z  najważniej-

szych narzędzi wykorzystywanych przez działające na nim organizacje jest cena. 

W efekcie przedsiębiorstwa starające się o rentowność odczuwają silną presję na re-

dukcję kosztów i są zmuszone do wdrażania metod zarządzania w obszarze łańcucha 

wartości, które znacząco wpłyną na poprawę efektywności funkcjonowania [Przyby-

ło 2013, s. 256]. Realizowane jest to między innymi poprzez optymalizację procesów 

przebiegających w  firmie. Biorąc to pod uwagę, procesy obsługi klienta przy kasie 

są miejscem, gdzie sklep powinien dążyć do optymalizacji procesów tejże obsługi 

w celu uzyskania wyższego zadowolenia klientów, co powinno się przełożyć na lep-

szą pozycję konkurencyjną. Jednocześnie równolegle dążyć powinien do poprawy 

efektywności tychże procesów.

1  Czynności związane z przygotowaniem towaru do sprzedaży, wyłożeniem na półkach itp. autor traktuje 
jako czynności niebędące bezpośrednio związane z obsługą klienta przebywającego w sklepie rozumianą 
jako pomoc w zakupach.
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Zmiany w procesach obsługi klienta przy stanowiskach 
kasowych sieci Tesco na przestrzeni ostatnich 10 lat

Celem badań przeprowadzonych na potrzeby artykułu jest analiza optymalizowania 

procesu obsługi klienta przy kasie w hipermarketach Tesco. W toku badań zidenty-

fikowane zostaną działania oraz oceniony będzie ich wpływ na obsługę klienta. Za 

podmiot badań posłuży hipermarket Tesco Łódź Bałuty. 

Wybór sektora handlu detalicznego do badań wynika z  jego charakterystyki. 

Wiele nowych technologii w  dość krótkim tempie jest przekształcanych w  innowa-

cje, które zmieniają jego oblicze. Jednocześnie jego specyfika powoduje, że wszelkie 

nowe rozwiązania dość szybko są kopiowane przez konkurencję, co przyczynia się 

do ciągłych zmian w sektorze. Zatem może on służyć za wzorzec do obserwacji no-

wych rozwiązań w  innych branżach. Wybór sieci Tesco wynika z  jej charakterystyki. 

Jest to detalista, który regularnie wykorzystuje innowacje w strategii konkurencji, co 

przejawia się we wprowadzaniu nowych technologii do tradycyjnych placówek han-

dlowych, tworzeniu nowych formatów sklepów czy byciu jednym z globalnych pio-

nierów e-commerce.

Do badania autor wykorzystał obserwację oraz eksplorację stron internetowych. 

Badanie obserwacji przeprowadzono trzykrotnie, w  maju 2007  r., w  październiku 

2012 r. oraz w październiku 2017.

W toku pierwszego badania przeprowadzonego w maju 2007 r. zaobserwowano 

następujące rozwiązania zastosowane w celu usprawnienia procesów obsługi klienta:

•	 45 stanowisk kasowych czynnych w miarę potrzeb;

•	 cztery z tych stanowisk stanowiły kasy ekspresowe dla klientów kupujących 

do 10 towarów;

•	 jedna kasa dla towarów monopolowych na stoisku monopolowym;

•	 jeden punkt obsługi klienta.

Rozwiązania te umożliwiały sprawną i  szybka obsługę klienta. Duża liczba kas 

pozwalała dostosować przepustowość stanowisk kasowych do liczby klientów. 

W  razie potrzeby możliwe było uruchamianie dodatkowych kas. Zaobserwowano, 

że czynna była mniej więcej połowa stanowisk kasowych. Dodatkowo na stronie in-

ternetowej sklepu Tesco można było przeczytać, że sieć ta wprowadziła inicjatywę 

one in front, której celem było zlikwidowanie kolejek przy kasach. Zgodnie z nią przy 

kasie nie może być więcej niż jeden klient. Realizowana jest ona poprzez monitoring 

i  informację skierowaną do klientów z  prośbą o  powiadomienie, jeśli kolejka była 

Ewolucja procesów obsługi klienta przy kasie na przykładzie sieci hipermarketów Tesco w Polsce



262

dłuższa. W takiej sytuacji do obsługi kasy wzywano dodatkowych pracowników i je 

uruchamiano [https://tesco.pl/]. W trakcie badań zaobserwowano, że liczba klientów 

przy kasie była wyższa niż jeden, ale nie przekraczała kilku osób. Wydaje się, że sto-

sowane rozwiązanie funkcjonowało w miarę dobrze. Miało jednak ono pewne nie-

doskonałości.

Po pierwsze, ludzie podchodzili do kas w sposób nierównomierny. Kolejki do kas 

przy wejściu na halę sprzedaży były krótsze niż gdzie indziej. Oczekiwanie w kolejce 

zależało nie tylko od liczby stojących w niej osób, ale także od ilości zakupów. Do kas 

ekspresowych, do których teoretycznie ustawiać się mogli tylko klienci z  niewielki-

mi zakupami, ustawiali się także klienci z wózkami pełnymi zakupów, których obsłu-

ga trwać mogła kilka minut. Mimo że przed niektórymi kasami ustawiały się kolejki, 

gdzie indziej to kasjer oczekiwał na klienta. Wreszcie długie przestoje w obsłudze po-

wodował problem z odczytem kodu kreskowego lub jego brak. Nie były dobrze oce-

niane przez pozostałe osoby oczekujące w kolejce do kasy.

Po drugie, rozwiązanie to nie było zbyt efektywne dla sklepu. Aby zapewnić krótki 

czas oczekiwania w  kolejce, potrzeba dużej liczby personelu, który miałby obsługi-

wać klientów. Wprawdzie pracownicy, którzy są potrzebni do obsługi kasy mogą, gdy 

klientów jest mniej, wykonywać inne prace w  sklepie (np. układać towar na półce, 

przyjmować dostawy, sprzątać itp.), ale rozdzielenie tych wszystkich prac, by były 

wykonywane wtedy, gdy rzeczywiście są potrzebne, może być trudne. Według ba-

dań przeprowadzonych przez firmę FootFall Polacy odwiedzają hipermarkety przede 

wszystkim w soboty (25–35% częściej niż np. od poniedziałku do środy) oraz w godzi-

nach 10–18 [Ogórek 2016]. 

Wreszcie w  wypadku tego rodzaju obsługi kasjer musiał wykonać samodzielnie 

większość czynności związanych z procesem obsługi klienta, a więc pobranie towaru 

z  taśmy, zeskanowanie ceny, rozwiązanie ewentualnych problemów z  odczytaniem 

ceny, przyjęcie zapłaty, wydrukowanie paragonu, przeniesienie towaru do strefy pa-

kowania. Czasami nawet dochodzi do tego pakowanie produktów. Te wszystkie czyn-

ności wymagają czasu i uwagi pracownika sklepu. Jednocześnie zwiększają wymaga-

ne zatrudnienie.

W toku badania przeprowadzonego w październiku 2012 r. zaobserwowano zmia-

ny w układzie stanowisk kasowych. Zmniejszono ich liczbę do 35. Dodatkowo spo-

śród wszystkich kas wydzielono 10, do których ustawiała się jedna kolejka. W miej-

scu wejścia do strefy wydzielonych kas wyświetlał się numer z kasą, która akurat była 

wolna. Każdy kasjer w momencie pobrania zapłaty i wydania paragonu wciskał przy-
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cisk, który skutkował wyświetleniem jego numeru i  przywołaniem nowego klienta. 

Obsługa w pozostałych kasach przebiegała jak poprzednio. Zlikwidowano kasy eks-

presowe. Dzięki rezygnacji z 10 stanowisk kasowych wygospodarowano dodatkowe 

miejsce przeznaczone na ekspozycję towarów.

Przyjęte rozwiązanie częściowo zlikwidowało wcześniejsze problemy ze zbyt 

długim oczekiwaniem do kasy. Rozdzielanie klientów z  jednej kolejki do 10 kas po-

zwalało na bardziej racjonalne wykorzystanie stanowisk kasowych i kierowanie rów-

nomiernych potoków do poszczególnych stanowisk. W wypadku klienta z większy-

mi zakupami albo problemu z brakiem kodu kreskowego dłuższy czas oczekiwania 

rozkładał się na pozostałe kasy i nie skutkował znaczącym wydłużeniem czasu ocze-

kiwania pozostałych klientów. Wciąż jednak wszelkie czynności związane z obsługą 

klienta kasjer musiał wykonywać samodzielnie. Zaobserwowano również, że mniej 

więcej połowa klientów wolała podejść do tradycyjnej kasy. Być może wynikało to 

z długości kolejek. Ta do 10 kas była zauważalnie dłuższa od pozostałych, zatem spra-

wiała wrażenie, że czekać będzie się w niej dłużej (w rzeczywistości obsługa w niej 

przebiegała 9–10 krotnie szybciej, zatem czas oczekiwania był krótszy). W wypadku 

obsługi poprzez stanowiska, do którego sklep organizował zbiorczą kolejkę, rozwią-

zywano problem czynnych kas oczekujących na klienta. Skoro to kasjerzy, wciskając 

przycisk, decydowali, do której kasy podejdzie kupujący, oczekiwanie na klienta zna-

cząco zminimalizowano. 

