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Wstęp

Wstęp

Rola logistyki w szeroko rozumianym współczesnym zarządzaniu stale rośnie. Po-
wszechnie przyjmuje się, iż podstawą kształtowania i rozwoju koncepcji logistyki jest 
orientacja na przepływy, a samą koncepcję logistyki coraz częściej postrzega się jako 
systemową determinantę sukcesu i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zaj-
mującą istotne miejsce w naukach o zarządzaniu.

W ostatnich latach koncepcja logistyki przeszła znaczącą ewolucję, począwszy 
od funkcji operacyjnego zarządzania zadaniami i czynnościami logistycznymi, po-
przez funkcję strategicznego zarządzania procesami i potencjałami logistycznymi, 
koncepcję przepływowo zorientowanego zarządzania przedsiębiorstwem, koncep-
cję przepływowo zorientowanego zarządzania łańcuchem dostaw, aż do koncepcji 
przepływowo zorientowanego zarządzania siecią dostaw.

Badania naukowe poświęcone koncepcji logistyki są od wielu lat prowadzone na 
wydziałach ekonomii i zarządzania różnych uczelni w Polsce, w tym m.in. w Zakła-
dzie Logistyki i Marketingu funkcjonującym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersyte-
tu Opolskiego. Do września 2014 roku badania te były prowadzone pod kierunkiem 
prof. zw. dra hab. Piotra Blaika, kierownika Katedry Logistyki i Marketingu, która  – 
w związku z przejściem Profesora Piotra Blaika w 2014 roku na emeryturę – została 
przemianowana na Zakład Logistyki i Marketingu, którego kierownikiem jest obecnie 
dr hab. Sabina Kauf, prof. UO.

Redaktorzy niniejszego tomu, będący pracownikami Zakładu Logistyki i Marketingu 
Uniwersytetu Opolskiego, wyrażają nadzieję, że zaprezentowane artykuły nie tylko będą 
stanowiły interesującą lekturę dla osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką 
logistyki, lecz również będą inspiracją dla dalszych, pogłębionych badań w obszarze logi-
styki oraz jej miejsca i roli w szeroko rozumianych naukach o zarządzaniu.

Rafał Matwiejczuk, Iwona Pisz

Opole, 2017 rok
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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Lokalizacja informacyjnego punktu rozdzielenia 
w łańcuchach dostaw

Location of the Informational Decoupling Point  
in the Supply Chains

Abstract: The paper is devoted to identifying the importance of the information deco-

upling point and the best indication of its location in the supply chain. It has been shown 

that this point is the place and the moment of conversion of reasons for decision-making 

during the process of supply chain management. In upstream of the supply chain de-

cisions are implicated from the producer logic, downstream – from the consumer logic. 

It was found that in practice there are three types of information decoupling points: ari-

sing from the product structure, arising from the supply chain configuration and the clas-

sic point. In the final part of the study formulated the supposition that the profit pool 

mapping is a useful method for optimizing the location of information decoupling points.

Key words: information decoupling point, supply chain management, profit pool map

Wstęp

W ostatnim czasie jedną z najdynamiczniej rozwijających się specjalności w dziedzi-
nie nauk ekonomicznych jest logistyka, czyli wiedza o zasadach i metodach zarzą-
dzania łańcuchami dostaw. W dobie globalizacji działalności gospodarczej jest to zro-
zumiałe, bowiem geograficzne rozproszenie podmiotów ekonomicznych skutkuje 
rosnącymi zadaniami transportowymi i magazynowymi. Niejednokrotnie podkreśla 
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się, że ewolucja konkurencyjności przeniosła jej domenę z relacji między przedsię-
biorstwami na relacje między łańcuchami dostaw. W swej istocie jest to najprawdo-
podobniej pozytywne zjawisko, ponieważ oznacza, że rośnie znaczenie współpracy 
gospodarczej, a w ślad za tym waga zaufania i etycznego postępowania. 

Pośród licznych problemów zarządzania łańcuchami dostaw jednym z najdo-
nioślejszych jest najwłaściwsze zaprojektowanie obiegu strumieni towarowo-infor-
macyjnych. Jest to warunkiem efektywnego ekonomicznie działania kooperujących 
przedsiębiorstw. Szczegółową kwestią pozostaje lokalizacja tzw. punktu rozdziele-
nia. To zagadnienie jest przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu. Dokład-
niej charakteryzując, analizie poddany został tzw. informacyjny punkt rozdzielenia. 
Celem opracowania jest doprecyzowanie jego istoty, charakterystyka potencjalnych 
odmian i zaproponowanie metody jego lokalizacji. 

Opracowanie rozpoczyna się od przeglądu literatury dotyczącej, jak to roboczo 
nazwano, punktów krytycznych w łańcuchu dostaw. Ponieważ wyróżnikiem takich 
punktów jest radykalna zmiana uwarunkowań zarządzania, dlatego w dalszej części 
starano się ustalić na czym ta radykalna zmiana polega w odniesieniu do jednego 
z tych punktów, mianowicie informacyjnego punktu rozdzielenia w łańcuchu do-
staw. Następnie przedstawiono rozmaitość potencjalnie istniejących informacyjnych 
punktów rozdzielenia. W dalszej kolejności rozpatrzone zostało zagadnienie lokali-
zacji informacyjnych punktów rozdzielenia. W końcowym fragmencie wskazano na 
jedną z możliwych metod ułatwiających ustalenie tejże lokalizacji. 

Punkty krytyczne w łańcuchach dostaw

W niniejszym opracowaniu przyjmuje się, iż punkt krytyczny to miejsce i moment, 
w  których dokonuje się radykalna zmiana, poważnie wpływająca na przyszłe sta-
ny będące odniesieniem do oceny stopnia powodzenia [Banaszyk, Szymczak 2016, 
s.  23]. Zwraca uwagę, że genus proximum w części objaśniającej definiendum jest 
wskazane przez dwa pojęcia – miejsce i moment. Oznacza to, że punkty krytyczne 
odnoszą się zarówno do fizycznej lokalizacji, jak i do czasu. W wypadku łańcuchów 
dostaw przez miejsce rozumie się fizyczną lokalizację w obrębie użytkowanej in-
frastruktury logistycznej. W ślad za internetowym słownikiem logistyki infrastruk-
tura logistyczna to: „system dróg lądowych, wodnych, portów lotniczych, portów 
morskich i/lub sieci telekomunikacyjnych, znajdujących się na określonym terenie. 
W systemowym podejściu do logistyki wyróżnia się trzy składowe infrastruktury lo-
gistycznej: infrastrukturę liniową, punktową i komunikacyjną (informatyczną). Infra-
struktura liniowa to sieć rozumiana jako każdy wydzielony pas terenu przeznaczony 



11

Lokalizacja informacyjnego punktu rozdzielenia w łańcuchach dostaw

do ruchu lub postoju środków transportu wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami 
inżynierskimi. Infrastruktura punktowa to wyodrębnione przestrzennie obiekty, słu-
żące stacjonarnej obsłudze ładunków (wyładownie ogólnodostępne, stacje, place 
i punkty przeładunkowe, centra logistyczne) oraz środków przewozowych transpor-
tu. Wreszcie infrastruktura komunikacyjna to środki przekazu, standardy wymiany 
danych i środki zabezpieczające ich przepływ” [logistyka.net.pl]. Miejsce to może być 
zlokalizowane niekoniecznie w obrębie ogólnodostępnej infrastruktury logistycznej, 
lecz również w wewnętrznej infrastrukturze logistycznej jednego przedsiębiorstwa. 
Ta wewnętrzna infrastruktura może mieć, analogicznie do ogólnodostępnej, formę 
punktową, liniową i komunikacyjną. Drugim pojęciem w ramach definiensu jest mo-
ment, czyli – według internetowego słownika języka polskiego – „bardzo krótki odci-
nek czasu” [sjp.pwn.pl]. W odniesieniu do łańcucha dostaw – to ta chwila w procesie 
logistycznym, kiedy dokonuje się zmiana przesłanek decyzyjnych co do nadawania 
wytwarzanemu produktowi (dobru lub usłudze) właściwości dotyczących formy, 
miejsca i czasu. Proces jest tu rozumiany jako „szereg następujących po sobie i w jaki-
kolwiek sposób wzajemnie uzależnionych zdarzeń” [Zieleniewski 1978, s. 420]. Proces 
ma charakter logistyczny, jeśli składa się ze zdarzeń powodujących przepływ pro-
duktów lub usług od ich „oryginalnego źródła, przez wszystkie formy pośrednie, aż 
do postaci, w której produkty i usługi są konsumowane przez ostatecznego klienta” 
[Gołembska 2001, s. 18]. W tym ujęciu punktem krytycznym jest ta chwila w procesie 
logistycznym, kiedy dokonuje się zmiana przesłanek decyzyjnych co do kształtowa-
nia wytwarzanego produktu (dobra lub usługi). 

Pośród rozmaitych logistycznych punktów krytycznych przedmiotem analizy 
w niniejszym opracowaniu jest informacyjny punkt rozdzielenia. Jego formalna de-
finicja zakłada, że jest to „punkt, w którym strumień informacji jest przekazywany 
od rynku w górę łańcucha dostaw bez żadnej modyfikacji. W nim więc informacje 
rynkowe spotykają się z informacjami prognostycznymi, generowanymi w ogniwach 
łańcucha dostaw” [Mason-Jones i Towill 1999, s. 17]. 

Istota radykalnej zmiany w informacyjnym  
punkcie rozdzielenia

Na gruncie ekonomii jako nauki wypracowano tzw. teorię wyboru konsumenta. 
Z punktu widzenia kreacji przesłanek decyzji o wytwarzaniu preferowanego pro-
duktu szczególne znaczenie posiada użyteczność jako jeden ze składników tej te-
orii (obok dochodu konsumenta, cen produktów i zasady dążenia do maksymali-
zacji zaspokajania swych potrzeb przez konsumenta). „Użyteczność to satysfakcja, 
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zadowolenie, jakie osiąga konsument, posiadając określony zestaw dóbr” [Begg, 
Fischer, Dornbusch 1993, s. 140]. Poziom odczuwanej użyteczności zależy od gu-
stów konsumenta, czyli ma ściśle subiektywny charakter i polega na przypisaniu 
produktowi przez podmiot oceniający stopnia zaspokojenia odczuwanych przez 
niego potrzeb. Innymi słowy chodzi tu o ocenę wartości dla konsumenta (klienta). 
Pojęcie wartości dla konsumenta (klienta) przeniknęło do polskiej literatury ekono-
micznej z publikacji anglojęzycznych i jakkolwiek umożliwia to wieloznaczne jego 
objaśnianie, to – w ślad za Brockiem Smithem i Markiem Colgatem (a oni cytują Ro-
berta Woodruffa)  – można je pojmować jako „postrzegane i oceniane przez klien-
ta preferencje cech produktu, skuteczności ich przejawiania się oraz wynikających 
z  użytkowania tego produktu skutków z punktu widzenia celów klienta” [Smith, 
Colgate 2007, s. 8]. Klient podejmuje zatem decyzję o zakupie, gdy subiektywnie 
ocenia, iż posiadanie i użycie produktu przyczynia się do maksymalizowania osią-
ganej wartości, wynikającej z użyteczności tego produktu.

Inna jest logika podejmowania decyzji przez producenta. Wynika to oczywiście 
z odmiennego charakteru jego przesłanek decyzyjnych, które nie mają subiektywne-
go charakteru, lecz wynikają z ekonomicznej kalkulacji przy wykorzystaniu pienięż-
nych jednostek miary. Pozytywna mikroekonomia dowodzi, że najlepiej zrozumieć 
decyzje producenta, gdy zakłada się, że kryterium głównym jest dążenie do maksy-
malizacji zysku. W konsekwencji decydenci dążą zazwyczaj do minimalizacji całko-
witych kosztów działalności gospodarczej. W języku mikroekonomicznym zmierzają 
do wyboru takiego poziomu produkcji, aby jej koszt krańcowy zrównał się z utargiem 
krańcowym [Begg, Fischer, Dornbusch 1993, ss. 175–188]. Opis ten dotyczy pojedyn-
czego przedsiębiorstwa, a wartość dla klienta tworzona jest przecież wzdłuż całego 
łańcucha dostaw. Może to skłaniać do analitycznego (abstrakcyjnego) potraktowa-
nia wszystkich uczestników łańcucha jako tzw. przedsiębiorstwa rozszerzonego. 
Pojęcie rozszerzonego przedsiębiorstwa wyewoluowało z takich koncepcji jak łań-
cuch dostaw czy łańcuch wartości i jest tożsame z siecią przedsiębiorstw kooperu-
jących w sposób bardziej lub mniej trwały w celu zaspokajania potrzeb wspólnych 
klientów finalnych [What Is the Extended Enterprise? 2008]. Firmy tworzące łańcuch 
dostaw, traktowane jako przedsiębiorstwo rozszerzone, powinny więc dążyć do 
maksymalizacji zysku kalkulowanego dla całego łańcucha, łącznie ze wszystkimi 
formułowanym przez mikroekonomię tego konsekwencjami. O ile jednak w gra-
nicach rzeczywistego przedsiębiorstwa kreowanie optimum producenta odbywa 
się poprzez decyzje kierownicze, o tyle w ramach rozszerzonego przedsiębiorstwa 
dzieje się to poprzez relacje sieciowe. Sieć okazuje się instrumentem koordynacji 
działalności gospodarczej, podobnie jak to może się dziać z wykorzystaniem rynku 
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albo hierarchii. Problem ekonomicznej efektywności różnych metod współpracy 
przedsiębiorstw był postawiony i badany już przez Ronalda Coase’a jeszcze przed 
II Wojną Światową. Według niego czynnikiem determinującym tę efektywność są 
koszty transakcyjne. Gdy są one niewysokie, to bardziej opłacalne jest wykorzy-
stanie rynku, a gdy przekraczają pewien poziom  – taniej jest korzystać z hierar-
chii, czyli przedsiębiorstw. W ostatnim czasie Udo Kopplemann zaczął dowodzić, 
że istnieje jeszcze jeden instrument współpracy, mianowicie sieć. Im większa nie-
pewność na rynku, tym wyższe są koszty transakcyjne wykorzystania tego rynku, 
a korzystanie z hierarchii jest trudne z powodu jej bezwładności i zbiurokratyzowa-
nia. Wtedy właśnie otwiera się możliwość użytkowania rozwiązania hybrydowego, 
jakim jest właśnie sieć [Koppelmann 2000, ss. 69–71]

Jak to wyżej zaprezentowano, inne są przesłanki i logika decyzji producenta i inne 
decyzji klienta (konsumenta). Informacyjny punkt rozdzielenia to takie miejsce w łań-
cuchu dostaw i moment w procesie decyzyjnym, w których dokonuje się zmiana prze-
słanek decyzyjnych i logiki decyzji menedżerów przedsiębiorstw. W  górę łańcucha 
od tego punktu rozdzielenia są to decyzje wynikające z logiki wyboru producenta, 
a w dół – z logiki wyboru klienta (konsumenta). Jeszcze inaczej można stwierdzić, że 
informacyjny punkt rozdzielenia to miejsce i moment przemiany wartości (kryterium) 
optymalizującej decyzje kierownicze z wartości dla klienta na wartość dla producenta, 
czyli z poszukiwania satysfakcji na dążenie do maksymalizacji nadwyżki finansowej.

William Hoover i jego współpracownicy proponują określenie „punkt przeka-
zania wartości” i definiują go jako łącznik między łańcuchem popytu a łańcuchem 
dostaw [Hoover i inni 2001, s. 76]. Wskazana przez tych autorów zależność polega 
na tym, że im wyżej w łańcuchu dostaw ulokowany jest punkt przeniesienia warto-
ści, tym ogniwa (przedsiębiorstwa) tego łańcucha ponoszą mniejsze ryzyko niedo-
stosowania do wymagań popytu oraz mają więcej czasu i okazji do wprowadzania 
innowacji zgodnych z życzeniami klientów finalnych [Hoover i inni 2001, ss. 77–78]. 
W swej istocie punkt ten oznacza możliwość odejścia od założenia psychologizmu 
ekonomicznego i przejścia do założenia racjonalnego wyboru w warunkach istnieją-
cych ograniczeń. Psychologizm ekonomiczny odwołuje się do naturalnych skłonno-
ści każdego człowieka, polegających na unikaniu nieprzyjemności i poszukiwaniu 
satysfakcji. Ocena tego co niemiłe, a co jest miłe pozostaje rezultatem wartościo-
wania jako procesu psychicznego. Z  kolei teoria racjonalnych wyborów odwołuje 
się do przekonania, że ludzie, dysponując odpowiednimi informacjami, potrafią po-
równać korzyści z niekorzyściami i wskazać rozwiązanie optymalne. W rozumowa-
niu ekonomicznym sposobem na kwantyfikację tego porównania są jednostki pie-
niężne [Klimczak 2015, ss. 67–70]. Natomiast wartościowanie psychiczne posługuje 
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się subiektywnymi jednostkami cenności. W publikacji z 2012 roku Joakim Wikner 
[Wikner 2012, s. 349] wprowadza ponadto pojęcie usługowego (serwisowego) punk-
tu rozdzielenia, pojmowanego jako miejsce, w którym stykają się działalność gospo-
darcza bazująca na prognozie z działalnością gospodarczą bazującą na wymaganiach 
popytowych, ale punkt ten jest szczególnie interpretowany. Albowiem w magazynie 
wyrobów gotowych dostępna jest oferta produktowa, która pozwala odpowiedzieć 
na pytanie, co przedsiębiorstwo (końcowe ogniwo łańcucha) ma do zaoferowania 
konsumentowi (klientowi finalnemu), natomiast bezpośrednia obsługa klienta (front 
office) pozwala odpowiedzieć na pytanie co można zrobić dla konsumenta. Produkt 
jest dobrem materialnym, spełniającym potrzeby klienta, z kolei usługa jest świadcze-
niem niematerialnym, zwiększającym zadowolenia klienta z otrzymanego dobra. To 
także proces (obszar), w którym dokonuje się konwersja dostawy dobra materialnego 
w odczucia psychiczne. 

W górę od punktu rozdzielenia (nie wdając się na razie w rozważania, gdzie ten 
punkt jest zlokalizowany) łańcuch dostaw (łańcuch podaży) jest uruchamiany na pod-
stawie tzw. wielopoziomowego zestawienia potrzeb materiałowych (BOM), czyli jest 
to zdekomponowany na detale plan zaopatrzenia materiałowego przedsiębiorstwa. 
Plan ten powstaje w oparciu o dane wynikające z głównego harmonogramu produk-
cji, który z kolei ma zapewnić realizację zamówień odbiorcy. Dostawca (przedsiębior-
stwo) ulokowany wyżej w łańcuchu dostaw otrzymuje zamówienia na poszczególne 
detale i sam buduje swój harmonogram główny produkcji i swoje zapotrzebowanie 
materiałowe, a ono staje się punktem wyjścia dla dostawcy jeszcze wyżej ulokowa-
nego w łańcuchu itd. Począwszy od jednego z ogniw łańcucha, działalność produk-
cyjna wynika wyłącznie z zamówień odbiorcy na detale, a wiedza o wymaganiach 
stawianych produktowi finalnemu jest całkiem nieznana. Oczywiście w warunkach 
konkurencyjnego rynku poszczególni dostawcy dążą do zapewnienia możliwie naj-
wyższej jakości logistycznej obsługi swych odbiorców. Ponieważ kluczowymi miara-
mi tej jakości są: dostępność, terminowość i dokładność dostaw, dlatego jest to sy-
tuacja sprzyjająca koncentracji na doskonaleniu sprawności wykonania zamówienia 
i prowokująca ujawnienie się efektu byczego bicza (efektu Forrestera). W ten sposób 
dostawca, dzięki zapasowi produktów gotowych, który zwiększa elastyczność reali-
zacji zamówień, gwarantuje osiągnięcie najwyższego standardu i terminowości do-
staw. Wymagania klienta finalnego są poza zakresem zainteresowania tych dostaw-
ców. Nic dziwnego, że logiczny staje się postulat, aby wiedza o ewolucji oczekiwań 
klienta finalnego była dostępna jak najwyżej w łańcuchu dostaw, bo wówczas kolejni 
dostawcy mogą doskonalić jakość typu wytwarzanych produktów i mogą budować 
wiedzę o ciągnionym koszcie działalności łańcucha jako całości. 
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Różnorodność informacyjnych punktów rozdzielenia

Dyrektywa dla zarządzania łańcuchami dostaw jest zatem jednoznaczna, informacyj-
ny punkt rozdzielenia powinien być ulokowany jak najwyżej w tych łańcuchach. Jest 
to uzasadnione przez możliwość bardziej skutecznego i efektywnego kreowania war-
tości dodanej dla klienta. Według Michaela Portera łańcuch kreowania wartości do-
tyczy zarówno odbiorcy instytucjonalno-biznesowego, jak i klienta indywidualnego. 
„Łańcuch wartości nabywcy będącego przedsiębiorcą lub instytucją odzwierciedla 
przyjęta przez organizację strategia oraz metody jej wdrażania, natomiast analiza łań-
cucha wartości gospodarstwa domowego pozwala poznać przyzwyczajenia i potrze-
by jego członków. W obu wypadkach jednak wartość, jaką produkt przedstawia dla 
klienta, będzie zależeć od tego, w jaki sposób on i dostarczająca go firma oddziałują 
na łańcuch wartości nabywcy” [Porter 2006, s. 172]. Porter przytacza przykład ma-
szyny do pisania, której główną funkcją jest niewątpliwie umożliwianie pisania, jed-
nak odbiorca bardzo często ją przemieszcza z miejsca na miejsce, dlatego informacja 
ta pozwala skupić uwagę także na ciężarze maszyny. Im lżejsza, tym poręczniejsza 
w użytkowaniu przez klienta, a zatem zmiana konstrukcji czy podmiana materia-
łów może okazać się źródłem zwiększenia wartości dla klienta [Porter 2006, s. 175]. 
Kolejnym istotnym spostrzeżeniem Portera jest rozróżnienie między wartością dla 
klienta z tytułu zastosowania produktu a zwiastunem tej wartości. Najczęściej jest 
tak, że przed nabyciem i użyciem produktu klient niespecjalnie orientuje się, na czym 
powinno mu zależeć, czyli co jest źródłem prawdziwej wartości dla niego. Zadaniem 
dostawcy jest zatem dostarczenie klientowi informacji o zaletach oferowanego pro-
duktu. Rzeczywista wartość produktu jest związana z produkcją i logistyką, a zwia-
stuny wartości z marketingiem [Porter 2006, s. 185]. Niemniej dostępny potencjał 
logistyczno-produkcyjny jest determinantą informacji promocyjnej i zwrotnie, infor-
macja marketingowa powinna wpływać na inwestycje kształtujące ten potencjał. 