W toku badania przeprowadzonego w październiku 2017 r. zaobserwowano ko-

lejne zmiany. Zlikwidowano kasy ze wspólną kolejką. Zamiast nich pojawiło się 10 

kas samoobsługowych. Do tych kas także ustawiała się jedna kolejka. Pozostało 28 

stanowisk tradycyjnych. Przy dwóch wejściach na halę sprzedaży pojawiła się ściana 

z skanerami do kupowania systemem Scan&Shop. Znajdowała się tam także hostessa 

zachęcająca klientów do wypróbowania nowej formy zakupów. Wprowadzono zatem 

dwie istotne innowacje usprawniające proces obsługi klienta przy kasie. Obie z nich 

wykorzystują nowoczesne technologie ICT.

Pierwsza z  nich to wspomniane wcześniej samoobsługowe stanowiska kasowe. 

W  porównaniu z  wcześniejszymi stanowiskami z  jedną kolejką nastąpiło ich prze-

mieszczenie na środek linii kas (wcześniejsze kasy z jedną kolejką znajdowały się przy 

południowym końcu linii kas). Jak poprzednio, ustawiała się do nich wspólna kolejka, 

z tą różnicą, że numer kasy nie był wyświetlany. Zamiast tego nad wolną kasą zapala-

ło się zielone światło. Sprzedaż była nadzorowana przez jedną bądź dwie osoby z ob-

sługi. Rozwiązanie to z punktu widzenia klienta miało podobne korzyści jak wspólna 
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kolejka do wielu kas. Czas oczekiwania był krótszy i bardziej przewidywalny niż w wy-

padku tradycyjnej kasy. Z  drugiej strony klient musiał sam skanować towar, ważyć 

go itp., co wydłużało czas spędzony przy kasie (kasjer ma wprawę przy tych czynno-

ściach, klient nie). Najwięcej korzyści z samoobsługi zyskiwał sklep. Dzięki temu, że 

część czynności związanych z obsługą klienta przy stanowisku kasowym była realizo-

wana przez samego klienta, potrzebnych było mniej pracowników sklepu do obsłu-

gi (dwa na dziesięć stanowisk kasowych). Czynności, które realizował teraz klient, to: 

wykładanie towaru na skaner kasy, skanowanie, przekładanie do strefy pakowania, 

płatność. Rola osoby z obsługi sklepu ogranicza się do nadzoru i rozwiązywania pro-

blemów klientów (np. problemu ze skanowaniem kodu, brakiem kodu itp.).

Drugą innowacją był system Scan&Shop. Zmieniał ona zasady obsługi klienta 

w sklepie. Tradycyjnie klient chodzi po sklepie i wkłada towary do koszyka lub wózka, 

a następnie w strefie kas wykłada towar i jest obsługiwany przez personel (ewentual-

nie czynności związane z obsługą klienta przy kasie wykonuje samodzielnie na stano-

wisku samoobsługowym). W wypadku obsługi za pomocą systemu Scan&Shop klient 

skanuje towar w momencie wkładania go do koszyka lub wózka. Po tej czynności nie 

ma już potrzeby powtórnego wykładania towaru w strefie kas. Klient podchodzi do 

dedykowanej tej formie sprzedaży kasy i  płaci. Korzyści dla sklepu są podobne jak 

w  wypadku kas samoobsługowych. Dochodzi do tego korzyść związana z  brakiem 

potrzeby wyodrębnienia miejsca w  sklepie, gdzie następowałaby obsługa przy ka-

sie, ponieważ skanowanie towaru do systemu kasowego odbywa się w  momencie 

wkładania towaru do koszyka. Zdecydowanie więcej korzyści zyskuje klient. Przede 

wszystkim skraca się liczba czynności, którą musi wykonać w sklepie. Skoro każdy to-

war jest skanowany w momencie wkładania go do koszyka, odpada potrzeba obsługi 

przy kasie, a więc i czekania w kolejce, które to jest przez klientów oceniane jako jed-

na z najważniejszych wad sklepów samoobsługowych [Wrzesińska 2006, s. 98; Kosic-

ka-Gębska, Gębski, Kwiecińska 2016, s. 116].

W toku obserwacji zauważono, że podobnie jak w 2012 r. jedynie około połowy 

klientów wykorzystuje kasy samoobsługowe. System Scan&Shop jest używany przez 

nielicznych. 90% skanerów czekało na klientów przy wejściu, osoby skanujące za ich 

pomocy produkty były na hali rzadkością. Zatem sieć ma problem z  zachęcaniem 

klientów do zakupów wspieranych przez technologie ICT. Wydaje się, że klienci po-

winni zostać zachęceni do wypróbowania zakupów systemem Scan&Shop nie tylko 

przez hostessę przy wejściu, lecz także przez działania związane z aktywizacją sprze-

daży (np. konkurs, dodatkowe punkty w  programie lojalnościowym albo rabaty). 
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Również klienci korzystający z  kas samoobsługowych powinny być w  jakiś sposób 

nagradzani. Im więcej z nich zdecyduje się na samoobsługę, tym mniej potrzeba bę-

dzie personelu. A to przekłada się na obniżenie kosztów sklepu. 

Być może w przyszłości rozwiązaniem dającym kolejne usprawnienia byłoby zre-

zygnowanie ze skanera na rzecz automatycznego skanowania. Towar w  momencie 

wkładania do koszyka byłby skanowany automatycznie (klient nie musiałby szukać 

kodu i go skanować). Wykorzystywać do tego można by technologię RFID albo za-

montowany w  wózku skaner kodów kreskowych. Dałoby to prawdziwą automa-

tyzację obsługi klienta i  całkowite zlikwidowało potrzebę ręcznego skanowania 

produktów. Jednocześnie mogłoby być to wykorzystane przez detalistów, którzy roz-

szerzyliby swoje działanie o e-commerce. W pełni automatyczne skanowanie skróci-

łoby proces przygotowania zamówienia dla klienta internetowego.

Zakończenie

W artykule dokonano przeglądu wybranych usprawnień procesu obsługi klienta przy 

stanowisku kasowym w sieci Tesco. Na przełomie 10 lat wprowadzono w niej zmiany, 

wykorzystując dostępne nowe technologie ICT. Dzięki nim istotnie zredukowano licz-

bę czynności, jaką musi wykonać personel Tesco w trakcie tejże obsługi. Pozwala to 

detaliście uzyskać konkretne korzyści ekonomiczne. Jednocześnie usprawniono prze-

pływ klientów, który obecnie jest bardziej przewidywalny, przez co czas oczekiwania 

do kasy mógł zostać skrócony. Zatem obie postawione hipotezy zostały zweryfikowa-

ne pozytywnie. Niewątpliwie innowacje wprowadzane przy stanowiskach kasowych 

mogły być elementem portfela przewag poprawiających pozycję konkurencyjną ba-

danego detalisty.

Pomimo korzyści wynikających z  wprowadzonych usprawnień prawie połowa 

klientów wciąż preferuje tradycyjne stanowiska kasowe. Wydaje się, że sieć Tesco 

powinna bardziej intensywnie promować nowe formy obsługi poprzez nagradzanie 

klientów z nich korzystających. Jednocześnie sam proces samoobsługi mógłby zostać 

usprawniony, ponieważ osoby go nadzorujące bardzo często musiały pomagać klien-

tom (z obserwacji wynika, że co trzeciemu, czwartemu klientowi). 

Intensywna konkurencja, zmienność otoczenia nie dotyczy tylko sektora deta-

licznego, więc i  w  innych branżach powinno się dążyć do usprawnień procesów 

logistycznych. Omówiony przykład ukazuje ewolucje procesów obsługi klientów 
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i możliwości, jakie daje zastosowanie technologii ICT. Jest jednocześnie inspirują-

cym przykładem wskazującym na konkretne korzyści praktyczne. Może on posłu-

żyć menedżerom jako wzór do usprawnień podobnych procesów w innych orga-

nizacjach. 

Badanie zaprezentowane w  artykule miało charakter eksploracyjny. Interesują-

cym działaniem przyszłych rozważań, jakie należałoby podjąć, byłoby badanie son-

dażowe. Określiłoby ono, jak opisane innowacje oceniane są przez klientów oraz jaki 

mają wpływ na ocenę i wybór placówki handlowej. Warte badania byłyby także przy-

czyny przywiązania klientów do tradycyjnej obsługi przy kasie.

Bartłomiej Stopczyński
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Wstęp

E-biznes, oparty na wykorzystaniu dostępnej informacji elektronicznej w  celu 

usprawnienia działalności firmy i stworzeniu relacji z klientami oraz innymi podmiota-

mi gospodarczymi rozwija się dynamicznie. Obserwowany rozwój e-biznesu pozwala 

prognozować, iż najbliższe lata będą w dalszym ciągu okresem dynamicznych zmian 

standardów i nawyków transakcyjnych społeczeństwa.

Zwiększająca się liczba transakcji zawieranych internetowo, systemów płatności 

elektronicznych, portali aukcyjnych, integratorów płatności oraz powstające innowa-

cyjne rozwiązania, takie jak serwisy integrujące zakupy biletów w znaczący sposób 

wpływają na wzrost konkurencyjności tego sektora.

Rynek płatności elektronicznych jest rynkiem wysoce scentralizowanym i  zależ-

nym od globalnych graczy, a  mianowicie Visa (54% udział w  rynku) i  Master-Card 

(26% udział w  rynku) [Robertson 2017, s.  1]. Jeszcze kilka lat temu niewyobrażalna 

była szybka transakcja bezgotówkowa zawarta z  pominięciem tych podmiotów. 

Zmiana na rynku polskim dokonała się w momencie pojawienia się w 2015 systemu 

opartego na mobilnych bezpośrednich przelewach bankowych. Czy dalsza zmiana 

jest możliwa? Czy firmy sektora MŚP mogą się włączyć w  grę w  sektorze transakcji 

mobilnych? Te zagadnienia poruszone są w niniejszym artykule. 

Stan wiedzy dotyczący badanego obszaru

Istnieją cztery modele płatności mobilnych [ITU-T Technology Watch 2013, s. 1–15]:

1. Model „Bank jako dostawca samodzielny”: bank wydaje klientom urządze-

nia do płatności mobilnych (karty zbliżeniowe) i gwarantuje, że kupujący ma 

możliwość wykonania transakcji w  punkcie sprzedaży (POS). Operator sieci 

komórkowej odgrywa rolę dostawcy usługi komunikacyjnej, zapewniając 

wysoki poziom jakości obsługi (QOS);

2. Model „Operator GSM jako dostawca samodzielny”: operator telefonii ko-

mórkowej działa samodzielnie we wdrażaniu mobilnej usługi płatniczej. 

Operator dostarcza niezależny portfel płatności mobilnych powiązany 

z  kontem użytkownika telefonii komórkowej. Ten model ma wewnętrzną 

wadę związaną z  brakiem połączenia z  istniejącymi sieciami płatniczymi. 

Operator sieci komórkowej powinien obsługiwać interfejsy z siecią banko-
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wą w celu zapewnienia natychmiastowej rejestracji płatności po stronie be-

neficjenta transakcji;

3. Model współpracy: model ten obejmuje współpracę pomiędzy bankami, 

operatorami telefonii komórkowej i zaufaną stroną trzecią;

4. Model Peer-to-Peer: mobilny dostawca usług płatniczych działa niezależnie 

od instytucji finansowych i operatorów sieci komórkowych w celu świadcze-

nia płatności mobilnych.

Obecnie w Polsce dominującym modelem jest model współpracy. Instytucje global-

ne we współpracy z bankami wyposażyły praktycznie każdą kartę kredytową i debeto-

wą w funkcję płatności zbliżeniowych. Płatności zbliżeniowe dzięki swojej powszechno-

ści dominują w systemach płatności mobilnych, czego przykładem jest system zakupu 

biletów miejskich w mieście Łodzi oparty na automatach bezgotówkowych instalowa-

nych wewnątrz praktycznie wszystkich pojazdów i na przystankach przesiadkowych. 

Podział ze względu na podstawową technologię płatności zaproponowany został 

przez International Telecommunications Union [ITU-T Technology Watch 2013, s. 11]. 

Z tego podziału najistotniejszymi systemami są: 

1. elektroniczna portmonetka – karta miejska,

2. płatność zbliżeniowa (karta bankowa, telefon z funkcją NFC),

3. płatności dla operatorów GSM (SMS Premium lub bezpośrednie fakturowa-

nie przez operatora),

4. bezpośrednie przelewy między kontami płatniczymi płatnika i  odbiorcy 

w czasie rzeczywistym, realizowane w urządzeniu POS.

W  systemie elektronicznej portmonetki karta RFID służy do identyfikacji konta 

zasilonego wcześniej środkami w dyspozycji. Karta jest ściśle związana z czytnikiem 

kart. Naliczanie opłat i pobranie środków zależy od prekonfiguracji karty oraz sygna-

tur czasowych zebranych przez urządzenie odczytujące. Karta najczęściej jest perso-

nalizowana, chociaż nie jest to wymóg konieczny. 

Płatność zbliżeniowa to najczęściej płatność w systemie PayPass lub PayWave ofe-

rowana przez największe firmy dostarczające płatności plastikowymi kartami. Takie 

płatności są najpowszechniejszym ogólnie dostępnym sposobem realizacji płatności 

mobilnych. Odmianą płatności zbliżeniowych są telefony z funkcją NFC, które są kon-

figurowane samodzielnie przez użytkownika jako zastępniki fizycznych kart debeto-

wych i kredytowych. 

Płatności dla operatorów GSM wymagają najczęściej sporządzenia i potwierdze-

nia transakcji w wiadomości tekstowej. Komunikacja może przebiegać kilkufazowo za 
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pomocą zgłoszenia inicjującego – przesłania przez operatora GSM wiadomości konfi-

gurującej płatność i potwierdzenia przez płacącego tej operacji. 

Bezpośrednie przelewy między kontami płatniczymi płatnika i odbiorcy realizo-

wane są w urządzeniu POS z wykorzystaniem kilkuznakowego kodu widocznego na 

ekranie smartfona. Potwierdzeniem jest przepisanie kodu na urządzeniu POS. W przy-

szłości realizacja przelewu może być uproszczona przez pokazanie urządzeniu ekranu 

z kodem lub jego wersją QR-code.

 

Studium przypadku – definicja potrzeb

Płatności mobilne upowszechniają się dzięki dużym graczom rynkowym. Czy nadeszła 

już pora na dołączenie małych lokalnych graczy rynkowych do systemu płatności mobil-

nych? Za przykład niech posłuży mały lokalny przewoźnik pasażerski z regionu łódzkiego. 

Prywatni przewoźnicy odgrywają bardzo ważną rolę w świadczeniu usług prze-

wozowych, szczególnie w  najbliższym otoczeniu miast wykraczającym poza zasięg 

transportu miejskiego. W  związku z  tym rozpatrzona zostanie trasa Łódź–Głowno, 

gdzie funkcjonuje trzech przewoźników, nie licząc kolei aglomeracyjnej oraz PKS-u, 

będących na tej trasie kluczowymi organizatorami transportu podmiejskiego. Każdy 

z  prywatnych przewoźników posiada zbliżony tabor, wyposażenie i  doświadczony 

personel. Jednym z elementów, który odróżnia ich od firm innowacyjnych, jest brak 

technologii e-commerce pozwalających na podniesienie konkurencyjności wzglę-

dem głównych graczy rynkowych. 

Opis próby badawczej

Badaniom poddano jedno z  przedsiębiorstw obsługujących wspomnianą trasę. Ba-

dana firma jest prywatnym, rodzinnym przewoźnikiem zajmującym się organizacją 

transportu zbiorowego, działającą na rynku łódzkich usług przewozowych od roku 

1999. Przewóz osób odbywa się na dwóch trasach w województwie łódzkim: Łódź–

Ozorków oraz Łódź–Głowno. Przystanki obsługiwane przez analizowanego prze-

woźnika są również obsługiwane przez konkurentów. Firma organizuje transport 

w  dni robocze, a  także w  soboty przy zmniejszonej częstotliwości kursowania. Fir-

ma zamieszcza swoje rozkłady jazdy w  internecie, co pozwala na lepszą informację 

pasażerską. Stara się zapewnić wysoką jakość przejazdów, oznaczającą wysoki po-

ziom bezpieczeństwa, wygodną jazdę oraz odpowiednią informację. 
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Flota analizowanego przewoźnika składa się z  pięciu pojazdów, na łącznie 66 

miejsc siedzących. Cały tabor przewoźnika jest wyposażony w udogodnienia pozwala-

jące na komfortowy przejazd na krótkiej trasie. Pojazdy ze względu na swoje wymiary 

i  liczbę miejsc siedzących nie posiadają dużych luków bagażowych, czego niekiedy 

brakuje pasażerom przewożącym większe bagaże. Nie wszystkie pojazdy są wyposa-

żone w klimatyzację, co może być utrudnieniem w upalne dni i wpływać na obniżenie 

zadowolenia klientów. Żaden z pojazdów nie jest wyposażony w biletomaty.

By nakreślić obecną sytuację badanego przedsiębiorstwa wykonano analizę 

SWOT (tabela 1).