Rozumowanie przedstawione przez Portera opisuje proces kreowania wartości 
dla klienta. Można jednak problem rozważany przez niego odwrócić i zadać pytanie: 
skąd wytwórca ma czerpać wiedzę (informacje) o jawnych i ukrytych wymaganiach 
i oczekiwaniach klienta finalnego? Jeśli proces wytwórczy jest mocno rozkoopero-
wany i powiązany wieloma usługami logistycznymi, to znalezienie odpowiedzi na to 
pytanie mocno się komplikuje. Używając terminologii Martina Christophera, zaleca 
się by popyt finalny uczynić dla wszystkich ogniw łańcucha dostaw możliwie naj-
bardziej transparentny. Autor ten zwraca też uwagę, że bardziej widoczny (przeźro-
czysty) łańcuch dostaw sprzyja zwiększeniu szybkości logistycznej reakcji na zmiany 
popytu finalnego [Christopher 2005, ss. 85–87]. Wszelkie informacje o bezpośrednio 
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zgłaszanych wymaganiach klienta finalnego oraz o wymaganiach nieuświadamia-
nych, wynikających z celów i strategii działalności klienta biznesowego, a także ze 
zwyczajów i potrzeb klienta indywidualnego, powinny być dostępne dla możliwie 
największej liczby przedsiębiorstw tworzących ogniwa kompleksowego łańcucha 
dostaw (tworzących przedsiębiorstwo rozszerzone). 

Korzystając ze spostrzeżenia Arnaby Banerjee [Banerjee 2012, s. 3], warto zwrócić 
uwagę na wielość potencjalnych informacyjnych punktów rozdzielenia. 

Po pierwsze daje się wskazać informacyjny punkt rozdzielenia, wynikający ze 
struktury produktu (IPRsp). Jest on determinowany przez wielopoziomowe zestawie-
nie potrzeb materiałowych (BOM), czyli jest zlokalizowany w każdym z ogniw łańcu-
cha dostaw, w którym dokonuje się dekompozycji produktu ze względu na strukturę 
rzeczową i ilościową zaopatrzenia materiałowego. Takich punktów w łańcuchu do-
staw może być bardzo wiele. Nawet jeśli w górę łańcucha nie biegnie bezpośrednia 
informacja o oczekiwaniach klienta końcowego, to w szczególności w wypadku du-
żej zmienności potrzeb materiałowych odbiorcy, która to zmienność może wynikać 
z szybkiej ewolucji popytu na rynku docelowym, w emitowanej informacji pośrednio 
zakodowane są te finalne oczekiwania. Na przykład w branży motoryzacyjnej do-
stawcy korpusów do turbosprężarek dostosowują produkcję do potrzeb odbiorcy, 
który w korpusach montuje elementy tworzące maszynę turbosprężania. Wielkość, 
kształt i ciężar kompletnej turbosprężarki przesądza producent silnika, a ten dosto-
sowany jest do samochodu o parametrach wymaganych przez klienta finalnego. 
W ten sposób na podstawie specyfikacji zamówienia tworzonej przez producenta 
maszyn turbosprężania jeszcze wcześniejsze ogniwo z początku łańcucha dostaw 
pośrednio uzyskuje zakodowaną informację o wymaganiach klienta finalnego. 

Po drugie możliwe jest zidentyfikowanie informacyjnego punktu rozdzielenia 
o konfiguracji łańcucha dostaw (IPRkd). Jest on zdeterminowany podejmowanymi 
decyzjami o outsourcingowaniu podstawowych i pomocniczych czynności gospo-
darczych. Nawiązując do poglądów Portera, punkt ten wynika ze strategii realizo-
wanej przez przedsiębiorstwo. Rozróżniając liniową, sieciową i klastrową strukturę 
łańcucha dostaw, daje się dowieść, że w wypadku tej pierwszej IPRkd nie występuje. 
Związki kooperacyjne między dostawcami i odbiorcami mają charakter transakcyjny 
i wynikają z IPRsp, jednak już w wypadku struktur sieciowej i klastrowej pojawiają się 
przedsiębiorstwa współpracujące ze sobą w wirtualny sposób, tzn. nie posiadając 
bezpośrednich kontaktów. Na przykład przedsiębiorstwo zamawia u operatora lo-
gistycznego usługę cross-dockingu, a tenże operator wynajmuje u dewelopera baz 
transportowo-magazynowych obiekt na centrum logistyczne. Deweloper nie jest 
powiązany w żaden sposób z tym pierwszym przedsiębiorstwem, ale projektując 
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bazę bierze pod uwagę wymagania co do środków transportu, jednostek transpor-
towych, zdolności realizacji operacji itd. W informacji płynącej od operatora logi-
stycznego do dewelopera zakodowana jest informacja o potrzebach klienta finalne-
go, które to pierwsze przedsiębiorstwo zamierza spełnić.

Po trzecie wreszcie można mówić o klasycznym informacyjnym punkcie roz-
dzielenia, o atrybutach popytu finalnego (IPRpf). Jest on bezpośrednim, niemody-
fikowanym strumieniem informacyjnym o wymaganiach klienta finalnego, przeka-
zywanym bez zniekształceń w górę łańcucha dostaw. Na przykład dostawca usług 
telekomunikacyjnych sprzedaje klientowi indywidualnemu usługę telekomunikacyj-
ną wraz z urządzeniem (telefonem, smartfonem itp.). Usługa ma charakter niema-
terialny, lecz urządzenie musi zostać wyprodukowane przez wyspecjalizowanego 
dostawcę. Kontakt z klientem i jego wymaganiami ma firma telekomunikacyjna, ale 
funkcjonalności urządzenia i jego cena zależy od producenta. Firma telekomunika-
cyjna jest więc zmuszona do przekazywania swemu dostawcy informacji o tenden-
cjach popytowych.

Różnorodność informacyjnych punktów rozdzielenia i ich wielość w jednym łań-
cuchu dostaw jest powodem pojawienia się zagadnienia co do miejsca ich lokalizacji.

Lokalizacja informacyjnych punktów rozdzielenia

W ślad za Joakimem Winkerem i Martinem Rudbergiem [Winker, Rudberg 2005, 
ss. 217–220] przyjmuje się, że jednym z głównych czynników lokalizacji informacyj-
nych punktów rozdzielenia jest dopuszczalność działalności przedsiębiorstwa w wa-
runkach niepewności co do kompletnych wymagań klienta finalnego. Autorzy ci 
dowodzą, że użyteczną miarą niepewności podejmowania decyzji menedżerskich 
w przedsiębiorstwach jest „kostka niepewności”, której trzy wymiary opisują wiedzę 
menedżerów o tym, co ma być wyprodukowane, ile ma być wyprodukowane i gdzie 
ma być dostarczone. Jeśli producent zna odpowiedzi na te trzy pytania wówczas 
prowadzi działalność w warunkach całkowitej pewności decyzyjnej, czyli informacja 
o charakterystyce popytu finalnego dociera do niego w sposób kompletny. Jeśli zna 
odpowiedzi tylko na dwa z tych pytań, wtedy działa w warunkach częściowej pewno-
ści, czyli informacja o finalnym popycie dociera do niego w formie ułomnej. Jeśli nie 
zna odpowiedzi na żadne z tych pytań – działa w warunkach całkowitej niepewności. 
Oczywiście im większa niepewność, tym znaczniejszy stopień niedostosowania dzia-
łalności gospodarczej do realnego popytu i w konsekwencji wyższe całkowite koszty, 
a konkurencyjność mniejsza. Tak daleko w górę łańcucha dostaw, jak daleko możli-
we i opłacalne jest przekazywanie kompletnej informacji o charakterystyce popytu 
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finalnego, tak należy lokować klasyczny informacyjny punkt rozdzielenia o atrybutach 
tego popytu. Jeśli wystarczające i opłacalne jest działanie w warunkach częściowej 
pewności, to wskazane jest lokowanie informacyjnych punktów rozdzielenia na pod-
stawie przesłanek wynikających ze struktury produktu i konfiguracji łańcucha dostaw. 
Pomiędzy dwoma ostatnimi punktami a punktem klasycznym może występować kilka 
ogniw łańcucha dostaw, część tego łańcucha między tymi punktami tworzy tzw. strefę 
informacyjnych punktów rozdzielenia.

Zwracam uwagę, że, omawiając lokalizację informacyjnych punktów rozdzie-
lenia, użyto określeń: możliwość i opłacalność. Kreuje to kolejny problem, jak mie-
rzyć tę możliwość i opłacalność. Można sądzić, że użytecznym narzędziem jest 
technika mapowania pól zysku. Zaproponowali ją Orit Gadiesh i James Gilbert [Ga-
diesh, Gilbert 1998, ss. 140–147], przyjmując określenie, że jest to narzędzie pozwa-
lające diagnozować, jakie operacje biznesowe w najwyższym stopniu kreują zyski. 
Zastosowanie tej metody do analizy łańcucha dostaw może polegać na: po pierw-
sze rekonstrukcji kompletnego łańcucha dostaw, po drugie przypisaniu każdemu 
z ogniw łańcucha operacji biznesowych, realizowanych przez nie wraz z wyceną 
ich udziału w przychodach z tych operacji oraz po trzecie oszacowaniu dystrybucji 
marży zysku między poszczególne ogniwa łańcucha. Pożądana jest tendencja, by 
każde z kolejnych ogniw dodawało wartości mierzonej marżą zysku. Jeśli tak nie 
jest, oznacza to symptom niedostosowania do wymagań klienta finalnego i wyma-
ga racjonalizacji decyzji menedżerskich, podejmowanych w tym ogniwie. Nie jest 
to możliwie bez poprawy bazy informacyjnej, czyli przesunięcia któregoś z punk-
tów rozdzielenia. 

Studium przypadku – mapa pól zysku i postulaty  
co do informacyjnych punktów rozdzielenia

Odwołując się do analizy pól zysku dla amerykańskiego sektora motoryzacyjnego 
opracowanej przez Gadiesha i Gilberta, możliwe jest z jednej strony przedstawienie 
istoty tej metody, a z drugiej wskazanie, jak ją wykorzystać do poszukiwania optymal-
nej lokalizacji informacyjnych punktów rozdzielenia. W pierwszej kolejności koniecz-
ne jest dokonanie identyfikacji zakresu przedmiotowego analizy, który wyznaczają 
granice łańcucha dostaw (liniowego, sieciowego albo klastrowego). Następnie po-
szczególnym przedsiębiorstwom, będącym ogniwami tego łańcucha, należy przypi-
sać poziom realizowanych przychodów ze sprzedaży i zysk netto. Te dwie wielkości 
są wyznacznikami pozycji poszczególnych przedsiębiorstw na dwuwymiarowym 
układzie współrzędnych. Oś odciętych ilustruje procentowe udziały w całkowitych 
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przychodach ze sprzedaży, a oś rzędnych procentowe udziały w całkowitym zysku 
netto zrealizowanym przez łańcuch jako całość. Poglądową ilustrację przedstawia 
rysunek 1.

Rysunek 1. Pole zysku sektora motoryzacyjnego w USA

Źródło: [Gadiesh, Gilbert 1998, s. 142].

Zwraca uwagę, co następuje: 
a) W analizowanym łańcuchu nie występują ogniwa, które charakteryzowałyby się 

ujemnym wynikiem finansowym netto. Gdyby takie były, można by domniemy-
wać, że przedsiębiorstwo to (ewentualnie przedsiębiorstwa tej grupy dostawców) 
są zarządzane poprzez nieracjonalne decyzje, wynikające z niedostatecznej bazy 
informacyjnej. Oczywiście eliminacji wymagałaby okoliczność, że decyzje mene-
dżerskie zostały źle podjęte wskutek błędów ludzkich. W warunkach nadmiernej 
niepewności, czyli braku dostatecznej bazy informacyjnej, pojawiłoby się zadanie 
przesunięcia informacyjnego punktu rozdzielenia w górę łańcucha.

b) W tym łańcuchu są ogniwa, które charakteryzuje ponadstandardowy udział 
w  przychodach ze sprzedaży i substandardowy w marży zysku. Zakładając, 
że konsekwencją działalności gospodarczej w rozszerzonym przedsiębiorstwie 
jest osiąganie porównywalnej rentowności sprzedaży, można uznać, że zna-
czące odchylenia w tym zakresie są symptomem niedostosowania do popytu 
wskutek braku przesłanek racjonalizacji decyzji kierowniczych. Pojawia się za-
danie – jak w punkcie a.
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Właśnie w tym ogniwie, w którym wynik finansowy wykazuje odchylenie od 
średniej dla przedsiębiorstw łańcucha, można spodziewać się potrzeby lokalizacji 
informacyjnego punktu rozdzielenia. Oznacza to, że do tego ogniwa powinny do-
chodzić informacje, które przyczynią się do racjonalizacji podejmowanych decyzji 
o atrybutach działalności gospodarczej.

Ogólna identyfikacja lokalizacji punktu rozdzielenia jest dopiero wstępem do 
pogłębionej analizy, w wyniku której należałoby ustalić, jaki rodzaj tego punktu 
powinien zostać zaprojektowany i w efekcie – jakie informacje powinny wzbogacać 
bazę danych, umożliwiając racjonalizację decyzji kierowniczych z punktu widzenia 
lepszego dostosowania do wymagań popytowych na rynku finalnym. 

Uwagi końcowe

Powyżej przedstawione rozważania mają wstępny charakter i zarysowują ideę meto-
dyki identyfikacji i pozycjonowania informacyjnego punktu rozdzielenia w łańcuchu 
dostaw. Celem podstawowym jest takie ukształtowanie tego łańcucha, aby zoptyma-
lizować procesy decyzyjne w poszczególnych jego ogniwach. Wartością nadrzędną 
jest maksymalne dostosowanie działalności gospodarczej wzdłuż całego łańcucha 
do zmian popytu na finalnym rynku konsumenckim. Dążenie to wynika bezpośred-
nio z obserwacji, że powodzenie każdego z przedsiębiorstw stanowiących ogniwa 
łańcucha jest uwarunkowane powodzeniem łańcucha jako całości. 

W dotychczasowej literaturze z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw akcento-
wano przede wszystkim demarkacyjny charakter punktu rozdzielenia. Przekonywa-
no, iż dzieli on łańcuch zwinny od łańcucha szczupłego. Ten pierwszy jest sterowa-
ny popytem, a ten drugi podażą. Przesunięcie informacyjnego punktu rozdzielenia 
maksymalnie w górę łańcucha powoduje, że w strefie między materiałowym a infor-
macyjnym punktem rozdzielenia tworzy się łańcuch jednocześnie zwinny i szczup-
ły, który zapewne można nazwać sprężystym. Bowiem w ślad za Andreasem Wie-
landem i Carlem Wallenburgiem można twierdzić, że sprężysty łańcuch dostaw to 
taki, co jest zdolny do radzenia sobie ze zmianami [Wielan, Wallenburg 2013, s. 301], 
a zoptymalizowanie lokalizacji informacyjnego punktu rozdzielenia racjonalizuje de-
cyzje menedżerskie i ułatwia skuteczne i efektywne kosztowo dostosowanie łańcu-
cha jako całości do zmian na rynku finalnym. 
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Innovations in Logistics and Supply Chains in the 
Light of the Global Patenting Activity 

Abstract: Innovative activity in the sphere of logistics and supply chains carried out by 

many entities is reflected in the registered patents and in the commercialization of the re-

sults of basic and applied research. Observation of these activities can reveal the direction 

of further evolution of logistics and supply chain transformation. Business patents portfolios 

or R&D activities, including those supported by public funds reveal what the main actors in 

the innovation market see as technological gaps in the sphere of logistics and supply chain. 

It also unveils their patented (protected in the form of patent) solutions that are currently 

available – initially as high-capacity solutions and as a market standard in the near future. 

The analysis of patent activity between 2006 and 2016 covered by PATENTSCOPE® database 

reflects the dominance of IT technologies in the field of logistics and supply chains. Additio-

nally, it confirms the performance of Chinese innovations policy in the logistics and supply 

chain solutions patenting. Further research can deepen the view from this explorative study 

particularly to reveal the main applicants’ profiles and their patent portfolios.

Key words: logistics, supply chain, innovation

Introduction 

Innovative activity of many entities in the field of logistics and of supply chains trans-
forms into registered patents and in the commercialization of results of basic and ap-
plied research. Innovations and patenting can be regarded as indicators of logistics and 
supply chains management evolution’s future directions, because they reflect some 
needs from the marketplace or the perception of those needs. When innovators consi-
der some results of their R&D activity worth patenting it signalizes the commercial and 
competitive potential of those patents.
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“As there is no robust scientific way to predict the future”, the efforts to clarify it, 
“will remain speculative” [Kunze 2016, p. 287]. But patents issuing from innovations 
can give some short-term view of near future, so the goal of the paper is their analysis 
that can be useful to identify main directions and actual sources of competitiveness 
in the logistics and supply chain fields for next years or decades.  

The methodological approach is based on the assumption that patents accessible 
in the international and national databases reflect firstly: the results of innovations 
obtained by multiple actors of R&D activity, secondly: the directions for develop-
ment of a field for which the patents were deposed. In the literature research stage, 
recent studies (from 2013) on innovations and patenting in logistics and supply chain 
were identified from Web of Science and Elsevier databases. Then the results of re-
search in the international patent database (WIPO – World Intellectual Propriety Orga-
nization) are presented to illustrate main families of patents in the chosen field and 
their evolution by countries with the most intensive patenting activity, sub-families 
and registration data. Obtained results are then confronted with the logistics trends 
identified in the literature to verify the conformity of both corpuses of data used to 
predict the future developments of the field.

State of arts 

The innovativeness of firms is nowadays seen as a crucial driver of their competitiveness 
considering the technological progress made in last years, mainly in IT, biotechnology 
and materials science. As consequence, the discoveries made in research institutions, 
R&D departments of companies or outside them give to this intellectual propriety’s 
owners a possibility to commercialize it in the form of new or modified (less or more) 
products or services offered to the market (Figure 1), according to the Schumpeterian-
originated understanding of innovation [Bernat & al. 2017, p. 6, Witkowski 2017, p. 764].

Figure 1. The “three-market” framework

Source: [Cheng & all 2017, p. 62]. 
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Idea’s generation, R&D activity and subsequent innovation’s creation, are sup-
ported by the market connecting all formal and informal resources of innovative 
activity, thus leading to patenting activity and supplying the technology market. 
The transformation of patents into goods or services feeds in turn the products 
market. It seems that each transformation is reductive in the way that not all inno-
vations are converted into patents, and not every patent is commercialized in the 
form of products (or services) offered on the market.

R&D activity – led in formal or non-formal manner1 – being the source of innova-
tions in present legal environment will require the confirmation of intellectual proprie-
ty (IP) rights. The protection of IP is offered thanks to patenting activity, and is an ine-
vitable step in nowadays R&D activity. It grants to the patent proprietaries a possibility 
to account the returns on investments made during the research phase. The actors of 
R&D activity (Figure 2) apart from their roles in research realization are in fact intercon-
nected. As for public administration, although it can maintain the R&D activity direct-
ly, it mainly organizes the institutional research by funding other actors conformingly 
to the priorities established and the chosen visions of development. From its point of 
view the research helps to satisfy other goals as country or multilateral union sustaina-
ble development, solution of specific or vital problems for inhabitants, etc.

Figure 2. Non-exhaustive landscape of R&D activity

Source: own elaboration.

1 The formal R&D activity is led by institutions whose mission is focused on research with scientific or com-
mercial goal. In both cases on the basis of research activity the descriptions or demonstrative versions of 
products and or technologies issued from the obtained results are prepared. The scientific and practical 
applications’ description is commonly expected for each research and from every researcher. Informal 
R&D activity should be understood as other ways to conduct research, individual or crowd-led, without 
granted institutional support, but in self-organizing manner.
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Researchers in public institutions are focused on scientific problem solution, so 
the commercialization of results is less bothering to them. However, with the good 
governance principles and pressure to rationalize public spending, the commerciali-
zation of the research results is expected as well.

In the commercial R&D institutions as well as in R&D departments of the compa-
nies, the ROI principle is widespread. The patenting as IP rights protection mecha-
nism is commonly used. The research is mainly profit-oriented and their directions 
reflect market and funding agencies expectations. At this point it is worth mentio-
ning the ambiguous role of public administration agencies which can successfully 
correct the markets imperfections by defining the goals for research to fund, but also 
can mistake all process with political or ideological inspiration absorbing time and 
funds on illusory research themes.

The individual inventors acting outside research institutions have also impact on 
innovativeness of world economy. They contribute in knowledge creation with their 
ideas and supply the technology market with patents deposed. Patent conversion 
into products can require huge investment that motivate individual inventors to sell 
or license the patents obtained.

Even if the discussion about the patenting justification is far from finished [Kar-
bowski, Prokop 2013] today they can be truly perceived as “the oil of the 21 centu-
ry” [Cheng et. al. 2017, p. 62] and “increasingly important as an appropriation tool” 
[Arora et al. 2016, p. 1352]. Its importance comes from the fact of bridging the in-
novations and goods/services market (as in Figure 1) and this is reinforced by the 
emergence of Non-Practicing Entities (NPE) who are “producing, acquiring, selling, 
licensing and enforcing patents (…) not practice their inventions in products or ser-
vices, but instead derive most of their income from the enforcement of patent rights 
[Cheng et al. 2017, p. 62]. Although NPE activity can be regarded positively as “en-
hancing exploitation of patents (…) contributing to the formation of patent market” 
[Chen et al. 2017, p. 61], some of their actions witness the dark side of the patent pro-
tection system. Karbowski and Prokop conclude their analysis of arguments positi-
ves to the patent protection of innovations stating that “business practice has shown 
that patent rights generate numerous negative phenomena (…) and [contempora-
ry patent laws] are often misused by economic entities to limit competition in the 
marketplace and to create „artificial” monopolies that are maintained exclusively on 
the basis of legal provisions” [Karbowski, Prokop 2013, p. 401]. The NPE without R&D 
activity described by Chen et al. fit well this characteristic with their defend/attack 
strategy in the case of infringement of patents possessed and aggressive litigation 
behavior [Chen et al. 2017, p. 75]. 
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As for transport sector, the analysis of R&D practices made by Wiesenthal et al. [2015] 
gives some interesting information about its innovativeness. Firstly, that the research 
intensity in the transport subsectors is of structural nature and strongly linked to their 
market environment and innovation system. It provokes “high dissimilarity of inno-
vation efforts across sub-sectors, which are of systemic nature” and results from such 
factors as: firm size, market size, market structure and regulations (especially environ-
mental-ones) [Wiesenthal et al. 2015, p. 87]. Where the cross-modal innovation and im-
provement is/are possible, these R&D investments incentives are lower, i.e. in the case 
of service companies or builders of infrastructure [Wiesenthal et al. 2015, p. 91]. It is re-
flected by the purchase of innovations from other industrial sub-sectors, such as acquis-
ition of advanced machinery, software and other equipment, instead of the financing of 
research activities by the transportation sector. For logistics services, it is visible through 
the “increasing adoption of many ICT-based innovations such as Computerized Vehicle 
Routing and Scheduling, vehicle tracking systems, and radio frequency identification 
(but also is recurring to the non-technological innovations such as fleet and freight ma-
nagement or public transport travel information)” [Wiesenthal et al. 2015, p. 91].