Przeprowadzenie analizy SWOT pozwoliło wskazać najważniejsze słabe strony 

badanego przedsiębiorstwa. Jednym z nich jest mała liczba pojazdów wyposażona 

w szereg udogodnień, takich jak między innymi biletomaty oraz brak systemu bile-

tów okresowych i odpowiedniego systemu zniżek. Problem ten jest istotny w kształ-

towaniu konkurencyjności badanego przedsiębiorstwa oraz podnoszenia stopnia za-

dowolenia klientów ze świadczonych usług, tym bardziej że ma bezpośredni wpływ 

na punktualność firm przewozowych (rysunek 1), a jego rozwiązanie jest możliwe po-

przez zastosowanie technologii e-commerce.
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Tabela 1. Analiza SWOT dla badanego przedsiębiorstwa  
CZYNNIKI POZYTYWNE CZYNNIKI NEGATYWNE

 Mocne strony Słabe strony
Czynniki 
wewnętrzne

•	 długoletnia znajomość ryn-
ku usług przewozowych,

•	 wysoko wykwalifikowana 
kadra kierowców,

•	 zróżnicowana liczba pojaz-
dów o różnej liczbie miejsc 
przewozowych, 

•	 dobry kontakt z pasażerami 
poprzez media społeczno-
ściowe

•	 niska zdolność przewozo-
wa dużej liczby pasażerów 
wynikająca ze zbyt małej 
liczby przejazdów w godzi-
nach szczytu,

•	 mała liczba pojazdów 
wyposażona w szereg udo-
godnień, m.in. klimatyza-
cja, biletomaty

•	 brak systemu biletów 
miesięcznych,

•	 brak opracowanego zbie-
rania informacji o zado-
woleniu klientów z jakości 
przewozów

•	 zła organizacja częstotli-
wości odjazdów z przy-
stanków początkowych 

Szanse Zagrożenia
Czynniki 
zewnętrzne

•	 utworzenie buspasów,
•	 możliwość otrzymania 

dotacji z Unii Europejskiej na 
rozwój firmy

•	 zwiększenie liczby osób 
podróżujących na trasie 
Łódź– Głowno z powodów 
ekonomicznych

•	 inwestycje i nakłady na po-
prawę infrastruktury dróg

•	 rozwój technologii e-com-
merce

•	 rozwój strategii regional-
nych związanych z pro-
mowaniem transportu 
miejskiego przez samorządy 
terytorialne w celu ogra-
niczenia ruchu kołowego 
w miastach 

•	 zły stan infrastruktury 
liniowej i punktowej 
w transporcie poza obsza-
rami miast

•	 wysokie stawki opłat za 
odjazdy z istotnych przy-
stanków

•	 brak synchronizacji sygna-
lizacji świetlnej

•	 wzrost liczby samochodów 
osobowych

•	 wzrost ceny paliw
•	 zwiększenie konkurencji 

na rynku prywatnych 
usług przewozowych oraz 
duża konkurencja ze stro-
ny zbiorowego transportu 
miejskiego w postaci Łódz-
kiej Kolei Aglomeracyjnej

Źródło: opracowanie własne.
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Badania kwestionariuszowe

Jednym z podstawowych narzędzi walki konkurencyjnej jest punktualność przewozu, 

która zależy od wielu czynników (rysunek 1).

  
Rysunek 1. Czynniki wpływające na punktualność i ich efekty

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Rudnicki 1999, s. 221; Starowicz, Ciastoń 2006, s. 41].

Ze względu na to, że jednym z podstawowych elementów punktualności jest brak 

wewnętrznego systemu biletowego, przebadano ten aspekt wśród pasażerów bada-

nego przedsiębiorstwa. W grudniu 2015 r. przeprowadzono badania wśród grupy stu 

pasażerów badanej linii, opierając się na opracowanym kwestionariuszu badawczym. 

Badanie przeprowadzono na przystanku początkowym Łódź Dworzec Północny, 

z którego odjeżdżają wszyscy przewoźnicy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że 58% respondentów 

korzystających z usług badanego przewoźnika to osoby czynne zawodowo, 38% to 

osoby uczące się, a emeryci i renciści stanowili jedynie 4% badanej populacji. Wśród 

badanych respondentów, aż 87% osób korzysta z usług przewoźnika więcej niż cztery 

razy w tygodniu, co jest bezpośrednio skorelowane z grupą zawodową, do której na-

leżą. Jedynie 3% badanych osób stwierdziło, że korzystają z usług prywatnego prze-

woźnika jedynie raz w tygodniu. Decyzja o korzystaniu z usług transportu zbiorowe-

go przez badanych wynika z różnych przyczyn, 43% ankietowanych mimo posiadania 

własnego środka transportu, korzysta z tego typu usług z racji wysokich kosztów eks-

ploatacji prywatnych pojazdów. Pozostała część osób wykorzystuje transport zbioro-

wy jako jedyną możliwość dotarcia do pracy.  
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Ponieważ punktualność jest jednym z kluczowych elementów zadowolenia klien-

ta, poproszono badanych pasażerów, by ją ocenili według przyjętej skali (5 – najwyż-

szy poziom zadowolenia, 1 – całkowity brak zadowolenia z usługi). Otrzymane wyniki 

po uśrednieniu przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Ocena punktualności przewoźników na trasie Łódź–Głowno 
Badana firma Konkurent 1 Badana firma Konkurent 2
Średnia ocena 3,35 3,53 4,51

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Czas trwania obsługi jednego pasażera jest jednym z elementów punktualności. 

Z  pomiarów wynika, że wynosi on 30 sekund przy obecnym systemie biletowym 

i  jest zdecydowanie za długi w opinii respondentów. Na obsługę klienta składa się 

głównie czas przyjmowania opłaty za bilet (rysunek 2). Ręczna obsługa kasy fiskal-

nej przez kierowcę generuje wydłużenie czasu postoju na przystanku, ponieważ 

niejednokrotnie pasażerowie nie posiadają odliczonej kwoty, co wymusza wydawa-

nie reszty. Z przeprowadzonych badań (tabela 2) wynika, że firma, by podnieść swą 

konkurencyjność, powinna wprowadzić narzędzia pozwalające na skrócenie czasu 

biletowania. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że obsługiwani pasa-

żerowie korzystają z  usług badanego przewoźnika więcej niż cztery razy w  tygo-

dniu. Przy takiej częstotliwości przejazdów każdorazowy zakup biletu jest uciążliwy 

i wpływa negatywnie na czas wykonywanej usługi, co z kolei przekłada się na ob-

niżenie zadowolenia klientów. Obecny system jest przestarzały i  oparty na obsłu-

dze pasażerów przez kierowcę. Opóźnia to w  dużym stopniu odjazdy z  przystan-

ków, a powtarzająca się sytuacja w dłuższym okresie często prowadzi do rezygnacji 

klienta z usługi.

Firma nie oferuje również ulgowych przejazdów dla studentów oraz uczniów, 

którzy stanowią dużą grupę pasażerów korzystających z  tej trasy – 38% badanych. 

Obciąża to znaczenie budżet młodych ludzi, dla których priorytetem nie jest wygo-

da przejazdu, ale jego cena. Przekłada się to na zmianę przewoźnika oferującego 

najkorzystniejszą stawkę. Również brak możliwości zakupu miesięcznej karty powo-

duje utratę wielu klientów, ponieważ nie są związani z badanym przewoźnikiem.
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Kierunki działań

W  związku z  tym badane przedsiębiorstwo powinno rozważyć wdrożenie elektro-

nicznego systemu biletowego pozwalającego na zakup biletu jednorazowego oraz 

specjalnych kart okresowych umożliwiających korzystanie ze specjalnie przygotowa-

nych zniżek dla poszczególnych grup klientów, takich jak emeryci i renciści czy mło-

dzież ucząca się. System biletowy powinien być wielofunkcyjny i umożliwiać zakupy 

zarówno poprzez użycie kart płatniczych, jak i gotówki oraz przez internet z wyprze-

dzeniem. 

Wdrożenie proponowanych innowacyjnych dla badanego przedsiębiorstwa 

technologii przyczyniłoby się do podniesienia jego konkurencyjności na obsługi-

wanych trasach.

Koncepcja wprowadzenia systemu zakupów 
elektronicznych dla pasażerów badanego przedsiębiorstwa

Cel, założenia i ograniczenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie innowacyjnego dla badanego 

przedsiębiorstwa elektronicznego systemu biletowego wykorzystującego techno-

logię e-commerce, której zastosowanie zakłada znaczną poprawę punktualności 

przejazdów poprzez usprawnienia związane z zakupem biletów na przystankach naj-

bardziej obleganych, szczególnie w godzinach szczytu, a tym samym wzrost zadowo-

lenia pasażerów badanej linii ze świadczonych przez badane przedsiębiorstwo usług. 

W tabeli 3 przedstawiono założenia dla proponowanej koncepcji.

Tabela 3. Ustalone założenia
L.p. Opis założenia Stan obecny Pożądany wynik

1
Zwiększenie średniego zado-
wolenia z systemu rabatów

Średnia na poziomie  
1,89

Średnia na poziomie  
4

2

Zwiększenie punktualności 
wynikające z czasu obsługi 
pasażera podczas zakupu 
biletu

Obecny czas  
obsługi  
30 sekund

Oczekiwany czas 
obsługi
15 sekund

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.
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Wprowadzenie elektronicznego systemu zakupu biletów z uwzględnieniem zni-

żek dla określonych grup pasażerów pozwoli na wzrost konkurencyjności oraz pod-

niesienie innowacyjności analizowanego procesu, pośrednio przyczyni się do zwięk-

szenia liczby pasażerów.

Zastosowanie proponowanego systemu biletomatów oraz płatności w  oparciu 

o  system PayPass w  busach przełoży się bezpośrednio na poprawę punktualności, 

a  tym samym na zadowolenie klientów, ponieważ z  przeprowadzonych badań wy-

nika, że obsługa jednego pasażera podczas zakupu biletu przy obecnym systemie 

wynosi około 30 sekund, wprowadzenie proponowanych rozwiązań powinno zmniej-

szyć czas zakupu biletu o połowę w samych busach, w związku z tym chętnych do ko-

rzystania z nowoczesnych technologii ułatwiających podróżowanie na analizowanej 

trasie powinno być coraz więcej, szczególnie wśród osób młodych. 

Wprowadzenie kart okresowych, kupowanych w tym samym systemie e-commer-

ce, ma na celu zwiększenie liczby klientów, dla których ważna jest zarówno kwestia 

finansowa, jak i wygoda zakupu biletów. 

Kolejnym rozwiązaniem wspierającym system biletomatów jest zastosowanie od-

powiednich aplikacji pozwalających za pomocą internetu nabywanie biletów przed 

wsiadaniem do busa, co powinno przynieść jeszcze większe korzyści, jeśli chodzi 

o skracanie czasu wsiadania pasażerów. 

Procesy wymagające wdrożenia i usprawnienia

Koncepcja nowego systemu biletowego opiera się na zaproponowaniu rozwiązań 

w dwóch obszarach. Pierwszym jest wdrożenie systemu biletów okresowych lub wie-

loprzejazdowych umożliwiających natychmiastowe wejście na pokład busa po bły-

skawicznym okazaniu kierowcy karty upoważniającej. Drugim obszarem jest zakup 

biletów jednoprzejazdowych.

Założono, że w wypadku wyboru biletu okresowego lub wieloprzejazdowego (ry-

sunki 3 i 4) zasady będą następujące:

•	 zakup karty będzie możliwy u  kierowcy lub poprzez kontakt z  przewoźni-

kiem w siedzibie przewoźnika,

•	 zakupiona karta upoważnia do kilku przejazdów na pełnych trasach, a  na-

stępnie może zostać doładowana i skonfigurowana do krótszych tras przez 

aplikację internetową, 

•	 otrzymanie indywidualnego numeru klienta – nr klienta nadawany jest auto-

matycznie podczas rejestracji w internecie i związany z kartą,
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•	 doładowanie karty odbywa się za pomocą przelewu internetowego na konto 

przewoźnika, 

•	 potwierdzenie zasilenia konta i każdej transakcji dostępne jest w internecie,

•	 korzystanie z karty – wejście do pojazdu zobowiązuje pasażera do zbliżenia 

karty do czytnika, który poinformuje kierowcę oraz pasażera o ważności kar-

ty na trasie komunikatem wizualnym i/lub dźwiękowym, a  system odejmie 

jeden przejazd z puli dostępnych.

W  wypadku wyboru zakupu biletu jednorazowego pasażera obowiązuje inny 

schemat niż w sytuacji korzystania z karty miesięcznej (rysunek 5 i 6). Klientów obo-

wiązują następujące kroki: 

zakup jednorazowego biletu – pasażer ma obowiązek zakupu biletu jednorazo-

wego za każdym razem, kiedy chce skorzystać z usług przewoźnika na określonej tra-

sie, a nie posiada okresowej karty wydanej przez tego przewoźnika. Zakup biletu od-

bywa się poza pojazdem w aplikacji mobilnej i opiera na kilku nieskomplikowanych 

krokach;

wybór przystanku docelowego – aby zróżnicować ceny biletów w zależności od 

pokonywanego dystansu, konieczna jest możliwość wyboru przez pasażera przystan-

ku docelowego podczas zakupu biletu, tak jak odbywa się to obecnie.

Gdy wybrano płatność popularną metodą PayPass, wystarczy przyłożyć kartę do 

zamontowanego pinpada w  celu pobrania odpowiedniej kwoty. W  razie wybrania 

płatności gotówką, należy włożyć banknoty lub bilon do urządzenia i odczekać kilka 

sekund na wydanie reszty i wydruk biletu.

Po odpowiednio wykonanej płatności następuje wydruk papierowego jednorazo-

wego biletu na przejazd.
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Wszystkie urządzenia do stworzenia systemu biletowego można pozyskać. Na-

leży zwrócić szczególną uwagę na integrację ze sobą wszystkich urządzeń w  celu 

stworzenia spójnego systemu i możliwości bezproblemowej współpracy wszystkich 

urządzeń. Najważniejszym elementem systemu będzie aplikacja internetowa z odpo-

wiednim interfejsem. Ważne jest zlecenie wykonania programu odpowiedniej firmie, 

która wykona to rzetelnie oraz wdroży system. Niezwykle istotna jest prostota obsłu-

gi programu, aby maksymalnie skrócić czas postoju na przystankach w  godzinach 

szczytu. 

Podstawą utworzenia aplikacji internetowej jest parametryczne przedstawienie 

każdej trasy w  postaci trójkąta odległości. Trójkąt odległości służy do utworzenia 

cennika za przejazd na trasach zarówno dla biletów jednorazowych, jak i dla biletów 

okresowych (rysunek 7).

Zaproponowane procesy a płatności mobilne 

Nie wszystkie z  technologii wymienionych w rozdziale drugim nadają się do zasto-

sowania w procesie realizacji transakcji pozyskania biletu w kabinie kierowcy. Z roz-

ważań należy wyeliminować wszystkie techniki, które zakładają używanie PIN-u lub 

kodu w bezpośrednim kontakcie kierowca–pasażer. Te techniki nie wpłyną na przy-

spieszenie transakcji i nie są konkurencyjne ze względu na szybkość realizacji w po-

równaniu z operacjami gotówkowymi. Technikami, które należy pominąć, są płatności 

GSM i przelewy natychmiastowe. Obie te techniki są oparte na systemie potwierdzeń, 

w których potencjalny pasażer musi podać PIN. Sytuację wnoszenia opłaty w kabinie 

kierowcy należy traktować jako niekomfortową i  należy przewidywać bardzo dużą 

liczbę pomyłek w momencie przepisywania kodu z telefonu lub wpisywania jakiego-

kolwiek PIN-u z pamięci na urządzeniu w kabinie kierowcy.

Innowacyjny dla firmy system biletowy opiera się na synchronizacji kilku czyn-

ników:

1. utworzenie aplikacji do konfiguracji i wnoszenia opłat za bilety wieloprzejaz-

dowe na okaziciela i  zainstalowanie w  pojazdach specjalnych urządzeń do 

weryfikacji kart zbliżeniowych, będących nośnikami biletów wieloprzejazdo-

wych;

2. utworzenie aplikacji do konfiguracji spersonalizowanych kont i  wnoszenia 

opłat za bilety okresowe; zainstalowanie w pojazdach specjalnych urządzeń 

do weryfikacji kart zbliżeniowych będących nośnikami biletów okresowych 

spersonalizowanych;
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3. zamontowanie urządzenia certyfikowanego przez bank do płatności za bilety 

jednorazowe kartą bankową zbliżeniową;

4. utworzenie aplikacji do zakupu biletów jednorazowych poza pojazdem, za-

instalowanie urządzeń do odczytywania QR kodów zakupionych w aplikacji 

mobilnej.

Proponowana dla badanego przedsiębiorstwa spójna koncepcja zakłada, że każ-

dy pasażer posiadający aplikację mobilną zasiloną wystarczającymi środkami pie-

niężnymi będzie mógł zakupić bilet jednorazowy przez internet w dowolnym miej-

scu (przystanek, bus, dom i  inne). W  tej samej aplikacji będzie mógł wnosić opłaty 

za bilety wieloprzejazdowe na okaziciela do karty zbliżeniowej wydanej przez prze-

woźnika. Dużo trudniejszym zadaniem jest stworzenie oprogramowania dla biletów 

okresowych imiennych. Ten proces musi być oparty na kartach spersonalizowanych 

i weryfikowalnych. Na tę chwilę wydawanie kart ze zdjęciem wydaje się poza zasię-

giem małego przewoźnika. Dlatego też propozycja rozwiązania systemowego musi 

obejmować korzystanie z  usług firmy zewnętrznej, wydającej i  obsługującej karty 

spersonalizowane oraz włączającej do systemu obsługi małe podmioty. Osobnym za-

gadnieniem jest system mikropłatności i zamontowanie urządzenia certyfikowanego 

przez bank do płatności za bilety jednorazowe kartą zbliżeniową.

Wpływ rozwiązań e-commerce na czas obsługi w kabinie kierowcy 

Analiza procesów e-commerce do wdrożenia w badanym przedsiębiorstwie wykazuje, 

że potencjalne skrócenie czasu jest możliwe w  każdym z  zaproponowanych czterech 

procesów. Największe obciążenie kierowcy występuje w  procesie zakupu za pomocą 

zbliżeniowej karty płatniczej. Kierowca na podstawie zadeklarowanego przez pasażera 

przystanku docelowego wbija na terminalu kwotę i na tym kończy się jego zaangażowa-

nie. Pozostałe czynności należą do pasażera, który płaci zbliżeniowo i pobiera paragon. 

W dwóch innych procesach rola kierowcy jest pasywna i polega na odsłuchaniu 

sygnału dźwiękowego potwierdzającego ważność karty wieloprzejazdowej lub waż-

ność kodu QR z  biletem jednorazowym. W  wypadku biletu okresowego miesięcz-

nego kierowca jest zobowiązany porównać zdjęcie w  dokumencie z  twarzą osoby 

wchodzącej do pojazdu. Ta czynność zajmuje zdecydowanie mniej czasu niż odlicza-

nie reszty przy płatności gotówkowej w procesie aktualnie realizowanym. 