The structural features of supply network also influence the innovativeness of 
firms participating. According to Bellamy et al. [2014, p. 371] supply network accessibi-
lity generates improved knowledge and information flows and in turn interconnected 
supply networks may help moderate the improved knowledge and information flow 
from accessibility. They have also found that “innovation output can be enhanced by 
a firm’s absorptive capacity and level of supply network partner innovativeness” [Bel-
lamy et al. 2014, p. 371]. Those findings coincide with the “paradox of openness” of 
Laursen and Salter [Arora et al. 2016, p. 1352] “which describes a trade-off when firms 
open to outsiders to generate knowledge may weaken the firm’s power to capture 
knowledge” [Arora et al. 2016, p. 1360]. Two conflicting components of the trade-off 
hiding behind the openness are “spillover prevention” which encourages firms “to 
seek external collaborators if they can protect their innovation by patents” and “orga-
nizational openness” according to which “focus on patenting and exclusivity makes 
a firm less efficient in developing collaborative innovations, and hence also, a less at-
tractive partner” [Arora et al. 2016, p. 1352].

Research results 

The patents database interconnectivity rises recently aiming to facilitate the retrieval 
of data on existence and priority of similar patents, which is useful for both inven-
tors and patent seekers (for commercialization purposes). In the explorative study of 
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innovation patenting activity, the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
database (PATENTSCOPE®) is the most appropriate one to verify the scope and natu-
re of deposed inventions for the logistics and supply chain applications. The results 
of database search, applied to the front-page description, were obtained with logi-
stics and supply chain as the key words, connected with Boolean operator “and”. For 
supply chain notion, the commas were needed to exclude other descriptions with 
the separate words supply or chain2. PATENTSCOPE® is interconnected to the most 
relevant world patent databases: namely European, Chinese, USA, Russian and PCT 
(international). It is useful to research patent data, offering number of criteria to ca-
tegorize the results by the applicant, country, key words and many others. The follo-
wing chapters outline three main areas of research: firstly, patent activity in the field 
of logistics and supply chain for the years 2006–2016; secondly, the main fields of 
patents acquired in the world over the years, and thirdly, the relationship between 
the fields of registered patents and trends in the logistics area.

Patenting activity for logistics and supply chain 
between 2006–2016

The data of the last complete decade (2006–2016) show 181 patents in logistics 
and supply chains applications deposed in the worldwide bureaus of registration. 
Should only the biggest depositaries of those patents be considered, the choice is 
limited to ten countries with the highest number of patents is as was presented in 
Figure 3. Offices of registration China and USA prevail, which confirms the switch 
in the technological advancement places of these last years. China position in this 
ranking match the political choices and the focus on global logistics adopted in its 
economy.

Interestingly, a rising number of applicants choose the Patent Cooperation Tre-
aty (PCT) basis as registration option. International patent application filing under 
PCT gives to the applicant protection for an invention in 152 cooperating countries 
(with Jordan accession in March 2017).

2 Without restraining the search, the results returned were tripled for “logistics and supply chain” criteria 
than in the case of “logistics” and “supply chain”. 
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Figure 3. Patenting activity in logistics and supply chain between 2006–2016 by 
registration office

Source: [https://patentscope.wipo.int, access: 18.06.2017]. 

Poland acceded the WIPO on 25 December 1990. It seems to affect specifically 
the European Patent Office (EPO), because many of the PCT applicants are from 
Europe, but in the future, it can touch all national bureaus. 

Main fields of logistics and supply chain patents 
between 2006 and 2016

Main fields of patent deposed for the logistics and supply chain purposes are 
presented in Table 1. The domains covered are very large with the IT field predo-
minance (G physics, 06 computing, counting, calculating), but also including the 
transportation solutions (B transporting), electric (H electricity) and infrastructu-
ral ones (E fixed constructions). The total amount (201 patents) is superior to the 
patents deposed (181) because some of inventions were reported to more than 
one IPC domain.
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Table 1. Fields of logistics and supply chain patents by International Patent 
Classification (IPC)

Lp. Name Description No.

G physics Total: 185

06 computing; calculating; counting Subt:172

1 G06Q

Q – data processing systems or methods, specially adap-
ted for administrative, commercial, financial, managerial, 
supervisory or forecasting purposes; systems or methods 
specially adapted for administrative, commercial, finan-
cial, managerial, supervisory or forecasting purposes, not 
otherwise provided

123

2 G06K K – recognition of data; presentation of data; record car-
riers; handling record carriers 27

3 G06F F – electric digital data processing 22

08 signalling Subt: 7

4 G08B B – signalling or calling systems; order telegraphs; alarm 
systems 7

05 controlling; regulating Subt:6

5 G05B
B – control or regulating systems in general; functional 
elements of such systems; monitoring or testing arrange-
ments for such systems or elements

6

B B – performing operations; transporting Total: 13

65 65 – conveying; packing; storing; handling thin or filamen-
tary material Subt: 11

6 B65D

D – containers for storage or transport of articles or mate-
rials, e.g. bags, barrels, bottles, boxes, cans, cartons, crates, 
drums, jars, tanks, hoppers, forwarding containers; acces-
sories, closures, or fittings therefor; packaging elements; 
packages

5

7 B65G
G – transport or storage devices, e.g. conveyors for lo-
ading or tipping, shop conveyor systems or pneumatic 
tube conveyors

4

8 H01Q
H – electricity
01 – basic electric elements
Q – aerials

3

9 B60P
B – performing operations; transporting
60 – vehicles in general
P – vehicles adapted for load transportation or to trans-
port, to carry, or to comprise special loads or objects

2

10 E04H

E – fixed constructions
04 – building
H – buildings or like structures for particular purposes; 
swimming or splash baths or pools; masts; fencing; tents 
or canopies, in general

2

Source: based on [https://patentscope.wipo.int/search/en/result.jsf ].

Majority of the patents deposed – namely 185 – belong to the G group (physics) 
with computing applications dominance (93%). It corresponds to the other studies 
on patenting activity and supply chain applications (Table 2). Logistics and supply 
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chain solutions benefit largely from cross-industry innovations that help reduce 
costs by faster delivery of products. Those, which also improve customer relations-
hip and trade tools are offered by IoT technologies, used in logistics field.

Table 2. Technology application matrix (TAM)

Technology
Application

Energy (A1) Production 
(A2) Supply chain (A3)

Perception layer
Sensors (T1) 30 211 11
Circuits (T2) 26 404 5
Actuators (T3) 10 43 3
Controllers (T4) 57 890 7
RFID (T5) 5 104 14
Imaging (T6) 1 27 2

Transmission layer
Multiplexing methods (T7) 0 139 0

Topology management (T8) 5 118 1

Baseband processing (T9) 0 18 0

Protocols (T10) 8 531 2
Computation layer

Hardware (T11) 10 255 10

Software (T12) 25 409 10
Algorithms (T13) 17 126 1
Cloud platforms (T14) 5 50 3
Encryption (T15) 22 211 6

Memory management (T16) 2 131 0

Power management (T17) 3 75 0

Resource management (T18) 3 97 0

Source: [A.J.C. Trappey & al. 2016, p. 14].

But, as highlighted by A.J.C. Trappey, focusing on “the introduction of sensors, 
wireless communication, and embedded systems”, the IoT leaders are confronted 
with the key challenge “that the current many industry software systems are a le-
gacy, closed box system that prevents machines from communicating with each 
other over the new Internet protocols of IoT” [Trappey et al. 2016, p. 14]. That ob-
stacle must be overcome before the real potential of the new technologies could 
be fully exploited in the logistics field.
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Patents in line with logistics trends –  
non-exhaustive review 

In one of the recent studies on logistics trends – conducted by BVL (Bundesvereini-
gung Logistik German nonprofit logistics association) prevailing trends have been 
detected (Table 3).

Table 3. Logistics Trends

Logistics Trend Percentage of Experts Stating this Trend
1. Digitalization in Logistics 31%
2. Compliance, Processes & Organization 17%
3. Supply Chain Risks 16%
4. Development of Infrastructure 12%
5. Shortage of Trained Staff 10%
6. New Forms of Mobility 5%
7. Green & Sustainable Logistics 4%
Other Trends 5%

Source: [Kunze 2016, p. 289]

Kunze, who verified the conformity of logistics trends with mega trends, states 
that not only the lasts influence the logistics ones, but also the lasts are interde-
pendent [Kunze 2016, p. 289–290] especially based on the digitalization in logi-
stics. What is worth noticing is the fact that the number of indications for a given 
trend by the surveyed experts reflects roughly the structure of the areas where 
patents related to logistics and supply chain are reported. 

The digitalization in logistics trend is described by Kunze as covering wider ar-
ray of ideas and technologies from track & trace (T&T) applications by the physical 
internet (PI)4, which can lead to the new forms of cargo mobility as crowd logistics 
services to the fundamental change of the logistics’ nature towards transporting 
information only, and re-producing the goods on site, in conformity with additive 
manufacturing (AM) concepts and 3D printer technology. 

It comes together with the Industry 4.0 concept – one of technological deve-
lopments that affects logistics and supply chain. “The Fourth Industrial Revolution 
can be best described as a shift in the manufacturing logic towards an increasingly 
decentralized, self-regulating approach of value creation, enabled by concepts and 
technologies such as CPS, IoT, IoS, cloud computing or additive manufacturing and 
smart factories, so as to help companies meet future production requirements” 
[Hofmann, Rusch 2017, p. 33]. In its logistics-oriented application model (Figure 4) 
the model presented by Hofmann and Rusch encompasses two dimensions: phy-
sical supply chain and digital data value chain [Hofmann, Rusch 2017, pp. 25–26].
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Figure 4. A logistics-oriented Industry 4.0 application model

Source: [Hofmann, Rusch 2017, p. 26]

Because of the model’s two dimensions interplay, “three customer value com-
ponents are expected. First, the “value of availability”, meaning making products 
and services available to the customer via autonomous delivering. (…) Second, 
“value of digital integration” arises through a permeable transparency and trace-
ability along the supply chain.” With also the interconnection of the “order proces-
sing systems (…) facilitating seamless business executions (e.g. object self-service, 
remote usages or condition monitoring). Third, (…) “value of digital servitization” 
which means that physical products are “charged” with additional digital services, 
the data itself creates value outside the original use case (“sensor as a service”) 
[Hofmann, Rusch 2017, p. 26]. “The significance of Industry 4.0 with respect to 
cross-organizational logistics, particularly in terms of real time information flows, 
end-to-end supply chain transparency and improvements in flexibility (thanks to 
e.g. reduced bullwhip effects or highly transparent and integrated supply chains), 
thus helping companies to optimize value-creation” [Hofmann, Rusch 2017, p. 33].

In line with the above are patents from the portfolio of Amazon reported in the 
last two years [Logistics Magazine online]. The company seeks to cover all delive-
ry field in distribution logistics and any environment: from Uber-like applications, 
by underground pipeline for network delivery system patents or flying warehou-
ses, to the supporting technologies as 3D printers in trucks and drones that can 
hitchhike of trucks and buses.
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The abovementioned application should be launched in summer 2017 and has to 
offer real-time pricing and driving directions. As Logistics Magazine states, other ru-
mored features include tracking and payment options and truck stop recommenda-
tions and suggested load pick-up routes for drivers. As for airborne fulfilment centre 
(AFC) it should float at an altitude of some 13,000 m – recalling airship or blimp fun-
ctionality. To realize deliveries, it should be supported by the drones that would be 
able to access the flying warehouse to carry out local deliveries within minutes, in the 
crowded places as i.e. a stadium during a match. To maintain that kind of network, 
other solutions should be introduced i.e. aiming to solve recharge problems to dro-
nes. Also for that Amazon applied for a patent on using tall buildings and structures 
such as lampposts or churches as docking stations for drones to recharge.

Concluding remarks

The analysis of patent activity between 2006–2016 covered by PATENTSCOPE® da-
tabase reflects the dominance of IT technologies in the field of logistics and supply 
chains. The main areas for obtaining patents are related to data processing, which, 
in the light of A. J. C. Trappey’s research, can mean a general focus on registration 
mechanisms (the perception layer), ie sensors, sensors and controllers as well as har-
dware and software solutions (the computation layer). These observations are also in 
line with the dominant trend of digitalization of logistic and offer support for Indu-
stry 4.0 solutions. All this seems to confirm the opening of the possibility of radically 
reducing the need for skilled work at logistic and production sites. More important 
is the answer to the question of further evolution of jobs in these sectors of the eco-
nomy. Equally important is the question of the place of domestic economy on the 
world patent map and the areas of competitiveness confirmed by innovations and 
supported by patent policy.

Additionally, the result of research confirms the performance of Chinese inno-
vations policy in the logistics and supply chain solutions patenting. Further rese-
arch can deepen the view from this explorative study particularly to reveal the pro-
files of main applicants and their patent portfolios. The major limitation of research 
referring to patents databases arises from the fact that not all the results of inno-
vative research are transformed into patents. In addition, not all patent owners are 
willing to commercialize them. Then, the vision derived from such sources can be 
incomplete. Nevertheless, it is still an important source of knowledge about the 
technologies that can shape the sphere of logistics and the supply chain soon and 
therefore it is worth attention.
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Perspektywy wspomagania obsługi rynków  
zagranicznych przez logistyczne centra zwrotów1

Perspectives to Support the Service of Foreign Markets  
through Logistics Centers of Return

Abstract: Managing the movement of goods on foreign markets, whether by competent mana-

gers or business owners, you must take into account the return processes. Often time, specialized 

knowledge and skills assisted by IT tools are needed to manage the return processes of products 

in a simple and quick way, without unnecessary perturbations. Handling of foreign markets, in the 

case of companies operating simultaneously in and outside the home country, not only needs the 

strategies required to penetrate those markets effectively, but also the advanced freight and re-

turns management which in most cases requires appropriate systems and support programs. Lo-

gistics return centers are good solutions in this case as they offer the monitoring services to follow 

the flow of goods from start to finish, inform the customers of important details about the product 

itself as part of the return process, as well as the course of the process, and at the same time, gua-

rantee a smooth flow of goods without unnecessary contractions and interruptions in delivery. The 

authors verify to what extent the offer of logistics centers of return is used and put into operation 

by businesses oriented to foreign markets and how these companies handle return of their goods. 

Key words: Logistics return centers, foreign markets, enterprises, returns, returns manage-

ment, logistics

1 Treść niniejszej publikacji stanowi jeden z rezultatów projektu pt. Zarządzanie logistyczne produktami 
niepełnowartościowymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, finansowanego ze środków Narodo-
wego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/02071.
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Wstęp

Dynamika zachodzących na rynkach zmian, jak również silna konkurencja, wymusza-
ją na dzisiejszych przedsiębiorcach trafny dobór strategii w zarządzaniu, uwzględ-
niający procesy logistyczne, które przełożą się na efektywne i szybkie dostawy to-
warów na półki sklepowe [Stonehouse, Hamill, Campbell, Purdie 2001, s. 41], a także 
na właściwe zarządzanie zwrotami towarów, które z różnych przyczyn nie zdobyły 
nabywców i wróciły do punktu wyjścia. Może to się tyczyć potencjalnych produ-
centów, których celem samym w sobie jest sprzedaż największej liczby produktów 
i tym samym wypracowanie mocnej pozycji na rynku. Wpisuje się to, idąc za kon-
cepcją Wojciechowskiego [2011, s. 12], w zarządzanie marketingowo-logistyczne, 
które jako alternatywna forma klasycznego zarządzania firmą może w burzliwych 
współcześnie warunkach otoczenia przynieść lepsze rezultaty. Firmy operujące na 
rynku macierzystym lub/i obsługujące rynki zagraniczne muszą liczyć się z faktem, 
że w dzisiejszych czasach szybka realizacja zamówień, sprawna dostawa towarów na 
czas odzwierciedlają siłę przedsiębiorstwa i bywają równoznaczne z osiągnięciem 
przewagi konkurencyjnej oraz budowaniem dobrego wizerunku. Wyprodukowanie 
towaru dobrej jakości i szybkie dostarczenie go do klienta to niezwykle ważny ele-
ment funkcjonowania firmy w warunkach silnej konkurencji. Niniejszy artykuł ma na 
celu przeanalizowanie, jak kwestie dotyczące zarządzania zwrotami są realizowane 
przez polskie przedsiębiorstwa i czy przy obsłudze rynków zagranicznych korzystają 
one z usług centrów zwrotów i jakie są dalsze perspektywy obsługi rynków zagra-
nicznych w oparciu o usługi centrów zwrotów. Przede wszystkim należy podkreślić, 
iż współczesne przedsiębiorstwa muszą wypracować umiejętność zarządzania prze-
pływem towarów, aby, jak przytacza w swoim opracowaniu Waters [2001, s. 528], 
faza zbytu była adekwatna do potrzeb rynku, co zagwarantuje właściwy poziom ob-
sługi klientów, na podstawie którego firma może budować swoja renomę [Krawczyk 
2000, s. 106, Skowronek 2003, s. 16, Ławicki 2005, s. 235]. Produkt winien nie tylko 
mieć pożądaną jakość, ale musi trafić na rynek w odpowiednich kontrolowanych 
warunkach transportowych i w stosownym  czasie, w myśl zasady 5R2 [Korzeń 1998, 
s. 64], aby producent mógł w pełni wykorzystać aktualnie występujący popyt, pozy-
skać odbiorcę i tym samym wygenerować dla siebie oczekiwany zysk przy stosun-
kowo niskich kosztach [Vollmuth 1995, s. 243, Skowronek 2003, s. 17, Wojciechowski 
2011 s. 17]. Powyższe kwestie stanowią kluczowe aspekty zarządzania łańcuchem 

2 Zasada 5R oznacza dostarczenie właściwych towarów (right goods) we właściwej ilości (right quantity), 
o właściwej jakości (right quality) na właściwe miejsce (right place) we właściwym czasie (right time).
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dostaw, którego celem jest stosowne planowanie produkcji z uwzględnieniem 
popytu na rynkach, zaopatrzenie gwarantujące dostępność produktów, sama pro-
dukcja ukierunkowana na finalną postać produktu, dostawę obejmującą właściwy 
dobór środków transportowych i sprawne zarządzanie zamówieniami oraz zwroty 
uwzględniające potransakcyjne powroty towarów lub elementów będących częś-
cią dostawy towaru w pierwotnym przepływie [Wieteska 2011, s. 57, Pfohl 1998, 
s. 3]. Uwzględnienie potencjalnych zwrotów towarów stanowi równie istotny punkt 
w zarządzaniu firmą, jak wspomniane dostarczanie produktów na półki sklepowe. 
Zwroty pochodzące od klienta i trafiające finalnie do producenta stanowią część 
logistyki klasycznej i należą do nich: zwroty, produkty uszkodzone, nadwyżki zapa-
sów, naprawione produkty oraz te przeznaczone na cele charytatywne (rysunek 1) 
[Starostka-Patyk 2016, s. 37]. Towary będące zwrotami muszą bowiem w równie 
szybki i niezakłócony sposób wrócić do producenta, aby ten mógł nimi odpowied-
nio gospodarować, a w zamian dostarczyć na rynek towary nowe lub ulepszone, 
w przypadku, gdy pierwotne egzemplarze nie spełniły oczekiwań klientów lub nie 
zostały sprzedane w ilości pierwotnie założonej lub też uległy uszkodzeniu. Proces 
zwrotnego przepływu towarów może przysparzać trudności, zwłaszcza gdy produ-
cenci obsługują kilka rynków jednocześnie i wprowadzają na te rynki duże ilości 
dóbr [Starostka-Patyk 2016, s. 39]. 

Rysunek 1. Przepływy zwrotne w logistyce klasycznej pochodzące od klienta

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Starostka-Patyk 2016, s. 37, Monahan 2004, s. 20].
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Przede wszystkim należy tu zaznaczyć, że w momencie zwrócenia towaru 
przez klienta, jego sprawny przepływ z powrotem do producenta zależy w dużej 
mierze od jego wcześniej opracowanych i wdrożonych metod zarządzania obie-
giem towarów w kierunku klienta i w sytuacji odwrotnej – od klienta pod posta-
cią zwrotów. Warto raz jeszcze podkreślić, iż zarządzanie procesami logistycznymi 
w przedsiębiorstwie i sposób kontrolowania przepływów surowców, materiałów, 
produktów, innych elementów, jak i informacji realnie przekłada się na efektywne 
funkcjonowanie firmy i jej konkurencyjność [Banaszak 2011, s. 50, Witkowski 2003, 
s. 29]. Umowy z dystrybutorami, dostawcami, warunki magazynowania gotowych 
produktów, ekspedycja i transport towarów czy też kontrolowanie zamówień 
i informacji napływających z  rynku to tylko podstawowe kwestie związane z lo-
gistyką i zarządzaniem przedsiębiorstwem [Wierzbicki 1999, s. 63]. W przypadku 
firm obejmujących swoim zasięgiem także pobliskie rynki zagraniczne, a tym bar-
dziej działających globalnie, nie sposób, aby z powyższymi kwestiami poradziły 
sobie samodzielnie. Zasadniczo firmy dążą do wypracowania najkorzystniejszych 
umów i warunków współpracy z  innymi podmiotami, które zarobkowo oferują 
szereg usług logistycznych, takich jak magazynowanie, transport i dystrybuowa-
nie towarów mających trafić do sklepów, a także przepływy zwrotów od klientów 
[Jeszka 2009, s. 59]. Do podmiotów tych można zaliczyć jednostki dystrybucyjne, 
w tym centra logistyczne, centra dystrybucyjne, centra zwrotów. Jak wspomniano 
wcześniej, zasadniczą kwestią – podjętą w artykule – jest poznanie, w jakim stop-
niu firmy korzystają z usług centrów, zwłaszcza w przypadku obsługiwania rynków 
zagranicznych i czy ewentualnie polegają na usługach innych operatorów odpo-
wiedzialnych za transport i dystrybucję oraz przepływ zwrotów towarów wycho-
dzących od producenta. 

Przepływy klasyczne i zwrotne u przedsiębiorstw 
zorientowanych na rynki zagraniczne

Dystrybucja stanowi proces obsługi rynku łączący podejmowane decyzje z odpo-
wiednim wachlarzem działań, które mają za zadanie utrzymywać komunikację pro-
ducenta z klientem. Z tego względu istotne staje się dla przedsiębiorstwa wypra-
cowanie właściwych kontaktów z pośrednikami, tworzącymi kanały dystrybucyjne 
usprawniające przypływ towarów [Altkorn 1998, s. 222, Kramer 2004, s. 111]. Wybór 
odpowiedniego kanału dystrybucyjnego sprzyja penetracji rynków zagranicznych 
i zwiększa szanse na oczekiwane rezultaty wprowadzania produktu, a także znacznie 
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ułatwia przepływ zwrotny z różnych rynków wprost do punktu wyjścia. Na rysunku 
drugim przedstawiono ogólny schemat kanałów dystrybucyjnych, z  uwzględnie-
niem potencjalnych podmiotów biorących udział w dystrybucji towarów. 

Rysunek 2. Schemat kanałów dystrybucyjnych

Źródło: opracowanie własne. 

W czasach, gdy również liczy się szybka i elastyczna reakcja na zachowania 
rynku, firmy powinny rozważać korzystanie z usług logistycznych wyspecjalizowa-
nych jednostek dystrybucyjnych, które będą w stanie zarządzać dystrybucją prze-
pływów zarówno tych klasycznych, czyli od z jednego punktu do wielu, oraz prze-
pływów zwrotnych – z wielu punktów do jednego [Starostka-Patyk 2016, s. 47]. 
Dystrybucja, jako część logistyki, obejmuje przygotowanie produktów poprzez 
ich wyprodukowanie, kompletowanie i pakowanie. Gotowe towary mogą trafiać 
do klientów poprzez usługi centrum dystrybucyjnego lub/i jego regionalne czy 
lokalne odziały. Dystrybucję dzielimy na bezpośrednią (producent sam dostarcza 
produkt do klienta), pośrednią (producent korzysta z usług pośrednika w dostar-
czeniu towaru do klienta) i wielokanałową (producent wykorzystuje wielu pośred-
ników dostarczenia produktu do klienta) [Śliżewska, Zadrożna 2014, s. 19]. Produ-
cent, w zależności od własnych potrzeb i możliwości, może, ale nie musi korzystać 
z usług pośredników i  dokonywać dystrybucji swojego towaru bezpośrednio do 
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klienta. W przypadku firm działających wyłącznie lokalnie w obrębie własnego śro-
dowiska biznesowego, taka dystrybucja towarów jest możliwa i najczęściej przy-
biera postać własnych sklepów firmowych. Niepodważalną zaletą bezpośredniej 
sprzedaży towarów w sklepie należącym do producenta jest stały kontakt z klien-
tem i możliwość obserwowania na bieżąco popytu na towar, a dla klienta możli-
wość zwrotu towaru bez angażowania pośredników. Dla firm obejmujących swoim 
działaniem obszar kraju lub/i rynki zagraniczne dobór kanałów dystrybucyjnych 
jest w dużym stopniu uzależniony od zasobów finansowych, infrastrukturalnych 
czy transportowych. W praktyce można zaobserwować, że większość przedsię-
biorstw produkcyjnych skupia uwagę na samej produkcji, a zbyt towarów prze-
kazuje partnerom pośredniczącym lub organizacjom takim jak centra logistyczne. 
Podmioty te są również wówczas odpowiedzialne za przepływy zwrotów. Podmio-
ty i elementy wspomagające przepływy towarów przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Podmioty oraz elementy przepływów klasycznych i zwrotnych

Źródło: opracowanie własne.
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W celu poznania, które kanały dystrybucji wybierają przedsiębiorstwa obsłu-
gujące rynek krajowy oraz rynki zagraniczne i przeanalizowania preferencji odnoś-
nie korzystania z usług centrów logistycznych, dystrybucyjnych, w tym centrów 
zwrotów, przeprowadzono stosowne badanie empiryczne ilościowe i jakościowe, 
których wyniki przedstawiono w kolejnej części niniejszego opracowania. 

Obsługa rynków z wykorzystaniem kanałów dystrybucji 

Przeprowadzone w 2016 roku badanie ankietowe ilościowe na próbie 100 
przedsiębiorstw województwa śląskiego z wykorzystaniem technik CAWI i CATI 
uwzględniło  przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, co przedstawiono na 
wykresie 1. 

Wykres 1. Charakterystyka próby badawczej (N=100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych wyników badań.

Powyższy wykres 1. wyraźnie wskazuje, iż zdecydowaną większość badanych 
firm stanowiły przedsiębiorstwa mikro (33 podmioty) oraz średnie (28 podmio-
tów), nieco mniej odnotowano małych firm (25 podmiotów), a najmniej firm 
(14 podmiotów) zatrudniających więcej niż 250 osób. Przekrój rodzajów działal-
ności gospodarczej realizowanych przez respondentów  badania przedstawiono 
na wykresie 2. 



44

Andrzej Brzeziński, Katarzyna Szymczyk

Wykres 2. Rodzaje działalności gospodarczej badanych przedsiębiorstw (N=100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych wyników badań.

Większość badanych firm to firmy oferujące sprzedaż usług (51%), a 34% stanowiły 
przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją (15%), produkcją i handlem (3%), produkcją 
i usługami (6%) oraz produkcją, handlem i usługami (10%). Pozostałe 7% firm to przed-
siębiorstwa handlowo-usługowe. Wykazano w badaniu, iż 98% obsługuje rynek krajo-
wy, a jedynie 2% podmiotów działa poza rynkiem macierzystym. Na wykresie 3 przed-
stawiono udział badanych firm na rynkach. 

Wykres 3. Udział badanych firm na rynkach (N=100)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zebranych wyników badań.
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Firmy, które wskazały na rynek krajowy (36%), dzielą się na przedsiębiorstwa 
operujące lokalnie, w obrębie miasta, ewentualnie powiatu (16%) czy też regionalnie 
na obszarze województwa (15%). W badanej populacji 31% firm operuje zarówno 
na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, a 2% badanych podmiotów ob-
sługuje wyłącznie rynek zagraniczny. W celu poznania sposobów wejścia i opero-
wania na rynkach zagranicznych (m.in. czy przedsiębiorstwa działają samodzielnie, 
czy też nawiązują współpracę z innymi podmiotami, w tym pośrednikami uspraw-
niającymi zbyt towarów lub/i usług za granicą), kolejne zapytania w trakcie badania 
skierowano do wyodrębnionej grupy 33% przedsiębiorstw działających na rynkach 
zagranicznych. Kolejną kwestią było zweryfikowanie, czy firmy te korzystają z usług 
centrów logistycznych, zwłaszcza centrów zwrotów, które mogłyby potencjalnie 
usprawnić przepływ towarów z rynków zagranicznych, które nie znalazły nabywców 
w wyniku niskiego popytu lub nie spełniły ich oczekiwań, czy też zostały uszkodzo-
ne, w związku z czym powinny trafić z powrotem do firmy. Zebrane wyniki przedsta-
wiono w tabeli 1. Większość przedsiębiorstw, blisko 58%, współpracuje z klientami 
zagranicznymi, a 34% przedsiębiorstw w celu efektywnego operowania na rynkach 
zagranicznych korzysta z usług dostawców lub też (również 33%) w celu wykorzy-
stania kanałów dystrybucji zagranicznego podmiotu nawiązuje z nim współpracę.

Tabela 1. Kanały dystrybucji w obsłudze rynków zagranicznych przez badane firmy (N=33)

WSPÓŁPRACA BADANYCH FIRM Z PODMIOTAMI NA RYNKU ZAGRANICZNYM
PODMIOT LICZBA FIRM

Dostawca 11
Agent zagraniczny 6
Dystrybutor zagraniczny 9
Klienci zagraniczni 19
Konkurenci 2
Pośrednik 10
Instytucje finansowe 3
Instytucje państwowe 3
Grupa eksporterów 1
Organizacje branżowe (stowarzyszenia, izby, itp.) 3
Nawiązanie współpracy z zagranicznym podmiotem w celu  
korzystania z jego kanałów dystrybucji 11

Inne: 2
Przedsiębiorstwo projektowo-inżynieryjne 1

Producenci 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych wyników badań.

Nieco ponad 30% firm polega na usługach pośredników, a niespełna 28% zdecy-
dowało się na usługi dystrybutorów zagranicznych. Część badanych przedsiębiorstw 
opiera obsługę rynków zagranicznych na kooperacji z konkurentami (19%), grupami 
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eksporterów (3%) czy też z innymi podmiotami, jak producenci (3%) lub przedsię-
biorstwa projektowo-inżynieryjne (3%). Około 6% przedsiębiorstw współpracuje 
z zagranicznym agentem, inni bazują na kooperacji z instytucjami finansowymi (3%), 
różnymi podmiotami, w tym publicznymi (3%) lub innego rodzaju organizacjami 
branżowymi (3%). Wśród badanej populacji nie odnotowano firm, które wskazały na 
korzystanie z usług centrów logistycznych lub dystrybucyjnych. Przepływ towarów 
na rynkach zagranicznych w badanej grupie 100 przedsiębiorstw, według zebranych 
danych, wskazuje, iż firmy decydują się na inne niż centra logistyczne kanały dystry-
bucji usprawniające obsługę rynków zagranicznych. Można zatem wywnioskować, 
iż przedsiębiorstwa potrafią obsługiwać rynki zagraniczne w oparciu o współpracę 
z mniejszymi podmiotami i nie polegają wyłącznie na usługach centrów logistycz-
nych lub dystrybucyjnych. 

W badaniu jakościowym w oparciu o wywiad pogłębiony z wykorzystaniem sce-
nariusza ankiety wzięło udział 14 przedsiębiorstw z województwa śląskiego – po-
wiat częstochowski i lubliniecki. Również w tym przypadku poproszono, aby firmy 
wskazały, z jakich usług logistycznych korzystają w celu usprawnienia obsługi ryn-
ków zagranicznych i czy należą do nich centra logistyczne, dystrybucyjne i zwrotów. 
Przedsiębiorstwa mogły wskazać na więcej niż jedną odpowiedź. Zebrane dane 
przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Kanały dystrybucji w obsłudze rynków zagranicznych przez badane 
firmy (N=14)

WSPÓŁPRACA BADANYCH FIRM  
Z PODMIOTAMI NA RYNKU ZAGRANICZNYM

PODMIOT ILOŚĆ 
FIRM

Dostawca 2
Agent zagraniczny -
Sieci handlowe 4
Dystrybutor zagraniczny 5
Klienci zagraniczni 7
Konkurenci 3
Pośrednik/hurtownik 3
Instytucje finansowe -

Instytucje państwowe 1

Grupa eksporterów -

Nawiązanie współpracy z zagranicznym podmiotem w celu korzystania 
z jego kanałów dystrybucji 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych wyników badań.
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Szczegółowy przekrój podmiotów wspomagających przepływ klasyczny 
i zwrotny w badanych firmach przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Podmioty wspomagające obsługę rynków zagranicznych w badanych 
przedsiębiorstwach (N=14)

Firma, sie-
dziba Forma prawna

Obec-
ność na 
rynkach 
zagra-

nicznych

Podmioty 
wspomaga-
jące obsługę 
rynków za-

granicznych

Sklep 
firmo-

wy 
w kraju

Sklep 
inter-
neto-

wy

Firma A – 
branża IT
Częstochowa

spółka z o.o., 
spółka ko-
mandytowa

5–8 lat klient zagra-
niczny tak tak

Firma B – ak-
cesoria spor-
towe
Częstochowa 
-Blachownia

spółka cy-
wilna 9–12 lat

klient za-
graniczny, 
dystrybutor 
zagraniczny, 
pośrednik, 
sieci handlo-
we

tak nie

Firma C– 
zabawki, 
instrumenty 
muzyczne
Częstochowa

osoba fizyczna 13–16 lat klient zagra-
niczny tak nie

Firma D – za-
bawki
Wola Hankow-
ska,
Mykanów

spółka jawna 13–16 lat

klient za-
graniczny, 
dystrybutor 
zagraniczny, 
pośrednik, 
sieci handlo-
we

nie tak

Firma E – 
branża obuw-
nicza
Częstochowa

osoba fizyczna 13–16 lat konkurenci nie nie

Firma F – czę-
ści motoryza-
cyjne
Częstochowa

osoba fizyczna 13–16 lat

konkurenci,
podmioty 
zagraniczne 
z własnymi 
kanałami 
dystrybucji

nie nie

Firma G – de-
koracje okien
Częstochowa

spółka ko-
mandytowa
spółka z o.o.

więcej niż 
16 lat

klient za-
graniczny, 
dystrybutor 
zagraniczny

nie nie

Firma H – 
tworzywa 
sztuczne
Częstochowa

osoba fizyczna więcej niż 
16 lat

klient za-
graniczny, 
dystrybutor 
zagraniczny, 
dostawca

nie tak

Firma I – 
oświetlenie
Częstochowa

spółka jawna więcej niż 
16 lat

dystrybutor 
zagraniczny, 
dostawca, 
sieci handlo-
we

tak tak
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Firma, sie-
dziba Forma prawna

Obec-
ność na 
rynkach 
zagra-

nicznych

Podmioty 
wspomaga-
jące obsługę 
rynków za-

granicznych

Sklep 
firmo-

wy 
w kraju

Sklep 
inter-
neto-

wy

Firma J – bran-
ża obuwnicza
Częstochowa

spółka jawna więcej niż 
16 lat

sieci handlo-
we nie nie

Firma K - od-
lewnictwo
Częstochowa

spółka akcyjna więcej niż 
16 lat

instytucja 
państwowa nie nie

Firma L – prze-
mysł stalowy
Częstochowa

spółka z o.o. więcej niż 
16 lat

konkurenci,
podmioty 
zagraniczne 
z własnymi 
kanałami 
dystrybucji

nie nie

Firma Ł –czę-
ści motoryza-
cyjne
Częstochowa

spółka z o.o. więcej niż 
16 lat

klient zagra-
niczny nie nie

Firma M – 
przemysł 
kopalniany
Lisów

osoba fizyczna więcej niż 
16 lat pośrednik nie nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie zebranych wyników badań.

Badane przedsiębiorstwa swoją działalność na rynkach zagranicznych zasadni-
czo opierają na współpracy z klientami zagranicznymi dzięki wzajemnym umowom, 
korzystają z usług dystrybutorów zagranicznych lub sieci handlowych. Pozostałe 
wskazały na kooperację z pośrednikami, głównie hurtownikami, a także z konku-
rentami lub podmiotami posiadającymi wypracowane kanały dystrybucyjne. Żadna 
z firm w przeprowadzonym wywiadzie nie wskazała na korzystanie z usług logistycz-
nych wyspecjalizowanych centrów. Część z badanych firm posiada własne sklepy fir-
mowe, co w przypadku handlu detalicznego w obrębie rynku krajowego przynosi 
wymierne efekty, gdyż klienci mogą zwrócić towar lub reklamować bezpośrednio go 
do producenta, nawet jeśli został on zakupiony w innymi miejscu.

Zakończenie

Przedsiębiorstwa operujące na rynkach zagranicznych mają do wyboru szereg podmio-
tów, z którymi mogą współpracować w celu usprawnienia przepływu towarów. Wybór 
ten jest w dużej mierze uzależniony od rodzaju działalności, zasobów finansowych i do-
stępu do kanałów dystrybucji. W przeprowadzonym badaniu pośród firm województwa 
śląskiego nie wykazano, aby firmy korzystały z usług logistycznych wyspecjalizowanych 
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centrów. Jednym z powodów takiej sytuacji był fakt, iż badane firmy w większości sta-
nowią mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie, które posiadają własne zaplecza ma-
gazynowe oraz transportowe, a w przypadku problemów z dostarczeniem produktów 
we własnym zakresie korzystają z pomocy swoich kontrahentów. Dotyczy to również 
przepływów zwrotnych. Ponadto firmy wyraźnie podkreśliły, że zakres ich działalno-
ści zasadniczo jest ukierunkowany na gotowość i oczekiwanie na zamówienie oraz 
elastyczną produkcję w momencie wpłynięcia zamówień, co w rezultacie oznacza 
częstszą dystrybucję mniejszej ilości produktów. Firmy nie produkują towarów w du-
żych ilościach, lecz pozostają w pełnej gotowości do produkcji w oparciu o warunki 
nawiązywanych umów. Stąd też występuje brak potrzeby stałego korzystania z usług 
logistycznych centrów nastawionych na dystrybucję masową, aczkolwiek część ba-
danych firm przyznała, iż okazjonalnie korzysta z usług transportowych w przypadku 
zamówień do sieci handlowych, jeśli te nie mogą zapewnić własnych kanałów dys-
trybucji. Zakres korzystania z usług logistycznych wyspecjalizowanych centrów przez 
przedsiębiorstwa z sektora MSP i w skali mikro jest z tego względu mocno zawężony 
i w perspektywie nie rokuje na zwiększenie. W literaturze podmiotu można doszukać 
się wniosków, iż raczej duże firmy o globalnym zasięgu, nastawione na szeroko za-
krojoną produkcję, preferują kooperację z centrami logistycznymi i dystrybucyjnymi, 
które kontrolują również przepływy zwrotne. Tego typu wskazania można zauważyć 
chociażby w badaniach wspomnianej wcześniej Starostki-Patyk [2016, s. 87], która 
zaznacza, iż duże i średnie firmy o międzynarodowym charakterze produkcji, nasta-
wione na masowe wytwarzanie towarów, mają wysoko rozwinięte procedury logi-
styki zwrotnej w przypadku liberalnej polityki zwrotnej, np. firma produkująca sprzęt 
AGD, ze względów bezpieczeństwa, jak w przypadku firmy zajmującej się produkcją 
wózków dziecięcych lub też zaawansowanej hurtowej sprzedaży akcesoriów meblo-
wych [Starostka-Patyk 2016, s. 89]. Mając na uwadze powyższe kwestie, można dojść 
do przekonania, iż o ile przepływy klasyczne i zwrotne w  danym przedsiębiorstwie 
obsługującym rynki zagraniczne mogłyby odbywać się w oparciu o usługi centrów, 
o tyle w przypadku firm o mniejszej rozpiętości działalności na rynkach zagranicznych, 
tudzież będących przedsiębiorstwami w skali mikro, małymi lub średnimi, często ro-
dzinnymi, taka obsługa opiera się głównie na bezpośrednim kontakcie z klientem 
zagranicznym lub na usługach dystrybutorów i pośredników aniżeli wyspecjalizowa-
nych centrów. Usługi takich centrów, w przypadku wspomnianych firm mikro i MSP, 
nie stanowią niezbędnego ogniwa w łańcuchu dostaw, a wręcz są postrzegane jako 
zbędne. Wobec tego, zasadniczo można stwierdzić, iż stan obecny dotyczący kwestii 
korzystania przez przedsiębiorstwa z usług centrów logistycznych, dystrybucyjnych 
i centrów zwrotów jako podmiotów wspomagających obsługę rynków zagranicznych, 
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w perspektywie będzie dotyczył wyłącznie firm zorientowanych na masową produk-
cję i tym samym, masową dystrybucję towarów praktycznie w skali całego globu oraz 
mających liberalną politykę zwrotów. 
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Abstract: Modern information and communication technologies and information systems 

are tools, used in order to realize and support the processes, that occur in almost every en-

terprise. Thanks to them, it is possible to efficiently manage processes such as orders’ kee-

ping records, setting up the production schedule or scheduling deliveries to customers. In 

currently operating companies, besides these main activities, activities related to the returns 

and defective products management are also undertaken. And the efficient implementa-

tion of these activities also requires the use of modern information and communication 

technologies, including the use of appropriate IT systems.

The purpose of this study was to determine the role and significance level of information 

and communication technologies and information systems in shaping the processes of 

handling returns and defective products management. In addition, this article’s objecti-

ve is to show how Polish manufacturing companies relate to such solutions, but also to 

emphasize the importance of using these tools in their business practices.
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Wstęp

W przedsiębiorstwach do procesów logistycznych zaliczamy przepływy przebiegające 
w kierunku od wytworzenia produktu aż do momentu dostarczenia go do finalnego 
odbiorcy, wraz z towarzyszącymi im przepływami informacyjnymi oraz finansowymi 
[Ciesielski 2010, ss. 31–39]. Ale w przedsiębiorstwach mają miejsce także przepływy 
zwrotne – od finalnego odbiorcy do punktu wytworzenia lub punktu, w którym pozy-
skiwane są surowce, wraz  z towarzyszącymi im przepływami informacyjnymi i finan-
sowymi [Lu, Bostel 2007, ss. 299–323]. Tego rodzaju przepływy są charakterystyczne 
dla logistyki zwrotnej, która odnosi się do sekwencji działań, dotyczących przejęcia 
zwrotów produktów od klientów/użytkowników w celu odzyskania z  nich jakiej-
kolwiek wartości, którą następnie można ponownie wprowadzić do przepływów 
logistyki klasycznej [Mesjasz-Lech 2011, ss. 443–454]. Istotą logistyki zwrotnej jest 
logistyczne zarządzanie umiejętnościami i działaniami zaangażowanymi do zarzą-
dzania, organizowania i dysponowania zawartością przepływów zwrotnych w  oto-
czeniu biznesowym przedsiębiorstwa [Reuse…1993]. Na przestrzeni ostatnich lat 
przedsiębiorstwa zauważyły, że logistyka zwrotna przynosi wymierne korzyści zróż-
nicowanym profilowo i branżowo przedsiębiorstwom, ale również całym sektorom  
i gałęziom gospodarki [Starostka-Patyk 2016, ss. 29–42]. Dlatego też wiele przedsię-
biorstw zaczęło traktować logistykę zwrotną jako narzędzie strategiczne w celu pozy-
skania korzyści ekonomicznych, ale również poprawy wizerunku firmy. Bowiem jed-
ną z głównych idei, wokół których oscyluje koncepcja logistyki zwrotnej, jest dążenie 
do rozwiązania problemów środowiskowych oraz ekonomicznych [Skowronek 2010]. 
Jest ona wręcz postrzegana jako integralna część koncepcji zrównoważonego roz-
woju, który stanowi prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji 
bez ograniczania praw przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb rozwojowych 
[Bumson 2014, ss. 265–279]. 

Warto mieć również na uwadze fakt, że obecnie prawdopodobieństwo zwrotu 
zakupionych produktów wynosi 1 do 12, a według szacunków The National Reta-
il Federation w ciągu jednego roku klienci zwracają produkty o wartości większej 
niż 200 milionów dolarów (w samych Stanach Zjednoczonych) [Purolator 2012]. Przy 
czym kwota ta dotyczy samych zwrotów, wśród których z kolei wyróżnia się produk-
ty pełnowartościowe oraz niepełnowartościowe. Za produkty pełnowartościowe 
uważa się produkty pierwszej jakości, nieużywane, które zwracane są w takiej samej 
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postaci, w jakiej zostały kupione. Z kolei produkty niepełnowartościowe to wszystkie 
produkty, które nie spełniają kryteriów produktów pełnowartościowych, przyjmując 
postać produktów lub części, które zakończyły swój cykl życia lub cykl użytkowania, 
a jednocześnie umożliwiają odzyskanie pewnej wartości [Nitkiewicz 2013, ss. 58–68]. 
Rosnące znaczenie logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwach przyczyniło się również 
do opracowania odpowiednich systemów informatycznych i technologii informacyj-
nych, umożliwiających sprawne zarządzanie przepływami zwrotnymi. Tym samym 
celem niniejszego artykułu jest zarówno zaprezentowanie, jak i określenie roli sy-
stemów informatycznych w procesach zarządzania produktami niepełnowartościo-
wymi, przebiegających w polskich przedsiębiorstwach. Ponadto, dzięki przeprowa-
dzonym badaniom, których metodologia została zaprezentowana w dalszej części 
tego artykułu, możliwe było również określenie stopnia wykorzystania tego rodzaju 
rozwiązań przez polskie przedsiębiorstwa.