Przesłanki skrócenia czasu wynikające z rozwiązań e-commerce realizują wytycz-

ne wynikające z badań. Do przeanalizowania pozostają progi wejścia powstrzymują-

ce firmę przed stosowaniem rozwiązań e-commerce. 
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Analiza progów wejścia stosowania rozwiązań e-commerce

Analiza progu wejścia opiera się na trzech obszarach, które mają zidentyfikować 

wpływ czynnika, a mianowicie: rolę pośrednika, preferencje użytkownika i koszty. Ze 

względu na użytkownika wyróżniono „łatwość użycia” i „powszechność”, a koszty roz-

bito na „koszty instalacji” i „koszty utrzymania”. 

Dla każdego z  czterech rozwiązania e-commerce określono obecny poziom 

w każdej wymienionej kategorii, a także przewidywania zmian w każdej z nich. Jeśli 

chodzi o dwa rozwiązania, posłużono się opisem wariantowym. Na podstawie analizy 

określono próg wejścia dla każdej z tych technik. Wnioski zebrano w tabeli 4.

Analiza tabeli 4 prowadzi do ogólnych wniosków: 

•	 progi wejścia technologii nie są niskie, co powstrzymuje małe firmy przed 

wdrażaniem rozwiązań e-commerce;

•	 możliwe jest zastosowanie techniki e-commerce bez uzależniania się od in-

stytucji pośredniczących w prawie pełnym wymiarze, bez mikropłatności kar-

tą płatniczą;

•	 za kilka lat wszystkie rozwiązania e-commerce zaproponowane badanej fir-

mie będą dostępne za pomocą czytnika RFID, co znacząco wpłynie na obni-

żenie kosztów i obniżenie progu wejścia. 

Podsumowanie

Era handlu elektronicznego oraz rozwijające się płatności mobilne zapewniają całą 

gamę możliwości wdrożenia bezpiecznych usług w sektorze małych i średnich przed-

siębiorstw o zasięgu lokalnym. Próg cenowy zastosowania technologii mobilnych sta-

le się obniża ze względu na wielość dostępnych metod i konkurencję między firmami 

pośredniczącymi. Istnieją techniki minimalizujące rolę pośredników w  przeprowa-

dzeniu transakcji. Upowszechnienie elektronicznego wykonywania mikrotransakcji 

za pomocą kart zbliżeniowych lub smartfonów zniechęca niektórych użytkowników 

do posiadania gotówki i  jest czynnikiem wymuszającym zmianę sposobu pobiera-

nia opłat za przewóz osób w transporcie zbiorowym w badanym przedsiębiorstwie 

z sektora MŚP o zasięgu lokalnym. Przedsiębiorstwa tego typu powinny koncepcyjnie 

przygotowywać się do wdrożenia systemu płatności mobilnych, tak aby ich nowy wy-

muszony przez rynek system był kompleksowy, a nie by rozwiązywał tylko niektóre 

potrzeby. 
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Logistyka w e-commerce a crowdsourcing

Logistics in E-commerce and Crowdsourcing

Abstract: In the development of online shops logistics has grown to become one of the 
most important pillars in their business. It has become a tool that can attract new and old 
customers by: availability of goods, varied delivery options, low cost of shipping, delivery 
timeliness, compliance of the shipment with the order, or lack of damage to the delivered 
products. This article is theoretical and is dedicated to issues related to the application 
of e-commerce logistics. It is based on available data and reports. The basic purpose of 
the text is to present the place of logistics in e-commerce, as well as to present selected 
aspects of functioning of the e-commerce market in Poland.
Key-words: logistics, e-commerce, crowdsourcing, internet, fulfilment

Wprowadzenie

W  dzisiejszych czasach kluczowym aspektem w  procesie dokonywania wyboru, 

sprzedaży i  budowy relacji z  klientem staje się skuteczna logistyka. Jej wdrażanie 

i  unowocześnianie nie jest już postrzegane jako przewaga konkurencyjna, ale jako 

standard w handlu internetowym (e-commerce). 

W  rozwoju sklepów internetowych logistyka urosła do rangi jednego z  najważ-

niejszych filarów ich działalności. Stała się narzędziem, które może przyciągać nowych 

i  utrzymywać starych klientów dzięki: dostępności towaru, zróżnicowanym opcjom 
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dostawy, niskim kosztom wysyłki, terminowości dostaw, zgodności wysłanego towa-

ru z zamówieniem czy też brakowi uszkodzeń dostarczanych produktów. Największe 

przedsiębiorstwa działające w branży e-commerce wprowadzają nowy poziom w ob-

słudze klienta, dzięki czemu standardem stają się już takie udogodnienia jak otrzymy-

wanie informacji o  zamówionej przesyłce w  czasie rzeczywistym, darmowych zwro-

tach, uproszczonej procedurze dokonywania zwrotów oraz wyborze spośród wielu 

opcji dostawy. Obecnie nie można zatem mówić o rozwoju sklepu internetowego bez 

uwzględnienia jego szeroko pojętej logistyki jako jednego z  filarów działalności. Ni-

niejszy artykuł ma charakter teoretyczny i poświęcony jest zagadnieniom związanym 

z zastosowaniem logistyki w handlu internetowym. Opiera się na dostępnych danych 

i raportach. Celem tekstu jest zaprezentowanie miejsca logistyki w e-commerce, a tak-

że przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania rynku e-commerce w Polsce.

Ewolucja logistyki dla e-commerce

Logistyka jest pojęciem bardzo szerokim, w literaturze można spotkać szereg defini-

cji. Jedna z nich zakłada, że logistyka ma charakter „zorganizowanego systemu pla-

nowania, realizacji i kontroli procesów fizycznego przepływu towarów z miejsca ich 

pochodzenia do miejsca ich spożytkowania wraz z przypisanymi im strumieniami in-

formacyjnymi” [Kozłowski 2009, ss.13–14]. Obecnie cały dostępny dla danego przed-

siębiorstwa system logistyczny ma na celu: maksymalizować i  zaspokajać potrzeby 

klientów, zachowywać niskie koszty oraz przybliżać zrealizowanie założonych celów 

strategicznych, taktycznych i  operacyjnych [Grabowski, Rutkowski, Wrzosek 1998, 

s.  390]. Zatem jednym z  zadań logistyki jest oddziaływanie na wybrane fazy funk-

cjonowania przedsiębiorstwa. Logistyka wspomaga organizację w  realizacji zadań, 

uwzględniając perspektywę: krótkookresową, średniookresową oraz długookresową.

Peter Cheverton zauważył, że: „w zarządzaniu kluczowymi klientami ważne jest, 

aby działy sprzedaży i dystrybucji wspólnie dążyły do zrozumienia wymagań rynku, 

do tworzenia systemów prognozowania i  logistyki pozwalających spełnić te wyma-

gania oraz do uzgodnienia metod pomiaru efektywności, które umożliwiłyby moni-

torowanie tych systemów” [Cheverton 2001, s.163). Można zatem stwierdzić, że logi-

styka jest to proces koordynacji czynności wykonywanych w ramach funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, które powinny zostać przeprowadzone efektywnie i zgodnie z wy-

maganiami klientów [Pfohl 1998, s.10].
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W  krajach uznawanych za rozwinięte logistyka dla handlu online stała się istot-

nym czynnikiem, który do dnia dzisiejszego ma wpływ na zachodzącą w nich ewo-

lucję „tradycyjnej” logistyki i  sieci dystrybucji. Podzielić ją możną na kilka głównych 

zachodzących w czasie etapów: 

•	 w latach 70. XX w. – dostawy do sklepów realizowane były bezpośrednio od 

dostawców lub hurtowników;

•	 w latach 80. XX w. – sprzedawcy detaliczni zaczęli koncentrować swoje dosta-

wy do magazynu poprzez centra dystrybucji;

•	 w  latach 90. XX w. – detaliści rozwijający centra importowe otrzymywali 

i przetwarzali głównie skonteneryzowany przywóz;

•	 od 2000 r. do dnia dzisiejszego – wraz z  rozwojem sprzedaży internetowej 

zaczęli się pojawiać sprzedawcy skupiający się na elektronicznej obsłudze za-

mówień. 

Rozwój branży handlu internetowego (e-commerce) i  zwiększające się wyma-

gania klientów dotyczące między innymi szybkości obsługi zaczynają tworzyć coraz 

większy rynek dla firm logistycznych zajmujących się obsługą sklepów interneto-

wych. Firmy prowadzące działalność w internecie odczuwają przez to większą złożo-

ność zachodzących w  nich procesów i  operacji. Należy sobie także zdawać sprawę 

z  tego, że zdecydowana większość polskich sklepów internetowych to mikroprzed-

siębiorstwa, dla których samodzielne zwiększanie konkurencyjności w tym obszarze 

powodować może problemy organizacyjne.

Warto zauważyć, że w e-commerce zapotrzebowanie logistyczne wynika z du-

żej różnorodności oferowanych w tym kanale produktów, ich różnej wagi, wartości 

i wielkości (np. RTV, AGD, artykuły spożywcze, odzież, porcelana, artykuły budowla-

ne itd.).