Systemy informatyczne i technologie informacyjne 
wykorzystywane w procesach zarządzania

W Polsce obecnie prowadzi działalność prawie 2 mln przedsiębiorstw, a 93,7% z nich 
posiada dostęp do Internetu, prawie 2/3 przedsiębiorstw posiada własną stronę in-
ternetową a z e-administracji korzysta 93,6% polskich przedsiębiorstw. Zatem można 
założyć, że prawie każde polskie przedsiębiorstwo w swojej działalności wykorzy-
stuje rozwiązania oferowane przez technologie informacyjno-komunikacyjne. Tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne (z ang. ICT – Information and Communication 
Technology), w skrócie technologie informacyjne, to połączenie technologii informa-
tycznej (sposób posługiwania się wszystkimi dostępnymi środkami informatycznymi 
w celu zbierania, gromadzenia lub przetwarzania informacji) z technologiami po-
krewnymi. Za technologie informacyjne uważa się zespół środków, w postaci kompu-
terów i sieci komputerowych, narzędzi w formie oprogramowania oraz metod, które 
służą wszechstronnemu wykorzystaniu informacji, np. pozyskiwanie, gromadzenie, 
selekcjonowanie, przetwarzanie lub dalsze ich przesyłanie [Moursund 2005, ss. 1–5]. 
Technologia informacyjna to technologia wymagana do przetwarzania informacji, 
a w szczególności oznacza użycie komputerów oraz oprogramowania do przekształ-
cania, przechowywania, przekazywania oraz odzyskiwania informacji z dowolnego 
miejsca w dowolnym czasie [Kundishora, Phil 2005, ss. 24–36]. Swoim zakresem tech-
nologie informacyjne obejmują informacje, komputery, informatykę oraz komuni-
kację. Technologie informacyjne to połączenie informatyki z innymi technologiami 
i dziedzinami, a ich głównymi funkcjami są [Information… 2017]:
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 · lepsze organizowanie i realizowanie procesów informacyjnych w postaci 
np.  przyspieszenia procesu zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji, 
bądź zwiększenia ich wydajności;
 · odciążanie człowieka w zakresie wykonywania czynności o charakterze rutyno-

wym, np. autouzupełnianie pól w formularzach, których wypełnienie ma na celu 
zebranie informacji;
 · ogólne wspomaganie procesów związanych z zarządzaniem całego przedsiębiorstwa. 

Technologia informacyjna to również całokształt zagadnień, działań, metod oraz 
środków ściśle związanych z przetwarzaniem informacji. To również wykorzystanie 
gotowych produktów informatycznych w pracy z informacjami, przybierającymi różne 
formy [Technologia informacyjna 2017].

Technologie informacyjne poddawane są ciągłemu rozwojowi, bowiem nieustan-
nie następuje rozwój środków technicznych, jak również zwiększa się wiedza dotyczą-
ca ich wykorzystania. Przyjmuje się, że najszybciej rozwijają się środki techniczne, co 
chwilę bowiem na rynek wypuszczana jest „nowość” w postaci ulepszonych kompu-
terów, tabletów czy nawet smartfonów. Natomiast najwolniej rozwija się sposób ich 
wykorzystania, co może być spowodowane chociażby faktem wolnego przyswajania 
nowej wiedzy przez człowieka czy nawet trudnościami w zmianie przyzwyczajeń. To 
właśnie postawa człowieka stanowi również największą barierę rozwoju technologii 
informacyjnych, w takim samym stopniu jak niedocenianie rozwiązań przez nie ofe-
rowanych. Warto również wspomnieć, że technologie informacyjne nie tylko wpły-
wają na rozwój przedsiębiorstw, ale również na rozwój społeczeństw. Bowiem dostęp 
i możliwość ich wykorzystania umożliwia społeczeństwom zdobywanie wiedzy, umie-
jętności oraz doświadczenia. A powszechny dostęp, możliwy dla każdego, wymiernie 
służy niwelowaniu różnić pomiędzy poszczególnymi społecznościami. Dlatego też 
jeden z celów zrównoważonego rozwoju dotyczy równego dostępu do technologii 
informacyjnych – dążenie do usunięcia dziur technologicznych pomiędzy krajami roz-
winiętymi a krajami rozwijającymi się, tym samym redukując zależność tych drugich 
od pierwszych [Bajdor 2017, ss. 35–42]. Technologie informacyjne umożliwiły również 
powstanie i rozwój systemów informatycznych, powszechnie wykorzystywanych 
w przedsiębiorstwach.

Skomputeryzowanie polskich przedsiębiorstw miało miejsce raptem 30 lat temu – 
wtedy to w firmach pojawił się sprzęt komputerowy, służący głównie do tworzenia 
dokumentów tekstowych i prostych baz danych, arkuszy kalkulacyjnych czy tworzenia 
prostych grafik i modeli. Kolejnym etapem było powstanie i rozwój sieci lokalnych, któ-
re umożliwiły połączenie komputerów w przedsiębiorstwie w jedną sieć. Umożliwiło 
to dostęp każdemu pracownikowi do zasobów przedsiębiorstwa przetrzymywanych 
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na dyskach komputerowym lub serwerach. Sieci lokalne pozwalały bowiem na prze-
chowywanie dokumentów w jednym miejscu, np. na serwerze firmowym, z którego 
mogły być pobierane przez pracowników mających do nich dostęp. Były to systemy, 
zwane ewidencyjno-transakcyjnymi (rysunek 1). 

Rysunek 1. Poziom wykorzystania technologii informacyjnych i systemów infor-
matycznych przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym krokiem, czasem określanym jako „milowy”, było uzyskanie dostępu do 
Internetu. Za początek powstania Internetu przyjmuje się lata 60. ubiegłego wieku, 
jednakże w Polsce jego gwałtowne rozpowszechnienie nastąpiło dopiero w początko-
wych latach XXI wieku. Internet wpłynął w dużym stopniu na dalszy rozwój systemów 
informatycznych w postaci połączenia się systemów informacyjnych z systemami de-
cyzyjnymi. W wyniku tego połączenia powstały następujące klasy systemów:

1. Systemy Automatyzacji Biura (Office Automation Systems), których głównym 
celem jest poprawa funkcjonalności działania całej struktury organizacyjnej po-
przez ułatwienie tworzenia i wymiany korespondencji służbowej (listów, raportów, 
prezentacji, itp.);
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2. Systemy Informowania Kierownictwa (Management Information System), któ-
rych głównym zadaniem jest wspieranie procesu planowania i kontroli wewnątrz 
przedsiębiorstwa, systemy te również umożliwiły tworzenie raportów obrazu-
jących obecną sytuację przedsiębiorstwa lub stanowiących narzędzia prognozy 
[Klonowski 2004, ss. 12–25].
3. Systemy Wspomagania Decyzji (Decision Support Systems) – ich głównym zada-
niem jest wspomaganie procesów podejmowania decyzji zachodzących w przed-
siębiorstwie;
4. Systemy Eksperckie (Expert Systems) – są to bardzo złożone systemy, których 
podstawą jest baza wiedzy, gdyż dane w niej zawarte są podstawą do wyciąga-
nia przez system wniosków. Systemy te także wykorzystują techniki związane ze 
sztuczną inteligencją. Wykorzystywane są w obszarach związanych z analizą ry-
zyka, monitorowaniem, wspomaganiem procesów diagnostycznych czy analizą 
i interpretacją danych [Długosz 2009, ss. 143–155].
5. Systemy Informowania Wyższego Kierownictwa (Enterprise Information Sy-
stems) – to zautomatyzowane narzędzia, których celem jest dostarczenie kierowni-
ctwu konkretnych informacji w ściśle określonym czasie. W dostarczaniu informacji 
ważną rolę odgrywają kryteria, takie jak: ilość informacji, jakość informacji, aktual-
ność informacji i ich istotność.
6. Zintegrowane Systemy Informatyczne – cechą charakterystyczną tych syste-
mów jest to, że dane i informacje, mimo że są wprowadzane do osobnych modu-
łów, są jednocześnie gromadzone w jednej, wspólnej dla wszystkich bazie danych. 
To powoduje, że są one dostępne dla wszystkich użytkowników. ZSZ to także 
„technologicznie zaawansowana klasa systemów informatycznych, wspomagają-
cych zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. Optymalizuje procesy za-
równo wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie 
gotowych narzędzi” [Gupta 2000, ss. 24–38].
Jedną z cech charakterystycznych powyższych systemów jest to, że ich pod-

stawą jest baza danych, w której zebrane są wszystkie dane i informacje przed-
siębiorstwa, umożliwiające mu dalszą działalność. To spowodowało, że systemy 
stanowiły bazę, na podstawie której powstawały systemy dedykowane konkret-
nym obszarom działalności przedsiębiorstwa, np. planowanie zasobów przed-
siębiorstwa (Enterprise Resource Planning ERP), planowanie zapotrzebowania 
materiałowego (Material Requirement Planning MRP), planowanie zasobów pro-
dukcyjnych (Manufacturing Resource Planning MRPII), system zarządzania ma-
gazynem (Warehouse Management System WMS), elektroniczna wymiana doku-
mentów (Electronic Data Interchange EDI) czy zarządzanie relacjami z klientami 
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(Customer Relationship Management CRM). Dodatkowo wyróżniamy systemy takie 
jak: Business Process Management, Efficiency Customer Response, Supply Cha-
in Management, Inventory Control czy Human Resources Management System. 
W celu łatwiejszego rozróżnienia wymienionych systemów w poniższej tabeli za-
warto definicje dla każdego wymienionego systemu. 

Tabela 1. Definicje systemów ewidencyjno-transakcyjnych

Nazwa systemu Definicja

Planowanie zasobów  
przedsiębiorstwa  
(Enterprise Resource Planning ERP)

System obejmujący całość procesów produkcji i dystry-
bucji, który integruje różne obszary działania przedsię-
biorstwa, usprawniając przepływy krytycznych dla jego 
funkcjonowania informacji

Planowanie zapotrzebowania  
materiałowego (Material 
Requirement Planning MRP)

Metoda zarządzania produkcją i zapasami produkcyjnymi, 
obejmuje działania związane z ustaleniem rodzaju i wiel-
kości zadań dla poszczególnych komórek produkcyjnych 
przedsiębiorstwa

Planowanie zasobów  
produkcyjnych (Manufacturing 
Resource Planning MRPII)

System zarządzania produkcją, dystrybucją i kosztami

System zarządzania  
magazynem (Warehouse 
Management System WMS)

Stanowi odrębną całość funkcjonalną, zawierającą szereg 
charakterystycznych modułów, które odpowiadają po-
szczególnym grupom procesów logistycznych, występują-
cych w procesach magazynowania

Elektroniczna wymiana  
dokumentów (Electronic Data Inter-
change EDI)

To proces zautomatyzowanej wymiany informacji mię-
dzy aplikacjami systemów komputerowych odrębnych 
organizacji, odbywający się przy użyciu medium elektro-
nicznego oraz na podstawie uzgodnionych standardów 
wiadomości

Zarządzanie relacjami  
z klientami (Customer Relationship 
Management CRM)

Strategia biznesowa polegająca na selekcjonowaniu 
i zarządzaniu klientami w celu optymalizacji długotermi-
nowych korzyści

Business Process Management 
Sposób działania firmy, w którym procesy w niej zacho-
dzące są wspierane poprzez oprogramowanie, które 
umożliwia zarządzanie zdarzeniami w niej występującymi

Efficiency Customer Response

To całościowe sterowanie oraz optymalizacja przepływu 
towarów i informacji pomiędzy producentem i handlow-
cem, w obszarze organizacji zamówień, asortymentu, 
promocji czy przygotowania produktu

Supply Chain Management
Planowanie, koordynowanie i kontrolowanie przepływu 
materiałów, części i wyrobów gotowych od dostawców do 
odbiorców

Inventory Control
System zarządzania gospodarką magazynową, stanowi 
jeden z pierwszych systemów wspomagających zarządza-
nie przedsiębiorstwem

Human Resources Management 
System

System umożliwiający pozyskiwanie, przechowywanie, 
analizowanie i przesyłanie informacji o pracownikach 
przedsiębiorstwa pomiędzy poszczególnymi komórkami

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Lech 2003, ss. 10 –19, Borkowski, Ulewicz 2008, ss. 154–159, 

WMS… 2017, Wojtachnik 2004, ss. 28–32, Co to jest CRM 2017, Definicja… 2017, Swarcewicz 1996, Ste-

vens 1989, ss. 5–13, What is… 2017, Human… 2017].
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Mając na uwadze wspomniany wcześniej fakt, dotyczący rosnącego znaczenia 
procesów logistyki zwrotnej, której istota opiera się na kontrolowaniu sprawności 
przepływów z punktu konsumpcji do punktu utworzenia, powstały również syste-
my, określane mianem Returns Tracking System lub Returns Management System, 
zaprezentowane w kolejnej części artykułu wraz z wybranymi systemami informa-
tycznymi oraz technologiami informacyjnymi. 

Systemy i technologie wykorzystywane w celu 
obsługi zwrotów i zagospodarowania produktów 
niepełnowartościowych

System śledzenia zwrotów (Returns Tracking System – RTS)

Dla dystrybutorów, producentów oraz hurtowników zwroty produktów są naj-
częściej postrzegane jako procesy generujące niepotrzebne koszty, ale także od-
zwierciedlające niezadowolenie klientów. Dla większości sprzedawców i przed-
siębiorców zarządzanie zwrotami może być skomplikowane, jednakże w celu 
uproszczenia tego procesu opracowane zostały odpowiednie systemy śledzenia 
zwrotów. Są to skomputeryzowane systemy umożliwiające śledzenie zwracanych 
produktów i odpowiadające za ich przepływy. Z uwagi na coraz dynamiczniej ros-
nącą liczbę zwrotów produktów, tylko kwestią czasu pozostawało opracowanie 
odpowiednich systemów, których głównych zadaniem byłoby usprawnienie tego 
rodzaju przepływów. Obecnie rozwiązanie to najczęściej występuje jako moduł 
systemu ERP lub jako samodzielny system IT. RTS oferuje narzędzia umożliwiające 
zarządzanie zwrotami, w tym [Return… 2017]:

 · tworzenie baz danych dotyczących zwrotów,
 · dokumentowanie informacji dotyczących zwrotów,
 · wysyłanie produktów zastępczych,
 · zatwierdzanie lub odrzucanie reklamacji,
 · ponowna wysyłka zwróconych produktów,
 · ułatwienie integracji ze sklepem internetowym,
 · umożliwienie klientom dokonania zwrotów,
 · pozyskiwanie wiedzy na temat, co jest zwracane wraz z numerem przesyłki 

zwrotnej,
 · automatyczne zwroty dla klientów i agentów,
 · opracowanie procedur zwrotów dla klientów,
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 · tworzenie raportów zwrotów,
 · integracja z punktami przyjmowania zwrotów,
 · komunikacja z wieloma magazynami,
 · sprawdzanie zgodności zwrotu z fakturą oraz gwarancją,
 · wykorzystanie poczty e-mail oraz faksu do komunikacji.

Przeważająca część tego rodzaju systemów jest opracowana w oparciu o „web- 
-based software” i działa w trybie natychmiastowym. Ich główną zaletą jest to, 
że efektywnie rozwiązują problemy pojawiające się w sferze logistyki zwrotnej. 
Umożliwiają one również szybkie i efektywne opracowanie rozwiązań dotyczą-
cych zwrotów, które w wymierny sposób usprawniają proces obsługi klientów, 
powodując zwiększenie poziomu ich zadowolenia, a tym samym poprawiają sy-
tuację przedsiębiorstwa [Product… 2017]. Ponadto przyczyniają się one do auto-
matyzacji procesów dotyczących zwrotów, jak również umożliwiają odzyskiwanie 
wartości ze zwróconych produktów [Returns… 2017]. 

System Zarządzania Magazynem (Warehouse Management 
System – WMS)

Główną rolą tego systemu jest odpowiednie zarządzanie magazynem, zarówno 
w sensie stanów magazynowych czy lokalizacji pojedynczych towarów, jak rów-
nież kierowania i nadzoru nad realizowanymi w magazynie procesami, które prze-
biegają na styku magazynu i produkcji oraz dystrybucji. Jest to wyspecjalizowane 
narzędzie wspomagające wszystkie działania i operacje realizowane w obrębie 
magazynu [Lis, Łapeta, Nowodziński 2010, s. 69 76]. Przechowuje informacje doty-
czące ilości, rodzaju i miejsc przechowywania, dotyczących produktów i zwrotów, 
informacje o sposobach i metodach składowania oraz wszelkie inne, gwarantujące 
sprawność pracy magazynu. Stanowi wsparcie dla operatorów logistycznych, któ-
rzy w swoich magazynach i terminalach obsługują dużą liczbę klientów, a co za 
tym idzie realizują wiele procesów związanych z przepływem dużych ilości towa-
rów, przesyłek czy zwrotów. Ponadto system ten umożliwia podejmowanie decyzji 
w celu uzyskania dalszych opcji odzyskiwania i umożliwia ich przekazanie dalszym 
zaangażowanym podmiotom. System ten jest również w stanie analizować histo-
ryczne dane dotyczące zwrotów i generować obszerne raporty. Tym samym WMS 
przekształca bazę danych w bazę wiedzy, umożliwiającą podejmowanie odpo-
wiednich decyzji odnośnie do dalszego zagospodarowania zwrotów produktów 
niepełnowartościowych. Zbiera również informacje o produkcie, aby zoptymalizo-
wać przetwarzanie przychodzących zwrotów [Majewski 2006, ss. 102–111].
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Technologia radiowej identyfikacji (Radio Frequency 
Identification – RFID)

Głównym zadaniem tej technologii jest śledzenie przepływów produktów w logisty-
ce oraz logistyce zwrotnej. Pomimo iż wynaleziona została w latach 40. ubiegłego 
wieku, to komercyjnie zaczęła być stosowana dopiero w latach 80. ubiegłego wieku. 
Technologia ta jest pokrewna do kodów paskowych, bowiem udostępnia informacje 
o produkcie, do którego przyczepiony jest odpowiedni tag. Jednakże w odróżnieniu 
od kodów paskowych, informacje te mogą być odczytywane na odległość, a transmi-
sja informacji nie wymaga widoczności tagów. To powoduje znaczne przyspieszenie 
procesów np. przyjmowania zwrotów do magazynu, gdyż cały proces odbywa się 
automatycznie. Technologia ta jest szeroko stosowanym narzędziem, które nie tylko 
wspomaga zarządzanie oraz usprawnia działanie organizacji, ale i znacznie zmniejsza 
straty [Wdrożenia 2017]. A automatyzacja całego procesu spowodowała, że obecnie 
technologia RFID jest najszybciej rozwijającą się techniką identyfikacji automatycz-
nej. W opinii dużej liczby ekspertów technologia RFID, w integracji ze stosowanymi 
aplikacjami, może zrewolucjonizować cały handel oraz logistykę.  Metki RFID są wy-
godnym sposobem śledzenia towarów i obniżania kosztów logistyki. Ta technologia 
skraca do minimum czas, który jest potrzebny na wprowadzenie do systemu danych, 
umożliwiając bezzwłoczny odczyt tysięcy etykiet jednocześnie [Cheng, Prabhu 2007, 
ss. 274–258].

Elektroniczna Wymiana Dokumentów (Electronic Data 
Interchange – EDI)

Istotą tego systemu jest możliwość natychmiastowego przekazywania informacji 
zawartych w dokumentach handlowych. Dzięki zastosowaniu standardowych oraz 
akceptowanych na całym świecie formatów danych, użytkownicy tego systemu 
mają pewność stosowania tego samego języka. Sam dokument generowany przez 
ten system jest odpowiednikiem jego papierowej postaci, który został przystoso-
wany do celów elektronicznej transmisji danych i informacji. Tym samym system 
ten łączy możliwości informatyki i komunikacji, umożliwiając realizację transakcji 
z pominięciem żmudnej pracy przy tworzeniu lub kopiowaniu dokumentów w po-
staci papierowej. Cechą tego systemu jest również to, że tworzy on „swoisty” po-
most pomiędzy systemami informatycznymi poszczególnych przedsiębiorstw. O ile 
na samym początku system ten był wykorzystywany przez branżę transportową, 
charakteryzującą się generowaniem ogromnej ilości dokumentów handlowych, to 
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z powodzeniem został wprowadzony do branży motoryzacyjnej i banków. Obec-
nie znajduje zastosowanie w każdym większym przedsiębiorstwie, przynosząc 
wymierne korzyści w postaci: skrócenia czasu, eliminacji błędów i zmniejszonego 
poziomu kosztów spowodowanych tymi błędami.

Obecnie coraz więcej firm korzysta z tego systemu, co jest możliwe dzięki 
powszechnej dostępności do Internetu, jak i ciągle zwiększającej się przepusto-
wości łączy. W obszarze logistyki zwrotnej system ten usprawnia przesyłanie do-
kumentów, dotyczących zwracanych produktów, pomiędzy dwoma podmiotami 
np. sprzedawcą danego produktu a producentem przyjmującym zwrot. W czasach, 
gdy liczba zwrotów jest coraz większa, automatyzacja dokumentacji związanej 
z obsługą tych zwrotów przynosi znaczne oszczędności czasu, jak i pieniędzy. 

Obok zaprezentowanych powyżej systemów informatycznych oraz technologii 
informacyjnych, będących przydatnymi narzędziami w procesach obsługi zwrotów 
produktów niepełnowartościowych, firmy mogą korzystać również z narzędzi takich 
jak: GPS, GPRS, technologii sieciowych czy technologii inteligentnego zarządzania.

Wykorzystanie narzędzi wspierających procesy logistyki 
zwrotnej w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych

Celem zaprezentowanych w niniejszym artykule badań było pokazanie, jak polskie 
przedsiębiorstwa produkcyjne odnoszą się do tego typu rozwiązań i sposobu ich 
wykorzystania w obszarze logistyki zwrotnej, jak również podkreślenie znaczenia 
wykorzystania tych narzędzi w ich praktyce biznesowej2.

Badania przeprowadzono wśród 302 przedsiębiorstw produkcyjnych, sta-
nowiących reprezentatywną próbę dla badanej zbiorowości. Ponadto, doko-
nano również podziału wybranej zbiorowości na 13 warstw, odpowiadających 
poszczególnym profilom działalności przedsiębiorstw wg. Polskiej Klasyfikacji 
Działalności. Celem tego podziału jest dążenie, aby błąd średni oceny parametru 
był jak najmniejszy. Efektem jest próba automatycznie wyważona, która spełnia 
warunek mówiący o tym, że  prawdopodobieństwo dostania się do próby powin-
no być takie samo dla wszystkich jednostek zbiorowości generalnej [Starostka- 
-Patyk 2016, ss. 72–74]. 

2 Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu pt. Zarządzanie logistyczne produktami niepełno-
wartościowymi w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, finansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/HS4/02071.
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Wśród badanych przedsiębiorstw największy odsetek stanowiły przedsiębior-
stwa zajmujące się produkcją odzieży wierzchniej oraz dodatków do odzieży. Łącznie 
stanowiły one ponad 30% badanych przedsiębiorstw. Na dalszych miejscach znalazły 
się przedsiębiorstwa produkcyjne wytwarzające sprzęt komunikacyjny, elektronicz-
ny, fotograficzny, optyczny, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt transportowy, 
baterie i akumulatory, części i akcesoriów do pojazdów, meble, instrumenty muzycz-
ne, sprzęt sportowy oraz gry i zabawki. To spowodowało, że badaniu poddane zostały 
przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym potencjałem powstawania i występo-
wania produktów niepełnowartościowych [Starostka-Patyk 2016, ss. 72–74].

Główne badanie ankietowe wykonane zostało w roku 2014, w formie wywiadu 
telefonicznego, a respondentami byli przedstawiciele przedsiębiorstw, zajmują-
cy najwyższe kierownicze stanowiska lub osoby przez nie wskazane, zajmujące się 
w danej firmie procesami zarządzania przepływów produktów niepełnowartościo-
wych. Każdy z respondentów na samym początku musiał określić, czy w przedsię-
biorstwie występują produkty niepełnowartościowe, przyjmujące formę zwrotów. 
Bowiem jedynie pozytywna odpowiedź umożliwiała dalszy udział w badaniu. Umoż-
liwiło to określenie całej grupy firm, dla której określona została reprezentatywność 
próby [Starostka-Patyk 2016, ss. 72–74]. 

Sam kwestionariusz ankiety zawierał zagadnienia związane z produktami niepeł-
nowartościowymi oraz sposobami zarządzania ich przepływami. Poruszone w niej 
zagadnienia dotyczyły następujących obszarów tematycznych:

 · określenie kategorii produktów niepełnowartościowych (miejsce ich powstawa-
nia, stan jakościowy i liczebność);
 · okres zwrotu oraz czas trwania procesu ich przetwarzania;
 · polityka i motywy przyjmowania zwrotów, ich wpływ na pozycję konkurencyjną 

firmy oraz jej zyskowność;
 · problematykę przetwarzania produktów niepełnowartościowych, m.in. wyko-

rzystanie systemów wspomagających procesy logistyki zwrotnej. 
Jednakże na potrzeby niniejszego artykułu zaprezentowane zostały tylko wyniki 

badań dotyczące zagadnień odnoszących się do wykorzystania systemów informa-
tycznych oraz technologii informacyjnych przez badane przedsiębiorstwa w proce-
sach zarządzania przepływami produktów niepełnowartościowych. W tym zakresie 
respondenci byli pytani o stosowane rozwiązanie wspomagające zarządzanie prze-
pływami zwrotnymi. Na podstawie uzyskanych wyników wyraźnie widać, że prze-
ważająca większość przedsiębiorstw produkcyjnych nie stosuje żadnych rozwiązań 
ani sprzętowych, ani programowych, których celem jest wspomaganie zarządzania 
przepływami zwrotnymi (rysunek 2).
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Rysunek 2. Poziom wykorzystania technologii informacyjnych i systemów  
informatycznych przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Starostka-Patyk 2016, ss. 99–120].

Zaledwie odsetek badanych przedsiębiorstw przyznaje, że jest planowane wdro-
żenie tego rodzaju narzędzia. Jednakże przedsiębiorstwa posiadające i korzystają-
ce z tego rodzaju rozwiązań są w znacznej mniejszości, raptem 1% z nich korzysta 
z technologii RFID, 4,6% z elektronicznej wymiany dokumentów (EDI), 5,3% z nich 
posiada zainstalowany system śledzenia zwrotów, 3,6% korzysta z kodów typu 2D 
a 9,6% z tradycyjnych kodów kreskowych.

Wśród przedsiębiorstw produkcyjnych posiadających i korzystających z tego 
rodzaju rozwiązania, zbadano również poziom korelacji pomiędzy działaniami do-
tyczącymi obsługi zwrotów produktów niepełnowartościowych a posiadanymi roz-
wiązaniami z zakresu sprzętowego oraz oprogramowania.

Na podstawie uzyskanych badań można stwierdzić, że z kodów kreskowych ko-
rzystają przedsiębiorstwa, które przyjmują zwroty samodzielnie, odnawiają je oraz 
przeznaczają na darowizny. Przedsiębiorstwa prowadzące odzysk komponentów, 
oprócz kodów kreskowych, wykorzystują również systemy śledzenia zwrotów. Sy-
stemy śledzenia zwrotów posiadają również przedsiębiorstwa, które przepakowu-
ją zwroty i sprzedają je jako nowe, sprzedają je w formie, w jakiej zostały przyjęte, 
produkują z odzyskanych komponentów lub surowców, prowadzą wyprzedaże 
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lub poddają zwroty recyklingowi. Z systemu elektronicznej wymiany dokumentów 
korzystają przedsiębiorstwa, które przepakowują zwroty i sprzedają je jako nowe, 
sprzedają je w formie, w jakiej zostały przyjęte, produkują z odzyskanych kompo-
nentów lub surowców oraz prowadzą wyprzedaże i recykling otrzymanych zwrotów. 

Zbadano również, jak kształtuje się poziom korelacji pomiędzy wielkością ba-
danych przedsiębiorstw produkcyjnych a stosowanymi rozwiązaniami w postaci 
systemów informatycznych i technologii informacyjnych. W przypadku instalacji 
systemu śledzenia zwrotów, kwestia ta jest najrzadziej brana pod uwagę w mikro 
przedsiębiorstwach, częściej wdrożenie tego rozwiązania jest planowanie w przed-
siębiorstwach małych oraz średnich. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku 
planowania wdrożenia systemu elektronicznej wymiany dokumentów – w mikro 
przedsiębiorstwach jest o wiele rzadziej brana pod uwagę niż w przypadku przed-
siębiorstw małych oraz średnich. To samo dotyczy technologii RFID, ponownie roz-
wiązanie to jest częściej brane pod uwagę przez przedsiębiorstwa małe i średnie 
niż mikro. 

Tym samym można stwierdzić, że w mikro przedsiębiorstwach najrzadziej są 
stosowane rozwiązania w postaci systemów śledzenia zwrotów, elektronicznej 
wymiany dokumentów czy technologii RFID. Jest to najprawdopodobniej spowo-
dowane faktem, że ze względu na swoją wielkość, a tym samym skalę działania, 
rozwiązania te wydają się nieprzydatne z punktu widzenia zarządzania procesami 
zwrotów produktów niepełnowartościowych.

Zakończenie

W niniejszym artykule wykazano, że zarówno wśród systemów informatycznych, 
jak i współczesnych technologii informacyjnych, istnieje szereg rozwiązań w po-
staci narzędzi wspomagających zarządzanie procesami zwrotu produktów niepeł-
nowartościowych. Przedsiębiorstwa, chcące skorzystać z tego rodzaju rozwiązań, 
mogą wybrać system śledzenia zwrotów – w postaci oprogramowania instalo-
wanego na własnych komputerach lub oprogramowania bazującego na rozwią-
zaniach webowych. Inne systemy, takie jak elektroniczna wymiana dokumentów, 
może przyjąć formę osobnego systemu lub stanowić moduł systemu ERP – jak czę-
sto dzieje się w przypadku systemu typu WMS. Ponadto przedsiębiorstwa mogą 
skorzystać z technologii informacyjnych w postaci technologii RFID czy zwykłych 
kodów kreskowych. Wyraźnie więc widać, że na rynku istnieje szereg narzędzi oraz 
rozwiązań, których zastosowania znacznie usprawni przebieg tego rodzaju proce-
sów. Dlatego też zastanawiający wydaje się fakt tak znikomego ich wykorzystania 
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przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne. Jak wynika bowiem z badań, tylko 
niewielki odsetek polskich przedsiębiorstw korzysta z tego rodzaju rozwiązań, jak 
również niewiele z nich planuje wdrożyć te rozwiązania w najbliższej przyszłości. 
Wynikać to może z faktu zbyt małej ilość zwrotów przyjmowanych przez polskie 
przedsiębiorstwa, jak również nieznajomości tego rodzaju rozwiązań. To jednakże 
może być motywem prowadzenia dalszych badań w tym zakresie. 
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Logistyka jako źródło przewagi konkurencyjnej 
(na przykładzie działalności szpitala)

Logistics in Creating a Competitive Advantage of an Entity 
(on the Example of Hospital Operations)

Abstract: Taking into consideration every hospital as an entrepreneur (according to the 

judgement of the European Court of Justice) allows to use the term competitiveness and 

to search for resources that can help to develop a competitive advantage. The aim of the 

article is to show the importance of logistics as a competitiveness potential of Polish ho-

spitals. The concept of competitive advantage and its determinants is presented in or-

der to realize it – starting from the essence of competitiveness. Subsequently, attention 

has been focused on facing challenges of coordinated healthcare (to be implemented in 

Poland since 2018). In this context, the factors are identified that build the competitive 

potential of health care facility and the actions that hospitals take to rationalize processes. 

This enabled to prove that hospitals, by implementing logistics solutions, could increase 

their competitive advantage. This paper represents a theoretical approach.
Key words: logistics, competition, competitive advantage, healthcare, hospital

Wprowadzenie 

W Polsce zadania z zakresu opieki zdrowotnej realizują podmioty wykonujące dzia-
łalność leczniczą1, zarówno publiczne, jak i prywatne. Ich aktywność jest nastawiona 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE
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Tom XVIII | Zeszyt 8 | Część I | ss. 71–82

1 Zalicza się do nich: podmioty lecznicze – przedsiębiorstwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdro-
wotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły oraz lekarzy 
i pielęgniarki, wykonujących działalność leczniczą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej 
(praktyka indywidualna) lub spółek (praktyka grupowa) [Ustawa o działalności].
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na udzielanie świadczeń zdrowotnych2 i powinna być realizowana z uwzględnieniem 
m.in. parametrów jakościowych, dostępności świadczeń i efektywności zarządzania. 
Dążenie do realizacji celów stricte medycznych idzie w parze z koniecznością realiza-
cji celów pozamedycznych (głównie ekonomicznych) i jest wyzwaniem, przed którym 
stoją podmioty opieki zdrowotnej np. szpitale, działające współcześnie jak przedsię-
biorcy3. Myślenie proefektywnościowe jest tym ważniejsze dziś, gdy Minister Zdrowia 
zapowiada zmianę w funkcjonowaniu opieki medycznej w Polsce od 2018 r. – m.in. 
ma zostać zapewniona koordynowana opieka zdrowotna (KOZ), oznaczająca „zorgani-
zowane działania uczestników systemu, mające na celu osiąganie wysokiej efektyw-
ności kosztowej świadczeń, jakości opieki medycznej oraz ciągłości obsługi pacjenta”4. 
KOZ tworzy warunki m.in. do poszukiwania bardziej skutecznych systemów kontroli 
kosztów i zaspokajania – szeroko pojętych – potrzeb pacjentów-klientów. Zarządzający 
szpitalami powinni zdać sobie sprawę, że sfera przepływów (rzeczowych, informacyj-
nych) jest dziedziną, w której koszty wymagają koordynacji i mogą być źródłem popra-
wy rentowności szpitala. Z tego względu powinni sięgać m.in. po rozwiązania z zakresu 
logistyki. Wynika to z faktu, iż w wymiarze praktycznym logistyka jako specjalizacja na-
ukowa wspiera działania podmiotów rynkowych w obszarze:

 · marketingowym, w zakresie obsługi klienta,
 · inżynierskim jako konfiguracja sieci logistycznej i dobór odpowiednich środków 

technicznych,
 · ekonomicznym jako weryfikacja efektywności ekonomicznej zaproponowanych 

rozwiązań,
 · informatycznym jako dobór narzędzi systemowych wspomagających procesy 

informacyjne oraz decyzyjne [Sułkowski 2012, s. 239].

2 Są to działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania me-
dyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania 
[Ustawa o świadczeniach]. 
3 Europejski Trybunału Sprawiedliwości określił, że „pojęcie przedsiębiorcy obejmuje każdą jednostkę pro-
wadzącą działalność gospodarczą, bez względu na status prawny jednostki oraz sposób, w jaki jest ona 
finansowana” [Wyrok ETS]. Stąd w rozumieniu prawa unijnego wszystkie szpitale, bez względu na model 
własności oraz formę prawną, mają status przedsiębiorcy. Co więcej, z punktu widzenia gospodarowa-
nia środkami publicznymi osiąganie zysku w celu reinwestowania w dobro publiczne (jakim jest zdrowie 
i życie pacjenta) jest zjawiskiem społecznie pożądanym, w przeciwieństwie do braku rentowności. Tym 
samym podmioty lecznicze, dążąc do osiągania zysku (by wspierać misyjny cel swojego funkcjonowania), 
powinny szukać sposobów na wzmacnianie swojej pozycji konkurencyjnej.
4 Definicja – wypracowana przez prof. I. Rudawską, przewodniczącą rady naczelnej Polskiego Towarzystwa 
Koordynowanej Ochrony Zdrowia oraz prof. J.J. Fedorowskiego, prezesa zarządu PTKOZ z uwzględnie-
niem opinii czytelników „Menedżera Zdrowia” – została przedstawiona podczas konferencji Priorytety 
w Ochronie Zdrowia 2017; Warszawa 19.01.2017 r. 
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Celem artykułu jest pokazanie znaczenia logistyki jako potencjału konkurencyj-
ności polskich szpitali – wskazanie wybranych rozwiązań z zakresu logistyki, które 
pozwalają na obniżenie kosztów i usprawnienie działalności szpitali. Artykuł ma cha-
rakter teoretyczny – bazuje na literaturze przedmiotu i obserwacji rynku.

Istota konkurencyjności 

Konkurencyjność można rozpatrywać na płaszczyźnie [Kożuch 1998]: mikro (od-
nosi się wówczas do przewagi podmiotu rynkowego nad podobną ofertą innego), 
mezo (odnosi się do towarów i usług poszczególnych branż czy gałęzi, a także re-
gionów) i makro (ma charakter międzynarodowej konkurencyjności gospodarki 
krajowej). Z  uwagi na fakt, iż rozważania niniejszego artykułu koncentrują się na 
funkcjonowaniu poszczególnych podmiotów, to w poniższej tabeli przedstawione 
są przede wszystkim wybrane definicje „konkurencyjności”, odnoszące się do płasz-
czyzny mikro.

Tabela 1. Pojęcie „konkurencyjność” w świetle wybranych pozycji literatury 
przedmiotu

Autor Proponowane ujęcie zagadnienia

A. Ambastha,
K. Momaya

Konkurencyjność przedsiębiorstwa to zdolność do zaprojektowa-
nia, wytworzenia i sprzedaży produktów oraz usług lepszych niż te 
oferowane przez konkurentów, przy uwzględnieniu w ocenie ceno-
wych i pozacenowych kryteriów jakościowych.

B. Dobiegała- 
-Korona, S. Ka-
siewicz

Konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku jest efektem synergicz-
nego oddziaływania wielu czynników wewnętrznych, tkwiących 
w przedsiębiorstwie oraz mechanizmów i uwarunkowań zewnętrz-
nych (istniejących w otoczeniu). Można ją rozumieć jako zdolność 
do rozwoju, osiągania korzyści i zysków oraz budowania przewagi 
konkurencyjnej.

O. Flak, 
G. Głód

Konkurencyjność przedsiębiorstwa to wielowymiarowa cecha, 
wynikająca zarówno z jego wewnętrznych właściwości, jak i umie-
jętności radzenia sobie z uwarunkowaniami zewnętrznymi pocho-
dzącymi z otoczenia.

M.J. Stankiewicz Konkurencyjność to zdolność do skutecznego, korzystnego i ekono-
micznego realizowania celów na rynkowej arenie konkurencji.

M. Gorynia Przedsiębiorstwa są konkurencyjne, jeśli posiadają zdolność do 
przetrwania i rozwoju na konkurencyjnym rynku.

M. Nowakowski
Konkurencyjność to zdolność przedsiębiorstwa do sprostania kon-
kurencji ze strony rywali, utrzymywania oraz powiększania udzia-
łów rynkowych, a także osiągania w związku z tym odpowiednich 
zysków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ambastha, Momaya 2004, s. 45, Dobiegała-Korona, Kasie-

wicz 2000, Flak, Głód 2009, s. 38, Stankiewicz 2005, s. 36, Gorynia 2002, s. 48, Nowakowski 2000, s. 32].
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Systemowe podejście do konkurencyjności – prezentowane przez M.J. Stankie-
wicza – traktuje ją jako sumę czterech podsystemów [Stankiewicz 2005, s. 89 i nast.]:

 · pozycji konkurencyjnej5, 
 · instrumentów konkurowania6, 
 · potencjału konkurencyjności7, 
 · przewagi konkurencyjnej8. 

Koncentrując się na „przewadze konkurencyjnej”, należy podkreślić, że jest to zło-
żona kategoria analityczna, której interpretacja podlegała zmianom i która była przed-
miotem badań z uwzględnieniem różnych perspektyw badawczych – głównie nurtu 
pozycjonowania (w którym przedsiębiorstwo dążyło do osiągnięcia/skupienia się 
na unikatowych cechach, zapewniających odróżnienie się od konkurentów) [Ander-
son 1937; Porter 2006] i koncepcji zasobowej (opartej na zasobach i kompetencjach, 
które pozwalają przedsiębiorstwu na wytworzenie wartości ekonomicznej większej 
niż najsłabszy konkurent na określonym rynku produktowym/usługowym, osiągający 
wyniki powyżej progu rentowności ) [Obłój 2007, s. 127, Petera, Barney 2003, s. 314]. Roz-
wój teorii konkurencyjności przedsiębiorstwa w ramach obu nurtów można postrzegać 
jako dorobek o właściwościach względem siebie komplementarnych – pozwala to na 
optymalną realizację orientacji na klienta. W praktyce, obecne warunki funkcjonowa-
nia na rynku [Wadhawa, Rao 2002, s. 11] do zapewnienia rozwoju podmiotu egzekwują 
jego zdolność do działania z uwzględnieniem kilku priorytetów równocześnie, w tym:

 · szybkiego dostarczania danej oferty, 
 · utrzymywania odpowiednio niskich kosztów,
 · zapewnienia relatywnie wysokiej jakości,
 · respektowania zindywidualizowanych oczekiwań klientów, co przekłada się na ko-

nieczność zapewnienia kompleksowej oferty (czyli zróżnicowania profilu działania 
przedsiębiorstwa).

5 Definiowana jako osiągnięty przez podmiot rynkowy wynik – rozpatrywany w porównaniu z wynikami 
osiąganymi przez bezpośrednich konkurentów – w danym sektorze. 
6 Definiowane jako świadomie kreowane przez przedsiębiorstwo środki, mające na celu pozyskanie kon-
trahentów dla przedstawionej lub projektowanej oferty.
7 Rozumiany jest jako ogół zasobów materialnych i niematerialnych niezbędnych do tego, by przedsię-
biorstwo mogło funkcjonować na konkurencyjnym rynku. Może go stanowić logistyka – definiowana re-
gułą 7R (right product, quantity, condition, place, time, customer, price), gdyż charakter jej elementów oraz 
powiązań pomiędzy nimi decyduje o możliwości budowania przewagi konkurencyjnej oraz o konfiguro-
waniu możliwych do wykorzystania instrumentów konkurowania.
8 Jest zdolnością do wykorzystywania potencjału konkurencyjnego w taki sposób, by możliwe było 
efektywne generowanie skutecznych instrumentów konkurowania i oferty rynkowej na tyle atrakcyjnej, 
by przyciągnąć i utrzymać klientów oraz aby zapewnione było powstanie wartości dodanej.
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Jak zaznacza G. Osbert-Pociecha, „na pierwszy rzut oka priorytety są sprzeczne 
ze sobą, czy nawet częściowo wykluczają się, a tym samym są trudne do realizacji 
w tym samym czasie” [Osbert-Pociecha 2009, s. 15]. Okazuje się jednak, że poprzez 
podejmowanie określonych działań – o przekrojowym charakterze, zorientowa-
nym procesowo, uwzględniających różne horyzonty czasowe itp. na rzecz szeroko 
rozumianej elastyczności i efektywności, możliwe jest neutralizowanie konfliktu 
między nimi [Osbert-Pociecha 2007, s. 337]. Działania te mogą wynikać m.in. z przy-
jęcia optyki logistycznej w podmiocie rynkowym.

Reasumując, warto podkreślić, że kompetencja szpitala pozostaje wyłącznie 
potencjałem w jego funkcjonowaniu, dopóki nie zostanie wykorzystana do stwo-
rzenia wymiernej korzyści dla klienta (pacjenta, jego rodziny, NFZ). Powiązanie 
z realiami rynkowymi czyni z niej kompetencję kluczową (stanowi ona źródło prze-
wagi konkurencyjnej wówczas, gdy szpital będzie w określonej dziedzinie działa-
nia lepszy od konkurentów w sposób widoczny dla klientów i stanowi podstawę 
tworzenia wartości cenionych na rynku) [Bratnicki 2000, s. 14]. Już dziś szpitale 
konkurują ze sobą jakością świadczonych usług oraz – w coraz większym zakresie – 
również kosztami. Rentowność szpitali często zaczyna decydować o ich przetrwa-
niu, dlatego decydentom różnych szczebli potrzebna jest wiedza, jak tworzą się 
koszty w łańcuchu wartości (np. na poszczególnych oddziałach) i jakie kroki należy 
przedsięwziąć w celu ich obniżenia, na wszystkich etapach łańcucha logistyczne-
go, zachowując przy tym wysoki standard świadczonych usług.