Postępującemu rozwojowi całej branży towarzyszą specjalnie oferty przygoto-

wane przez operatorów KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych). Na 

rynku w ostatnich latach zaczęło się pojawiać coraz więcej operatorów logistycznych 

kierujących swoją ofertę do handlu internetowego oraz wyspecjalizowanych firm, 

które kompleksową obsługują nawet małe sklepy internetowe. 

W organizacji logistyki dla e-commerce niezmienne pozostają jej trzy podstawo-

we formy: 

•	 własna logistyka,

•	 dropshipping,

•	 one stop e-commerce. 

Logistyka w e-commerce a crowdsourcing
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Mikro- i małe sklepy internetowe najczęściej decydują się na organizowanie logisty-

ki we własnym zakresie (poza dostawą). Dzięki temu w  początkowym etapie rozwoju 

nie muszą wydawać pieniędzy na outsourcing logistyki i są stosunkowo niezależne od 

zewnętrznych podwykonawców. Decydując się na tę formę organizacji, należy jednak 

pamiętać, że w wypadku dynamicznego rozwoju należy zapewnić rozwijającej się firmie 

odpowiednie zaplecze w postaci zasobów ludzkich oraz powierzchni magazynowej. 

Dropshipping to model logistyczny sprzedaży przez internet polegający na przenie-

sieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę [Chodak 2008, ss. 248–255]. W tym modelu 

sklep internetowy ogranicza się tylko do zbierania zamówień i przesyłania ich do wybra-

nego dostawcy, a wysyłka produktów odbywa się bezpośrednio z magazynu zewnętrz-

nego „podmiotu” (producenta, dystrybutora, specjalistycznej firmy) do klienta [Chodak 

2008, ss. 248–255]. Tą formą działalności zainteresowane są głównie przedsiębiorstwa 

średniej wielkości. Dzięki stosowaniu tego modelu są one w stanie zminimalizować ryzy-

ko zamrożenia środków finansowych w duże stany magazynowe oraz skupić się głównie 

na poszukiwaniu nowych klientów. Niemniej należy zauważyć, że obecnie model ten 

staje się coraz bardziej popularny także wśród małych sklepów internetowych. 

One stop e-commerce to najmniej popularny w Polsce model współpracy. Polega 

on na kompleksowej obsłudze sklepów internetowych przez wąsko wyspecjalizowa-

ne firmy zewnętrzne. Do zakresu ich działalności możemy zaliczyć:

•	 przyjmowanie dostaw do magazynu,

•	 zarządzanie stanem magazynowym,

•	 przyjmowanie zamówień od internautów,

•	 pakowanie przesyłek,

•	 przygotowywanie dokumentów sprzedażowych,

•	 przygotowywanie dokumentów wysyłkowych, 

•	 obsługę zwrotów,

•	 obsługę firm przewozowych. 

Warto w  tym miejscu wspomnieć także o  koncepcji określanej terminem fulfil-

ment. W handlu elektronicznym oznacza to zlecenie obsługi zamówień, przechowy-

wania oraz konfekcjonowania, wysyłki i obsługi zwrotów zewnętrznemu podmioto-

wi, np. firmie logistycznej [Rdzeń 2012]. 

Idea funkcjonowania łańcucha logistycznego opartego na koncepcji fulfilment 

opiera się na szeregu kolejnych kroków:

•	 towary zamówione od dostawcy wysyłane są bezpośrednio do operatora lo-

gistycznego;
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•	 magazynowanie towaru odbywa się w magazynie operatora (usługodawcy);

•	 kompletowanie zamówionych produktów, pakowanie i wysyłka pozostaje po 

stronie operatora;

•	 dostarczenie dokumentów sprzedażowych do klienta końcowego realizowa-

ne jest po stronie dostawcy usług fulfilment.

Naturę logistyki w handlu internetowym podsumować można w trzech jej fi-

larach:

•	 zarządzania towarem (np. przepływ informacji, prognozowanie dostaw itd. ),

•	 magazynowania,

•	 dostarczania towaru do klienta.

Do najważniejszych etapów w  organizacji logistyki dla handlu internetowego 

możemy zaliczyć:

•	 obsługę dostaw i magazynowanie produktów, 

•	 przyjęcie i skompletowanie zamówienia, 

•	 dystrybucję przesyłek,

•	 przyjmowanie i obsługę zwrotów/ 

Obecnie na rynku można zauważyć zależność branży e-commerce i logistyki po-

legającą na tym, że branże logistyki (i  transportu) rozwijają się proporcjonalnie do 

rozwoju handlu internetowego. Odbiorcy i  dostawcy stają się także coraz bardziej 

wymagający w stosunku do operatorów logistycznych, co wpływa na ciągły rozwój 

wszystkich podmiotów. 

Do głównych różnic pomiędzy specyfiką łańcucha dostaw skierowanego do 

handlu elektronicznego a „tradycyjną” logistyką możemy zaliczyć:

•	 szybkość dostaw,

•	 różnorodność punktów odbioru,

•	 sezonowość sprzedaży (wymuszająca elastyczność w  zapotrzebowaniu na 

powierzchnię biurową).

W  kwestii magazynowania towarów dla branży handlu internetowego należy 

wspomnieć o  występowaniu w  krajach „rozwiniętych” specjalizacji poszczególnych 

magazynów np.:

•	 centra obsługi zamówień składanych drogą elektroniczną,

•	 sortownie,

•	 HUB-y kurierskie,

•	 centra obsługi zwrotów,

•	 miejskie centra logistyczne.
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Istota e-commerce

Geneza powstawania e-commerce na świecie związana jest początkami internetu, 

o  którym pierwsze wzmianki pojawiły się w  roku 1969. Niemniej w  połowie lat 80. 

XX  w. zaczęto podejmować próby wykorzystywania go jako nowy kanał handlu. 

Z czasem przeprowadzanie transakcji handlowych stawało się coraz łatwiejsze i  już 

w  1979 r. można było dokonywać zakupów online. Rozkwit handlu internetowego 

w samych Stanach Zjednoczonych przypada na rok 1992 (po zniesieniu zakazu ko-

mercyjnego wykorzystywania internetu).

W dzisiejszych czasach powrót do sprzedaży tylko i wyłącznie w kanałach trady-

cyjnych jest już praktycznie nierealny. Korzyści dla przedsiębiorstw z możliwości han-

dlowych i marketingowych, jakie daje internet i e-handel, są niepodważalne zarówno 

dla kupujących, jak i sprzedających. Stały się one częścią prowadzenia biznesu i co-

dziennego życia. 

Wraz z  dynamicznym rozwojem e-handlu pojawiać zaczęły się nowe formy 

dokonywania zakupów online. W ramach „tradycyjnego” e-commerce wyodręb-

niły się: 

•	 m-commerce – (mobile commerce) obszar wydzielony z e-commerce i  reali-

zowany za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, przede wszystkim 

smartfonów i tabletów. Urządzenia mobilne są stosunkowo często wykorzy-

stywane w czasie zakupów i obecnie znajdują zastosowanie podczas całego 

procesu zakupów;

•	 f-commerce – przeniesienie większości procesu zakupowego (działań sprze-

dażowych i  wspierających sprzedaż) na „ekosystem”, jakim jest Facebook. 

Analogicznym medium internetowym dla handlu jest od niedawna także In-

stagram.

Handel elektroniczny możemy podzielić na cztery główne rodzaje:

•	 handel elektroniczny pomiędzy firmami B2B (Business to Business);

•	 handel elektroniczny pomiędzy firmą a  konsumentem B2C (Business to Cu-

stomers);

•	 handel elektroniczny pomiędzy konsumentami (Customer to Customer);

•	 handel elektroniczny pomiędzy konsumentem a firmą C2B (Customer to Bu-

siness).

Handel elektroniczny możemy także podzielić według poniższej typologii: 

•	 handel elektroniczny bezpośredni – transakcja tylko i wyłącznie w sieci;
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•	 handel elektroniczny pośredni – złożenie zamówienia i płatność w sieci, do-

stawa metodą tradycyjną;

•	 handel elektroniczny hybrydowy – różne formy przejściowe. 

Barometr e-commerce 2016 uwzględnił 20 działań, strategii i nowych technologii 

mających wpływ na rozwój rynku handlu internetowego oraz przychodu podmiotów 

na nim działających. 

Stymulatory sklasyfikowano w  trzech kategoriach: wysokiego, umiarkowanego 

oraz niskiego ciśnienia. Przedstawione stymulatory informują o sile nacisku wywie-

ranym przez wybrane elementy na rynek w Polsce [https://www.sociomantic.pl/baro-

metr-e-commerce-2016/].

•	 wysokie ciśnienie (czynniki najsilniej oddziałujące na rynek e-commerce 

i sklepy internetowe):

•	 personalizacja,

•	 programmatic buying,

•	 loyalty i CRM,

•	 omnichannel i cross devices,

•	 m-commerce, w tym płatności mobilne,

•	 full funnel;

•	 umiarkowane ciśnienie (czynniki umiarkowanie oddziałujące na rynek i skle-

py internetowe):

•	 marketing 3.0 – predictive marketing, attribution i reklama natywna,

•	 handel transgraniczny,

•	 dostawa tego samego dnia (Same-Day Delivery),

•	 social commerce,

•	 software as a service (SaaS),

•	 AdBlock;

•	 niskie ciśnienie (czynniki w małym stopniu oddziałujące na rynek i sklepy in-

ternetowe):

•	 beacony,

•	 Internet Rzeczy (IoT) i wearable devices,

•	 transparentność.
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Rynek e-commerce w Polsce

W 2016 roku wartość rynku e-commerce oscylowała wokół 36 mld zł. Według różnych 

prognoz w 2017 r. ma natomiast realną szansę przekroczyć poziom 40 mld zł. 

Firma Frank Knight w swoim raporcie dotyczącym handlu elektronicznego twier-

dzi, że jest to aktualnie najszybciej rozwijający się sektor rynku (handlowego) na 

świecie i tylko w samym 2017 r. może wzrosnąć o 18% [http://biznes.pap.pl/en/news/

pap/info/2250296,wartosc-e-commerce-w-polsce-w--17-moze-wzrosnac-o-18-proc-

---frank-knight]. Podaje ona także, że: „Polska z 5% udziałem handlu internetowego 

w  sprzedaży detalicznej jest jeszcze niedojrzałym, ale szybko rozwijającym się ryn-

kiem e-commerce. Funkcjonuje tu już ponad 20 tys. sklepów internetowych i szacuje 

się, że przychody w sektorze e-commerce w 2017 r. mogą wzrosnąć nawet o 18%”.

Według różnych szacunków liczba sklepów internetowych w 2016 r. przekroczyła 

poziom 20 tys. Dynamikę wzrostu możemy zaobserwować na wykresie 3.

Wykres 1. Powstawanie nowych sklepów internetowych w Polsce 2006–2016.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu na temat kondycji e-commerce w Polsce 

2016. 

Z  raportu „Barometr e-commerce 2016”, który przygotowało Sociomantic Labs, 

wynika, że już w 2020 r. wartość polskiego rynku handlu internetowego może prze-

kroczyć 63 mld zł [https://www.sociomantic.pl/barometr-e-commerce-2016/].

Szacuje się, że obecnie w Polsce aktywnych jest 25,8 mln internautów. 48% spo-

śród nich deklaruje, że chociaż raz dokonało zakupów w internecie [Gemius; Izba Go-

spodarki Elektronicznej].
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Wielkość polskiego rynku handlu elektronicznego najlepiej oddaje porównanie 

z dziesięcioma największymi rynkami Europy: 

•	 Wielką Brytanią (157 mld euro), 

•	 Francją (65 mld euro), 

•	 Niemcami (60 mld euro), 

•	 Rosją (20 mld euro), 

•	 Hiszpanią (18 mld euro), 

•	 Włochami (17 mld euro), 

•	 Holandią (16 mld euro), 

•	 Danią (12 mld euro), 

•	 Szwecją (10 mld euro) 

•	 Szwajcarią (9 mld euro).

Polska z wartością rynku na poziomie oscylującym wokół 8 mld euro nie zalicza 

się do największego europejskiego rynku e-commerce, niemniej opierając się na 

prognozach na najbliższe lata, sytuacja powinna ulec zmianie. Warto również zauwa-

żyć, że tylko dwa największe rynki handlu elektronicznego (Wielka Brytania i Francja) 

obejmują prawie połowę całkowitej europejskiej sprzedaży.

Wykres 2. Największe rynki e-commerce w Europie w 2016 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu European B2C E-commerce Report 2016.

Dla porównania warto podkreślić, że wartość globalnego rynku handlu interneto-

wego w 2016 r. oscylowała w granicach 1,8 biliona dolarów oraz według różnych pro-
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gnoz w 2017 r. ma wynosić już około 2,4 biliona dolarów [European B2C e-commerce 

Report 2016].

Wykres 3 przedstawia najczęściej wybierane formy dostawy produktów zakupio-

nych online. Wynika z niego, że najczęściej wybierana jest dostawa bezpośrednia za 

pośrednictwem poczty lub kuriera. Tego typu dostawy stanowią aż 90% wszystkich 

dostaw zrealizowanych w Polsce w roku 2016. 

Wykres 3: Formy dostawy produktów zakupionych on-line w Polsce.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu na temat kondycji e-commerce w Polsce 

2016.

Crowdsourcing w logistyce skierowanej do e-commerce

Jeszcze kilka lat temu logistyka ograniczała się do dostarczenia towarów bezpośred-

nio z fabryk do sklepów. Obecnie dostawy realizowane są bezpośrednio do milionów 

klientów końcowych na całym świecie. Oznacza to dla logistyków pojawienie się no-

wych wyzwań i konieczność ciągłego szukania nowych rozwiązań dla optymalizacji 

stosowanych modeli. Zastosowanie idei crowdsourcingu w  logistyce powoduje, że 

podmiot, zamiast rozbudowywać własna flotę czy też korzystać z usług firm spedy-

cyjnych, skupia się na wyszukaniu osób chętnych do wykonania danego zlecenia. 

Zjawisko crowdsourcingu obejmuje różne praktyki – od rozwiązywania prostych 

zadań po generowanie innowacyjnych rozwiązań skomplikowanych problemów, co 
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jest zadaniem wyspecjalizowanej grupy ludzi [Boudreau, Lakhan 2013, ss.  60–69]. 

Mianem crowdsourcingu określa się wykorzystanie potencjału, jaki drzemie w tłumie, 

w celu stworzenia rozwiązania dla danego problemu. Crowdsourcing jest ściśle zwią-

zany z rozwijającą się ideą ekonomii współdzielenia. Z raportu „The state of crowdso-

urcing 2016” można wywnioskować, że jest on obecnie najmocniej wykorzystywany 

przez branżę FMCG. Korzystają z  niego również inne sektory takie jak: bankowość, 

motoryzacja, gastronomia. Wykorzystanie crowdsourcingu w handlu i  logistyce po-

zostaje jednak znikome. 

Chcąc dostosowywać się do oczekiwań klienta, sklepy internetowe muszą szukać 

rozwiązań optymalizacji czasu zamówienia w celu dostarczenia go nawet w jak naj-

mniejszej jednostce czasu. W odpowiedzi na potrzebę skrócenia czasu dostarczenia 

zamówień pojawia się idea crowdsourcingu oraz szukanie jej zastosowania w trans-

porcie i  logistyce (pod kątem dostaw realizowanych okazjonalnie lub przez prywat-

nych kierowców).

Do zalet wykorzystania idei crowdsourcingu w logistyce sklepów internetowych 

możemy zaliczyć:

•	 szybkość otrzymywania zamówień przez klientów końcowych;

•	 brak konieczności posiadania sieci magazynów i zakontraktowanych dostaw-

ców zewnętrznych;

•	 możliwość obniżenia kosztów dostawy.

Niewątpliwymi wadami wykorzystywania opisywanej idei w logistyce są:

•	 brak realnej kontroli nad czasem dostawy;

•	 brak kontroli nad jakością dostarczania przesyłek;

•	 brak możliwości kontrolowania uszkodzeń dostarczanych przesyłek;

•	 niedostateczna ochrona danych osobowych klientów;

•	 zwiększone ryzyko kradzieży i oszustw.

Podsumowanie

E-commerce jako branża ciągle się rozwija, w  związku z  tym jest podatny na poja-

wiające się trendy. Odpowiednio zaprojektowane procesy logistyczne skierowane do 

handlu internetowego są wyróżnikiem dobrze funkcjonujących organizacji.

Obecnie każda firma sprzedająca online powinna wprowadzać częste zmiany 

w  modelu swojej działalności, to samo dotyczy działań wspomagających logistykę 
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sklepu internetowego, która także wymaga ciągłego dostosowywania się do rynku 

i potrzeb klientów. 

Dynamiczny rozwój rynku handlu internetowego wymusza także na firmach logi-

stycznych ciągły rozwój oferty. Należy zauważyć, że rynek oczekuje, by czas dostawy 

liczony był nawet w  godzinach od momentu złożenia zamówienia. Na poziom sa-

tysfakcji klientów, oprócz szybkości transportu i sposobu doręczania, coraz bardziej 

wpływa także sprawna komunikacja. Można zatem stwierdzić, że nie jest możliwe 

mówienie o  branży e-commerce bez skutecznej logistyki. W  handlu internetowym 

wychodzi ona znacznie poza „tradycyjne” granice i wymaga zaangażowania techno-

logii informatycznych oraz platform do e-mail marketingu, które pomagają w komu-

nikacji z odbiorcami przesyłek.

Od wielu lat na świecie w  różnych branżach rozwija się ekonomia współdziele-

nia. Tym samym staje się coraz bardziej realną alternatywą dla organizacji logistyki 

w sklepach internetowych. Firmy są bardziej otwarte na nowe rozwiązania i koncep-

cje, które pomagają im sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Nie oznacza to 

jednak zupełnej rezygnacji z usług tradycyjnych operatorów logistycznych i firm spe-

dycyjnych. Crowdsourcing w  logistyce skierowanej do e-commerce staje się zatem 

jednym z dostępnych narzędzi, które mogą zostać wykorzystane w walce o sprosta-

nie oczekiwaniom rynku.

Mateusz A. Pluciński, Karolina Dyrla-Mularczyk
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