Zarządzanie logistyczne w szpitalu

Nie ulega wątpliwości, że logistyka jest obecna w szpitalach, ale intensywność jej wy-
stępowania jest zróżnicowana. I tak: 

 · we wszystkich szpitalach można mówić o fizycznej dystrybucji, gdyż zarządza 
się sekwencją ściśle ze sobą powiązanych działań, obejmujących opracowywanie 
zamówień, transport materiałów i leków, magazynowanie (m.in. ustalanie pozio-
mu zapasów), wykorzystywanie materiałów i leków w procesie leczenia; transport 
pacjentów;
 · we wszystkich szpitalach można mówić o zarządzaniu logistycznym – rozumia-

nym jako: 
 – przemieszczanie dóbr wewnątrz szpitala – od zaopatrzenia do wykorzysty-

wania w szpitalu i obsługi zwrotów (np. przeterminowanych leków); 
 – optymalizacja stanów magazynowych – wpływa nie tylko na poziom kosz-

tów, ale również dynamikę przychodów (zagadnienia te nabierają istotne-



76

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska

go znaczenia w świetle wymagań, jakie stoją przed szpitalami, sprowadza-
jącymi się do redukcji kosztów, kompresji czasu – determinanty procesów 
diagnostyczno-terapeutycznych), 

 – poprawę jakości obsługi klientów (tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych). 
Otwartym pozostaje pytanie, w ilu szpitalach można mówić o optymalizacji (w uję-
ciu ilościowym, jakościowym, kosztowym i z punktu widzenia czynnika czasu) po-
dejmowanych decyzji i działań – o zintegrowanym zarządzaniu logistycznym;
 · niektóre szpitale rozszerzają swoje spojrzenie na procesy logistyczne, aby 

uwzględnić wszystkie podmioty uczestniczące w dostarczaniu pacjentowi właś-
ciwego świadczenia (po właściwym koszcie, we właściwym czasie, we właściwym 
stanie i we właściwej ilości), zarządzają łańcuchem dostaw; wykorzystując Inter-
net, nie tylko umożliwiają kontakt pacjentom, ale mogą wyszukiwać ewentual-
nych dostawców materiałów, usługodawców czy kontaktować się z dostawcami 
krwi, organów do przeszczepów, zmierzają w ten sposób w kierunku tworzenia 
sieci – grupujących współpracujące niezależne podmioty.

Celem zarządzania logistycznego jest zaplanowanie i wykonanie najwyż-
szej jakości świadczenia zdrowotnego przy dostępnych zasobach (np. szpita-
le publiczne, bazujące na kontrakcie z NFZ, mają z góry określone przychody) 
i w optymalnym czasie [Gołembska 1999, s. 237]. Jakie rozwiązania – z obszaru 
logistyki – można zaproponować, aby poprawić funkcjonowanie szpitali – obni-
żyć koszty i usprawnić działalność? Mogą to być m.in. [Gołembska, Tyc-Szymura, 
Brauer 2008, ss. 102–103]:

 · logistyczna obsługa klienta – rozpatrywana w trzech pespektywach:
 – jako czynność logistyczna – rozumiana jako wszystkie działania związane 

z cyklem realizacji zamówienia, zaspokajającego potrzeby klienta pod 
względem niezawodności, szybkości realizacji zamówienia, komunikacji 
i wygody; 

 – jako standard, który jest zdefiniowany i daje się zmierzyć lub porównać (np. 
średni czas hospitalizacji; wskaźnik osobodni; liczba pacjentów oczekują-
cych na hospitalizację; liczba zgłoszonych przez pacjentów skarg w miesią-
cu; udział czasu pracy pielęgniarek przeznaczony na opiekę nad chorymi w 
czasie pracy ogółem);

 – jako filozofia podmiotu – wówczas staje się misją i celem działania szpitala – 
uwaga koncentruje się na optymalnej obsłudze pacjenta (co jest zgodne z 
podejściem KOZ).

 · dostawy zintegrowane – zapewniają dostępność pełnego asortymentu; wyma-
gają [Majchrzak-Lepczyk, Bober 2016, s. 19]: 
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 – kompleksowego ujęcia obszaru zarządzania materiałami medycznymi oraz 
lekami,

 – pełnej synchronizacji przebiegu dostaw z potrzebami oraz planowaniem 
procesów świadczenia usług medycznych,

 – doskonalenia systemu kontroli kosztów,
 – przestrzegania zasady, że za poziom zapasów odpowiadają ordynatorzy po-

szczególnych działów szpitalnych,
 – prowadzenia spójnej polityki projakościowej,
 – wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych.

 · dostawy i usługi z krajów o niższych kosztach – szpitale mają szanse na uzyska-
nie dostępu do tańszych (o 20–30%) materiałów i siły roboczej (np. odczytywanie 
i ocena wyników badań radiologicznych przez lekarzy zza wschodniej granicy); ale 
konieczne jest uwzględnienie ryzyka: wydłużenia cyklu dostaw, zwiększenia ry-
zyka zakłóceń w dostawach, zwiększenie złożoności funkcjonowania systemu czy 
ekspozycja na nowe ryzyka – polityczne, kursowe, bezpieczeństwa i inne;
 · ujednolicone sposoby komunikacji – gromadzą, agregują i wymieniają infor-

macje w sposób skuteczny i efektywny – implementacja systemów automa-
tycznego gromadzenia danych – ADC (Automatic Data Capture) oraz wymiany 
danych  – EDI  (Electronic Data Interchange) determinuje efektywność łańcucha 
dostaw. Z już znajdujących zastosowanie w logistyce szpitali można wskazać 
np. [Majchrzak-Lepczyk, Bober 2016, s. 19]:

 – kody kreskowe oraz numery wykorzystywane w procesach rejestracji przyjęć, 
wydań leków oraz materiałów medycznych,

 – komunikaty elektroniczne służące do wymiany danych np. składania zamó-
wień lub przekazywania faktur;

 · e-logistyka oraz usługi integracji i planowania w oparciu o elektroniczne łańcu-
chy danych, umożliwiają m.in.: elastyczne i szybkie działanie, lepszą alokację zapa-
sów i możliwość dostaw w systemie Just in Time; standaryzację danych i precyzyjne 
współdziałanie w ramach łańcucha logistycznego (np. śledzenie leków od produ-
centa – przez hurtownię, aptekę, szpital – do pacjenta), lepsze planowanie dostaw 
(wynikające np. z map zdrowotnych) i wykorzystania zasobów. Do e-logistyki nale-
żą m.in.: portale internetowe (np. www.portalzdrowia.pl), platformy elektroniczne 
(np. www.mz.gov.pl), katalogi elektroniczne (np. www.csioz.gov.pl), repozytoria 
elektroniczne (np. Elektroniczne Repozytorium Danych Medycznych w chmurze), 
elektroniczne bazy danych (np. EHR – Electronic Health Records), serwisy informacyj-
ne, systemy ofertowe i zakupowe, systemy i oprogramowanie specjalistyczne (np. 
aplikacje do planowania łańcuchów dostaw, mapy cyfrowe, system e-learningu).
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 · racjonalizacja bazy dostaw (SBR – Supply Base Rationalization) – pozwala na op-
tymalizację wydatków związanych z zakupami (np. leków, odczynników, sprzętu 
medycznego), obniżenie obciążenia systemu zamówień, poprawę strategicz-
nych relacji z dostawcami (np. przez poprawę warunków handlowych); wymaga 
uwzględnienia ryzyka zwiększenia zależności od pojedynczego dostawcy lub nie-
wielkiej liczby kluczowych dostawców, uzależnienia własnej działalności od kondy-
cji finansowej i operacyjnej dostawców.

Wiele z przedstawionych rozwiązań stwarza możliwość do funkcjonowania szpi-
tala w sieci9 (por. rysunek 1), co dodatkowo wzmacnia jego potencjał konkuren-
cyjności – organizacje sieciowe charakteryzuje dynamika, która przejawia się 
w umiejętności wyprzedzania zmian. Zarządzanie wiedzą, wzmacnianie oddzia-
ływania kultury organizacyjnej oraz kreowanie klimatu współpracy z otoczeniem 
umożliwiają tworzenie i korzystanie z zasobów, zwłaszcza tych o znaczeniu stra-
tegicznym. Przykładowym wyzwaniem, jakie staje przed zarządzającymi szpita-
lami jest m.in. zorganizowanie pracy w formach innych niż tradycyjne (nie tylko 
praca zespołowa, ale również networking, teleworking), co jest związane z nowy-
mi wymaganiami wobec pracowników10. W sytuacji, gdy podmioty współtwo-
rzące sieć są otwarte na długookresową współpracę – utożsamiają się poprzez 
wspólne cele, stosują strategię konkurowania efektywnością gospodarowania; 
tworzy się zbiorowa przewaga konkurencyjna oparta na formalnych i nieformal-
nych powiązaniach. 

9 Obok głównych aktorów rynku usług medycznych – podmiotów leczniczych, wykonujących świadcze-
nia i nabywców usług (indywidualnych – pacjentów i instytucjonalnych – NFZ), zgłaszających zapotrze-
bowanie na usługi w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, można wskazać również innych uczestników 
rynku m.in.: 1) Ministerstwo Zdrowia (realizujące politykę rządu w zakresie ochrony zdrowia), 2) Urząd 
Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, 3) firmy farmaceutyczne, 4) dostawców towarów i usług służących 
realizacji działalności ośrodków opieki zdrowotnej (w tym m.in. dostawcy sprzętu i aparatury medycznej, 
podmioty odpowiedzialne za usługi komunalne i wywóz odpadów, podmioty świadczące usługi teleko-
munikacyjne i transportowe, oferujące usługi z zakresu utrzymania czystości i pralni itp.), 5) Krajową Izbę 
Lekarską, 6) Krajową Izbę Pielęgniarek i Położnych, 7) Krajową Izbę Aptekarską.
10 Oczekuje się od nich nie tylko posiadania specjalistycznej wiedzy, ale również samodyscypliny i sa-
mokontroli, umiejętności samodzielnego organizowania pracy oraz osiągania ustalonych celów, a także 
odpowiedzialności za czynności kierownicze i za jakość wykonywanych zadań. Istotna jest umiejętność 
nawiązywania kontaktów i pozyskiwania informacji z otoczenia oraz współpracy z innymi zespołami 
w celu rozpoznania potrzeb (również pozamedycznych) pacjentów–klientów.
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Rysunek 1. Szpital jako uczestnik sieci

 Źródło: opracowanie własne.

Nastawienie szpitala na międzyorganizacyjne współdziałanie (w tym na in-
tegrowanie łańcucha dostaw) daje w rezultacie takie ukształtowanie, że szpital 
dzięki współdziałaniu z innymi podmiotami jest w stanie o wiele sprawniej – niż 
bez wykorzystywania tego rozwiązania – realizować swoje cele (lub w znaczą-
cym stopniu przyczyniające się do ich realizacji) [Kożuch 2010, ss. 117–118].

Zakończenie

Postawienie pacjenta w centrum uwagi KOZ współgra z rosnącym znaczeniem orien-
tacji na klienta w logistyce – z koniecznością szybkiego reagowania na potrzeby 
klientów, z dostarczaniem im wartości (dostarczaniem najwyższej użyteczności cza-
su i miejsca), z kompleksowym i projakościowym podejściem do obsługi, dbałością 
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o efektywność procesów, co stanowi istotny element uzasadniający implementację 
koncepcji i narzędzi logistycznych do podmiotów opieki zdrowotnej. Nie ulega wąt-
pliwości, że zagadnienia logistyki w usługach medycznych nabierają coraz większego 
znaczenia w świetle rosnącego zainteresowania optymalizacją procesów zarządza-
nia. Istnieje zatem konieczność traktowania logistyki jako komplementarnego pro-
cesu związanego z realizacją świadczonych usług medycznych [Majchrzak-Lepczyk, 
Bober 2016, s. 17]. 

Reasumując, można powiedzieć, że zmiany zachodzące w funkcjonowaniu pol-
skiego systemu opieki zdrowotnej powinny stanowić impuls dla osób zarządzających 
podmiotami leczniczymi (głównie szpitalami) do skupienia uwagi na społeczno- 
-ekonomicznym aspekcie efektywności działania. Zarządzanie procesami – w ujęciu 
logistyki – powinno zapewnić taki przepływ zasobów, który przyczyni się do właści-
wej obsługi pacjenta-klienta. I może stać się źródłem kreowania/umacniania pozycji 
konkurencyjnej m.in. poprzez zaprojektowanie i realizowanie usług opartych na in-
tegracji łańcucha dostaw, zarządzanie procesami wspomagającymi przemieszczanie 
(pacjentów, dokumentów, leków itp.) w systemie szpitala, obniżenie kosztów realiza-
cji procesów, optymalizację czasu realizacji świadczenia zdrowotnego, zapewnienie 
relatywnie wysokiej jakości obsługi.
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Ewolucja koncepcji logistycznych w praktyce 
gospodarczej – próba teoretycznego uogólnienia

Evolution of Logistics Concepts in Business Practice – 
toward a Unified Theory

Abstract: The paper analyses the changes of logistics concepts in business practice that 

have taken place in the last seven decades. Next, a critical synthesis of the most im-

portant characteristics of the various logistic concepts, the dominant methodological 

approaches, and the main objectives of logistics were carried out. Based on the general 

methodology of science, theoretical fundamentals have been proposed to define the 

scientific basis for logistics as a dynamically developing field of transdisciplinary kno-

wledge. On this basis, a roadmap has been proposed for the process of emergence of 

a new scientific knowledge field that logistics can become.

Key words: logistics, supply chain, logistics networks, paradigm 

Wstęp

Autorzy większości podręczników poświęconych logistyce [np. Michlowicz 2002, s. 15, 
Pfohl 1998, s. 11] uważają, że współczesne pojęcie „logistyka“ ukształtowane zosta-
ło w dziedzinie militarnej już w pierwszej połowie XIX wieku i obejmowało przewóz, 
kwaterowanie i zaopatrzenie oddziałów wojskowych, jak również transport, składo-
wanie i nadzorowanie towarów przeznaczonych dla wojska. W latach pięćdziesiątych 
XX wieku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej rozpoczęto proces przeno-
szenia pojęcia „logistyki” oraz związanych z nim doświadczeń praktycznych ze sfery 
obronności kraju do praktyki gospodarczej. Powstał termin „logistyka gospodarcza” 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XVIII | Zeszyt 8 | Część I | ss. 83–95



84

Lech Bukowski

(ang. business logistics), który obejmował procesy transportowe, magazynowe i prze-
ładunkowe towarów w obrębie jednego przedsiębiorstwa oraz pomiędzy różnymi 
przedsiębiorstwami. 

Powszechnie uważa się [np. Lasch 2014, s. 2], że punktem zwrotnym w rozwoju 
współczesnej logistyki było opublikowanie w 1955 roku przez O. Morgensterna w cza-
sopiśmie „Neval Research Logistics Quartely” artykułu „Note on the Formulation of the 
Theory of Logistics” [Nr 5, ss. 129–136]. Publikacja ta stanowiła impuls do szerszego 
zainteresowania problematyką logistyczną w obszarze cywilnym w USA i po ok. 10 la-
tach również w Europie. W obszarze niemieckojęzycznym za datę narodzin logistyki 
cywilnej uznaje się rok 1973, w którym W. Kirsch, I. Bamberger, E. Gabele oraz H.K. Kle-
in wydali książkę pt. „Logistyka biznesu – systemy, decyzje, metody” [Kirsch, Bamber-
ger, Gabele, Klein 1973]. Autorzy tego podręcznika pod pojęciem logistyki rozumieli 
„…kształtowanie, sterowanie, regulację i realizację przepływów energii, informacji 
i osób, a w szczególności materiałów i produktów, wewnątrz określonego systemu 
oraz pomiędzy systemami” [Kirsch, Bamberger, Gabele, Klein 1973, s. 69]. Od tego cza-
su w Europie znacząco wzrosło zainteresowanie praktycznymi aspektami logistyki, co 
miało między innymi wyraz w wykreowaniu pragmatycznej definicji logistyki w po-
staci tzw. reguły siedmiu R (od angielskiego słowa right lub niemieckiego richtig, czyli 
właściwy lub odpowiedni). Interpretacja tej reguły sprowadza się do stwierdzenia, że 
podstawowym zadaniem logistyki jest dostarczanie właściwych towarów, w odpo-
wiedniej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, o odpowiedniej jakości, po 
odpowiednich kosztach wraz z właściwą informacją [Lasch 2014, s. 3]. 

Pod koniec lat osiemdziesiątych wybitny przedstawiciel niemieckiej szkoły lo-
gistycznej R. Jünemann uogólnia tą definicję, proponując rozumienie logistyki 
jako „…naukowej dziedziny wiedzy obejmującej planowanie, sterowanie i kontrolę 
przepływów materiałów, energii oraz informacji w ramach systemów” [Jünemann 
1989, s. 11]. Takie rozumienie pojęcia logistyki otworzyło nowe perspektywy przed 
naukowcami zajmującymi się zagadnieniami logistycznymi, stwarzając możliwości 
poszukiwania teoretycznych uogólnień w szeroko rozumianym obszarze wiedzy lo-
gistycznej. Próby wyodrębnienia logistyki jako dziedziny wiedzy naukowej posiada-
jącej własną podbudowę teoretyczną podejmowane są od kilkunastu lat zarówno 
w Europie, jak i w Ameryce Północnej. Świadczą o tym takie prace jak np. Albjoren, 
Haldorson 2002; Mangan at al 2004; Mentzer et al 2004; Kovacs, Spens 2007; Shook 
et al 2009; Wieland, Handfield, Durach 2016; Stank, Pellathy, In, Mollenkopf, Bell 2017.

Również w Polsce od kilkunastu lat w ramach konferencji logistycznych (jak np. 
Total Logistic Management) oraz na łamach czasopism („Logistyka”, jak również „Logi-
styka oraz Gospodarka Materiałowa”) toczy się dyskusja nad możliwością wydzielenia 
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logistyki jako odrębnej dyscypliny naukowej lub przynajmniej subdyscypliny. Celem 
niniejszego artykułu jest dokonanie krytycznej analizy ewolucji zmian koncepcji logi-
stycznych na przestrzeni ostatnich siedmiu dekad oraz zaproponowania teoretyczne-
go uogólnienia na tym tle, zmierzającego do zdefiniowania naukowych podstaw dla 
logistyki, jako dynamicznie rozwijającej się dziedziny wiedzy transdyscyplinarnej.

Etapy rozwoju koncepcji logistycznych  
w praktyce gospodarczej

Poszczególne fazy i kierunki rozwoju logistyki cywilnej od czasu jej powstania do 
stanu aktualnego zostały szczegółowo opisane i analizowane przez wielu autorów, 
zarówno krajowych [np. Blaik 2010, ss. 42–68], jak i zagranicznych [np. Lasch 2014, 
ss. 5–11]. Intencją autora niniejszej pracy jest krytyczna synteza tych opracowań, z za-
miarem wyłonienia najistotniejszych cech charakterystycznych dla poszczególnych 
koncepcji logistyki, dominujących podejść metodycznych oraz głównych celów, jakie 
stawiane były przed logistyką na poszczególnych etapach jej rozwoju. W takim ujęciu 
rozwój logistyki w praktyce gospodarczej można podzielić na sześć etapów, których 
krótką charakterystykę przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Etapy rozwoju koncepcji logistycznych

Etap Główna cecha charaktery-
styczna

Dominujące 
podejście Główny cel

I
Dostarczanie dóbr material-
nych w klasycznym układzie 
(transport – przeładunek – 
składowanie)

Funkcjonalne Skuteczność 
(ang. effectiveness)

II
Koordynacja przepływu dóbr 
w ramach pojedynczego 
przedsiębiorstwa

Regulacyjne, reak-
tywne

Szczupłość 
(ang. lean)

III
Zarządzanie procesami prze-
pływu dóbr w ramach poje-
dynczego przedsiębiorstwa

Systemowe, ak-
tywne

Elastyczność 
(ang. flexibility)

IV
Kompleksowe zarządzanie 
przepływem dóbr w łańcu-
chach dostaw

Integracyjne, 
ponad granicami 
organizacji

Zwinność 
(ang. agility)

V
Optymalizacja łańcuchów 
tworzenia wartości w syste-
mach logistycznych

Dynamiczne, per-
spektywa globalna Efektywność, 

zwinność, szczup-
łość i odporność 
(ang. efficiency 
& leagility & resi-
lience) 

VI
Wirtualizacja sieci logistycz-
nych w ramach tzw. III plat-
formy informatycznej (ang. 
SMAC)

Działanie w czasie 
rzeczywistym (ang. 
RTE)

Źródło: opracowanie własne.
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Etap I obejmował lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku i charakteryzo-
wał się ukierunkowaniem marketingowym. Głównym zadaniem logistyki było do-
starczanie surowców, półproduktów oraz gotowych produktów zgodnie z zasadą 
7R, czyli skutecznie, do właściwego odbiorcy, właściwych towarów, w odpowiedniej 
ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, odpowiedniej jakości, po odpo-
wiednich kosztach wraz z właściwą informacją. Podejście dominujące na tym etapie 
rozwoju logistyki było ukierukowane funkcjonalnie, co oznacza, że optymalizacja 
działań logistycznych była dokonywana w ramach poszczególnych funkcji (opty-
malizacja cząstkowa), a nie w ramach całego procesu dostaw. Skutkowało to często 
powstawaniem problemów na stykach poszczególnych obszarów funkcjonalnych 
(np. typu wąskich gardeł oraz słabych ogniw) oraz uniemożliwiało przeprowadzenie 
kompleksowej optymalizacji procesów logistycznych.

W latach osiemdziesiątych powstała koncepcja akcentująca koordynującą rolę 
logistyki w zarządzaniu przepływami wszelkich dóbr pomiędzy miejscem ich po-
wstawania (wytwórcą) a miejscem przeznaczenia (odbiorcą). Było to związane 
m.in. ze wzrostem złożoności systemów logistycznych oraz dynamicznym rozwojem 
nowej roli logistyki, jaką była organizacja zwrotów zużytych materiałów, towarów 
oraz opakowań (logistyka zwrotna lub odzysku). Podejście funkcjonalne ustępowało 
stopniowo podejściu o charakterze regulacyjnym, w którym decyzje zarządcze były 
na ogół reakcjami na zachodzące w czasie zmiany. Funkcja celu działań logistycz-
nych została podporządkowana tzw. filozofii lean thinking, która opanowała zarów-
no obszary produkcyjne (ang. lean manufacturing), jak i organizacyjne i zarządcze 
(ang. lean structures, lean management).

Trzecia faza rozwoju logistyki cywilnej, przypadająca na przełom lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, była w dużym stopniu odpowiedzią na zna-
czące zmiany rynkowe, a mianowicie ograniczanie produkcji masowej, pozwalającej 
na pełne wykorzystanie efektu skali (ang. economy of scale), na rzecz elastycznego 
dostosowania się do potrzeb „kapryśnego” klienta (ang. economy of scope). Takie 
przestawienie sposobu funkcjonowania przemysłu wymagało zastosowania nowe-
go podejścia, uwzględniającego dynamiczną zmienność w czasie, a zatem odniesie-
nia do realizowanych procesów, a nie spełnianych funkcji. Pojęcie procesu zostało 
zdefiniowane w oparciu o osiągnięcia teorii i inżynierii systemów [np. Klir 1991], co 
pozwoliło na przejście z reaktywnego na aktywne oddziaływanie na zachodzące 
zmiany (niekiedy niespodziewane i szybkie). Dominującym w tej fazie problemem 
okazał się konflikt pomiędzy dążeniem do pełnej elastyczności w dostosowywaniu 
się do coraz szybciej zmieniających się wymagań rynku (ang. responsiveness) a rosną-
cymi kosztami.
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Kolejny etap rozwoju logistyki został zdominowany przez wprowadzenie koncep-
cji łańcucha dostaw (ang. supply chain) jako sekwencji procesów związanych z przepły-
wem dóbr ponad granicami poszczególnych organizacji, począwszy od pozyskiwania 
surowców, a skończywszy na końcowym użytkowniku danego dobra. Taka zmiana 
perspektywy w stosunku do zagadnień logistycznych umożliwiła kompleksowe po-
dejście do optymalizacji systemów i procesów logistycznych, bez względu na struktu-
rę własnościową poszczególnych fragmentów łańcucha dostaw, a zarazem przejście 
od elastyczności w zarządzaniu dostawami, do jej wyższego poziomu, jakim jest zwin-
ność (ang. agility). Integracyjna koncepcja systemów i procesów logistycznych stała się 
fundamentem dalszych etapów rozwoju współczesnej logistyki.

Piąty etap rozpoczął się z początkiem XXI wieku, wymuszony coraz intensywniej roz-
przestrzeniającą się globalizacją gospodarczą. Na szeroką skalę zaczęto stosować me-
tody optymalizacji oparte na koncepcji łańcucha tworzenia wartości M. Portera, w celu 
doskonalenia efektywności systemów logistycznych oraz podejście dynamiczne w mo-
delowaniu i symulacji procesów logistycznych [Blaik, Matwiejczuk 2008, ss. 45–74]. 

Równolegle w coraz większej skali dokonywała się wirtualizacja sieci logistycz-
nych w ramach tzw. III platformy informatycznej, która często opisywana jest akroni-
mem SMAC (ang. Social, Mobile, Analytics, Cloud), czyli mediów społecznościowych, 
rozwiązań mobilnych, analitycznych i  chmurowych. Nurt ten, popularny zwany 
e-logistyką, wpisuje się w pełni w aktualnie rozwijany model tzw. ekonomii chwili 
(ang. now ecomomy), realizowanej przede wszystkim w ramach tzw. organizacji cza-
su rzeczywistego (ang. RTE; Real-Time Enterprise) [Adamczewski 2016, ss. 9–21].

Cele współczesnych systemów logistycznych są wielorakie, a mianowicie efek-
tywność ekonomiczna (ang. efficiency), szczupłość, a zarazem zwinność (ang. leagili-
ty) oraz odporność na zagrożenia (ang. resilience). Oznacza to konieczność stosowania 
metod polioptymalizacji (optymalizacji wielokryterialnej), co w wielu przypadkach 
ogranicza możliwość osiągnięcia rozwiązań w pełni optymalnych i zmusza do przyj-
mowania rozwiązań zadawalających (ang. good enough). 

Teoretyczne uwarunkowania logistyki

Zdaniem autora, aktualny stan rozwoju koncepcji logistycznych w praktyce gospo-
darczej upoważnia do podjęcia próby opracowania teoretycznego uogólnienia, 
zmierzającego do zdefiniowania naukowych podstaw logistyki. Niektórzy naukow-
cy, jak np. T. Gudehus oraz H. Kotzab uważają, że logistyka jest dyscypliną akade-
micką, która ewoluowała od etapu opisowego do objaśniającego, opartego na so-
lidnych podstawach teoretycznych [Gudehus, Kotzab 2009, s. xvi]. Inni proponują 
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cząstkowe rozwiązania, mające stanowić przyczynek do rozwoju naukowych kon-
cepcji logistycznych [np. Bukowski 2015, Stank, Pellathy, In, Mollenkopf, Bell 2017, 
ss. 8–15]. Ale jak dotąd brak prac, w których zastosowane zostały fundamentalne za-
sady budowy podstaw naukowych dla nowej, dynamicznie rozwijającej się dziedziny 
wiedzy, jaką jest logistyka.

Proponuje się przyjęcie za punkt wyjścia do tych rozważań ogólnej metodologii 
nauk (utożsamianej przez niektórych z filozofią nauki) jako obiektywnego „narzę-
dzia”, pozwalającego na rozstrzyganie kwestii związanych z naukowymi aspektami 
badań w obszarze logistyki. Z punktu widzenia metodologicznego wyróżnia się na-
uki formalne i realne [Heller 2011, ss. 21–24]. Podstawą podziału jest charakter stoso-
wanego w danej nauce języka, a konkretnie jego forma i treść. Język nauk formal-
nych (należą do nich matematyka i logika) nie posiada treści i składa się wyłącznie 
z  tautologii. Natomiast język nauk realnych zbudowany jest ze zdań doświadczal-
nych, a zatem możliwych do interpretacji treściowej w świecie rzeczywistym. Nauki 
realne dzielone są na empiryczne (np. badające wytwory natury) oraz humanistycz-
ne (badające wytwory kultury). Wynika z tego, że obszar wiedzy dotyczący logistyki 
mógłby być ulokowany w empirycznych naukach realnych. 

Pod pojęciem wiedzy rozumie się ogół przeświadczeń ze zbioru ludzkich mnie-
mań prawdziwych w świetle faktów i rozumu, przy czym wyróżnia się wiedzę irracjo-
nalną (np. mistykę) oraz wiedzę racjonalną, która powinna być sprawdzalna i komu-
nikowalna. Wiedza racjonalna dzieli się na:

 · potoczną, mającą charakter ogólnikowy, wieloznaczny oraz nieprecyzyjny, 
 · artystyczno-literacką, obejmującą literaturę i sztukę,
 · spekulatywną, do której zaliczamy wszelkie systemy spekulatywne, takie jak 

filozofia lub religia,
 · naukową, spełniającą tzw. mocną zasadę racjonalności (stopień przekonania 

głoszonego mniemania powinien odpowiadać stopniowi jego uzasadnienia).
Podstawowe warunki, jakie musi spełnić wiedza naukowa, to zgodność logicz-

na, zarówno formalna, jak i metodologiczna, jak również zgodność socjologiczna, 
interpretowana na ogół jak akceptacja większości środowiska naukowego z dane-
go obszaru wiedzy.

Warunki poznania naukowego można sprowadzić do następujących podstawo-
wych wymagań formalnych:

 · ogólności co do zasięgu podmiotu twierdzenia,
 · ścisłości orzecznika twierdzenia,
 · zawartości informacyjnej (im większa ogólność i ścisłość, tym większa zawar-

tość informacyjna),
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 · pewności epistemologicznej, rozumianej jako stopień potwierdzalności empi-
rycznej (konfirmacji),
 · prostoty logicznej, mierzonej stopniem logicznego usystematyzowania bada-

nych relacji.
Związki pomiędzy poszczególnymi wymaganiami przedstawiane są przy pomo-

cy modeli relacyjnych Poppera oraz Einsteina. Na rysunku 1. przedstawiony został 
schemat tych relacji wg modelu Einsteina.

Rysunek 1. Warunki poznania naukowego wg modelu Einsteina 

Źródło: [Such, Szczęśniak 2002, s. 44].

Poznanie naukowe dokonuje się w wyniku prowadzenia racjonalnych badań 
naukowych. Aktualnie badania te dzieli się na:

 · podstawowe – podejmowane dla wyjaśnienia zjawisk jeszcze niezbadanych i od-
krycia nowych praw naukowych (nazywane również teoretycznymi lub czystymi),
 · stosowane – zmierzające do wykorzystania w praktyce wyników badań podsta-

wowych. Ich rezultatem są nowe rozwiązania, które są sprawdzane doświadczal-
nie pod względem efektywności, walorów technicznych i użyteczności,
 · wdrożeniowe – polegające na opracowaniu metod i technik zastosowania wy-

ników badań w praktyce; są końcowym etapem cyklu badawczego od odkrycia 
do praktycznego jego zastosowania.

Zatem logistyka jako dziedzina wiedzy naukowej mógłby zostać uznana za na-
ukę empiryczną, pod warunkiem stwierdzenia, że przeprowadzone w jej obszarze 
badania naukowe o charakterze stosowanym spełniają wszystkie wymienione po-
wyżej warunki poznania naukowego. 
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Opierając się na powszechnie uznanych teoriach ewolucji nauki [Kuhn 1996, La-
katos 1975, Popper 2002] oraz pracach z zakresu nauk o zarządzaniu [Sudoł 2007, Suł-
kowski 2013], proces wyłaniania się nowej nauki można opisać w następujący sposób:

1. Każda nauka zaczyna swoje istnienie od precyzowania podstawowych pojęć, 
którymi się będzie posługiwać.
2. Wyodrębnienie nowej nauki wymaga zdefiniowania podstawowych cech wy-
różniających ją spośród innych, już istniejących nauk, co najmniej pod względem:

a) podmiotu badań, czyli zakresu zainteresowań poznawczych,
b) perspektywy badawczej, czyli punktu widzenia, z którego podmiot ba-
dań będzie obserwowany i analizowany,
c) metod badawczych, przy czym pierwszy etap nowej nauki charakte-
ryzuje się wysokim stopniem „zapożyczenia” metod od nauk już w pełni 
ukształtowanych.

3. Podstawowe cechy nowej nauki powinny umożliwić określenie granic po-
między nową nauką a już istniejącymi, przy czym granice te nie mogą być ostre, 
ponieważ:

a) obszary badawcze różnych nauk nachodzą na siebie,
b) rozwój nauk powoduje przepływy informacji pomiędzy dyscyplinami 
i dziedzinami nauki, a nawet obszarami wiedzy.

4. Każda nauka powinna spełniać następujące funkcje poznawcze:
a) opisową (deskrypcyjną),
b) objaśniającą (eksplanacyjną),
c) predykcyjną (prognostyczną) oraz w naukach stosowanych,
d) aplikacyjną (preskrypcyjną).

5. Każda nauka powinna dążyć do tworzenia twierdzeń, praw i teorii nauko-
wych, szukając prawidłowości w strukturze i zachowaniu się badanego wycinka 
rzeczywistości.
6. Zgodnie z koncepcją rozwoju nauki Thomasa S. Kuhna [Kuhn 1996], o po-
czątku nowej nauki można mówić, jeśli zostanie sformułowany co najmniej 
jeden istotny dla niej paradygmat. Paradygmaty mogą mieć różny stopień 
ogólności, w zależności od tego, czy dotyczą całych dziedzin nauki (tzw. ma-
kroparadygmaty), czy dyscypliny naukowej, czy też subdyscypliny (tzw. mikro-
paradygmaty). 
7. Formułowanie paradygmatów powinno być oparte na następujących zasadach:

a) zgodności z rzeczywistością (niesprzeczność z dostępnymi obserwacjami),
b) racjonalnej ogólności (możliwie szeroki zakres obowiązywania),
c) istotności (ważność poznawcza dla nowej nauki).
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8. Na wstępnym etapie rozwoju nowej dyscypliny naukowej paradygmaty 
mogą mieć charakter tymczasowy, czyli spełniać rolę tzw. „preparadygmatów”.
Przyjmując ww. zasady jako adekwatne dla nauk empirycznych mapę drogo-

wą kreowania nauki o logistyce można sprowadzić do następujących podstawo-
wych kroków:

1. Przyjęcie roboczej definicji logistyki np. w postaci:
Logistyka to transdyscyplinarna dziedzina wiedzy naukowej dotycząca zapewnienia 
skutecznej i efektywnej realizacji przepływów (przemieszczania i przechowywania) 
zasobów materialnych oraz niematerialnych (dóbr, osób, transakcji, i związanych 
z nimi informacji) w ramach sieci logistycznych [Bukowski 2016a].
2. Sformułowanie preparadygmatów dla logistyki w postaci:

a) paradygmatu sieciowego – podmiotem badań są sieci logistyczne [Cie-
sielski 2002], rozumiane jako otwarte systemy złożone z systemów logi-
stycznych (ang. System of Systems) [Bukowski 2016b], działające pod silnym 
wpływem otoczenia, z którym relacje mają relewantny wpływ na ich za-
chowanie.
b) paradygmatu przepływowego – perspektywa badawcza ma charakter:

 · dynamiczny (ang. dynamic-related),
 · ciągły (ang. continuity-oriented approach),
 · zorientowany usługowo (ang. service-dominant logic),
 · globalny (ang. big-picture approach),
 · rynkowy (ang. custumer-centric market-driven approach).

c) paradygmatu transdyscyplinarnego – metody badawcze pochodzą z róż-
nych dyscyplin naukowych i stosowane są w sposób iteracyjny.

3. Zgodne z aktualnymi trendami w naukach kompleksowych (np. o zarządza-
niu) rozwijanie równoległych podstaw teoretycznych logistyki w ramach dwóch 
głównych nurtów:

a) inżynierii logistycznej [Blanchard 2015, Bukowski 2016a, Jacyna 2016, Kar-
kula 2013, Nowakowski 2011] oraz
b) zarządzania logistycznego [Coyle, Bogostardi, Langley 2010, Harrison, 
van Hoek 2010, Krawczyk 2011, Witkowski 2010],

finalizowanie tych działań w postaci komplementarnych prac zbiorowych.
4. Poddanie krytycznemu osądowi merytorycznej zawartości tych prac przez 
wspólnoty naukowe i na tej podstawie opracowanie monografii na temat logi-
styki jako wyłaniającej się dyscypliny nauk stosowanych.
Dalszy rozwój nauki o logistyce mógłby przebiegać zgodnie z zaproponowaną 

przez M. Hellera [2011, ss. 89–92] koncepcją bifurkacyjnego modelu rozwoju nauki.
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Zakończenie

Logistyka w praktyce gospodarczej (ang. business logistics) jest wprawdzie młodą 
dziedziną wiedzy, niemniej jej rozwój, zwłaszcza w ostatnich latach, charakteryzuje 
się dużą dynamiką. Uwarunkowania ekonomiczne, geopolityczne oraz technolo-
giczne powodują, że stopień złożoności systemów logistycznych oraz realizowa-
nych w  ich ramach procesów wzrasta wykładniczo. Wirtualne sieci logistyczne, 
ich globalny charakter oraz powszechny wymóg działania w czasie rzeczywistym 
(ang. Real-Time-Enterprise) stanowią coraz większe wyzwanie zarówno dla kreato-
rów systemów logistycznych, jak i menedżerów zarządzających nimi. 

W tej sytuacji wydaje się działaniem racjonalnym, a może nawet niezbędnym, 
opracowanie teoretycznych fundamentów oraz naukowych podstaw logistyki, 
jako transdyscyplinarnej dziedziny wiedzy naukowej dotyczącej zapewnienia sku-
tecznej i efektywnej realizacji przepływów (przemieszczania i przechowywania) 
zasobów materialnych oraz niematerialnych (dóbr, osób, transakcji, i związanych 
z nimi informacji) w ramach sieci logistycznych.

Intencją autora niniejszego artykułu jest zachęcenie Wspólnoty Naukowej zaj-
mującej się profesjonalnie zagadnieniami logistycznymi do podjęcia tego ambit-
nego zadania.
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Kształtowanie modeli biznesu w erze industry 4.0

Developing New Business Models for the Industry 4.0 Concept

Abstract: The emergence of Industry 4.0 imposes businesses need to prepare for the 

operation of the new economic reality.   At the same time, it implies the development 

and implementation of new business models in enterprises, as these traditional ones no 

longer take into account the future operating conditions. Due to the early phase of the 

implementation of the Industry 4.0 concept, current work focuses on developing future 

business conditions and the requirements that will have to be met in order to compete 

in the marketplace. Hence, the purpose of this article is to present the research challen-

ges of developing new business models for the Industry 4.0 concept, including such 

aspects as global value chain reconfiguration, resource sharing, customization, global 

competition, revenue streams and new risks.

Key words: Business model, Industry 4.0, Cyber-Physical Systems, Internet of Things

Wprowadzenie

Współcześnie, obserwuje się nasilenie konkurencji w sektorze inżynierii produkcji 
i systemów wytwarzania. Walka toczy się o uzyskanie przewagi konkurencyjnej nie 
tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale całych sektorów gospodarek narodowych. 
Stąd koncepcje rozwoju przemysłu zostały opracowane dla rynku niemieckiego, 
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amerykańskiego, japońskiego oraz chińskiego. Wszystkie one oparte są na postę-
pie technologicznym i możliwościach oferowanych przez obecne systemy infor-
macyjno-komunikacyjne (ICT, ang. Information and Communications Technology), 
w tym przez zastosowanie Internetu Rzeczy i usług w przemyśle wytwórczym (IoT, 
ang. Internet of Things). Wydaje się, że koncepcją obejmującą w sposób najbardziej 
całościowy przepływy w ramach łańcuchów dostaw jest Industry 4.0 (Przemysł 4.0), 
która jest opracowana i wdrażana jako rządowy program w Niemczech. Strategia 
ta, opracowana dla celów konkurowania gospodarki niemieckiej w skali globalnej, 
ma ogromny wpływ na pozostałe rynki, szczególnie europejskie, ze względu na jej 
znaczenie w skali światowej oraz międzynarodowe powiązania gospodarcze. A za-
tem nastanie ery Industry 4.0 narzuca przedsiębiorstwom konieczność przygoto-
wania się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości gospodarczej. Równocześnie 
implikuje opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesu w przedsiębiorstwach, 
gdyż te dotychczasowe nie uwzględniają już przyszłych warunków funkcjonowa-
nia. Problematyka opracowania nowych modeli biznesu znajduje się w głównym 
nurcie zainteresowań wielu badaczy. Ze względu na wczesną fazę implementacji 
koncepcji Industry 4.0, obecne prace koncentrują się na opracowaniu przyszłych 
warunków funkcjonowania przedsiębiorstw i wymagań, które będą musiały speł-
niać, by sprostać konkurencji. Stąd, celem artykułu jest prezentacja wyzwań badaw-
czych związanych z opracowaniem nowych modeli biznesu dla koncepcji Industry 
4.0, a dotyczących między innymi takich aspektów jak, rekonfiguracja globalnych 
łańcuchów wartości, współdzielenie posiadanych zasobów, kastomizacja, konku-
rencja globalna, źródła przychodów czy nowe ryzyka.

Industry 4.0 – nowe środowisko konkurencyjne 
dla przedsiębiorstw

Koncepcja Industry 4.0 jest z jednej strony strategią rozwojową przemysłu niemie-
ckiego, a z drugiej oznacza kolejny poziom rozwoju systemów produkcyjnych na 
świecie. Jak stwierdził K. Kornwachs, rewolucja komputerowa w ciągu ostatnich trzy-
dziestu lat przekształciła świat, w którym żyjemy, prawdopodobnie bardziej radykal-
nie niż cokolwiek innego w ciągu ostatnich 200 lat. Ma również radykalny wpływ na 
świat pracy, który można porównać tylko w skali do pierwszej rewolucji przemysło-
wej [Kornwachs 2007, s. 177]. Pierwsze trzy rewolucje przemysłowe były wynikiem 
wdrażania do produkcji mechanizacji, energii elektrycznej i technologii informacyj-
nych. Współcześnie wprowadzenie Internetu Rzeczy i usług do środowiska produk-
cyjnego zapoczątkowuje czwartą rewolucję przemysłową (tabela 1). 
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Tabela 1. Ewolucja światowego przemysłu

Etapy rewolucji przemysłowych Główne wydarzenia

Pierwsza rewolucja przemysłowa
Koniec XVIII w.

Wprowadzenie produkcji mechanicznej 
w wyniku zastosowania napędu wodnego 
i parowego

Druga rewolucja przemysłowa
Koniec XIX w.

Wprowadzenie napędu elektrycznego 
umożliwia zastosowanie podziału pracy 
oraz masowej produkcji

Trzecia rewolucja przemysłowa
Lata 60. XX w.

Zastosowanie elektroniki oraz systemów 
informatycznych umożliwia automatyzację 
produkcji

Czwarta rewolucja przemysłowa
Druga dekada XXI w.

Wykorzystanie systemów cyber-fizycznych 
(CPS cyber-physical systems)

Źródło: opracowanie własne na podstawie [ACATECH 2013, GTAI 2015].

I chociaż wśród naukowców toczy się dyskusja nad zasadnością używania poję-
cia „czwarta rewolucja przemysłowa” czy „czwarty etap ewolucji przemysłu”, to nie 
ma wątpliwości co do wkraczania współczesnych rozwiniętych gospodarek w erę 
Industry 4.0.

Wdrażana wizja przyszłego przemysłu zakłada, że przedsiębiorstwa będą tworzyć 
globalne sieci, obejmujące maszyny, systemy magazynowania i zakłady produkcyjne w 
postaci cyber-fizycznych systemów (CPS ang. Cyber-Physical Systems) [ACATECH 2013]. 
CPS stanowią kolejną generację systemów ICT, które są wzajemnie połączone i współ-
pracują, w tym poprzez Internet Rzeczy, dostarczając użytkownikom (przedsiębior-
stwom, klientom) szeroki wachlarz innowacyjnych aplikacji i usług [Lee 2015]. Są one 
wbudowane we wszelkie typy artefaktów (tj. systemy produkcyjne, transportowe, 
urządzenia osobiste itp.), które czynią je „mądrzejszymi”, bardziej inteligentnymi, 
bardziej energooszczędnymi i wygodniejszymi. CPS w środowisku produkcyjnym 
obejmuje inteligentne maszyny, systemy pamięci masowej i urządzenia, które mogą 
autonomicznie wymieniać się informacjami, uruchamiać działania oraz kontrolować 
siebie nawzajem, w sposób niezależny. Inteligentne fabryki (ang. smart factory), które 
już funkcjonują, stosują zupełnie nowe podejście do produkcji. Produkty są bowiem 
jednoznacznie identyfikowalne i w każdej chwili mogą być znajdowane, odczytywane 
w zakresie zarówno aktualnego stanu, jak i własnej historii bądź też alternatywnych 
dróg do realizacji zamierzonego efektu (docelowego stanu).

Planowane systemy produkcyjne są połączone zarówno z procesami biznesowymi 
w fabrykach i przedsiębiorstwach, a także z rozproszoną siecią (łańcuchem) wartości, 
którymi można zarządzać w czasie rzeczywistym – od momentu przyjęcia zamówienia 
bezpośrednio do jego realizacji u klienta (logistyka dystrybucji). Inteligentne fabryki 
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pozwalają spełnić indywidualne wymagania klienta, co oznacza, że nawet pojedyncze 
produkty mogą być wytwarzane z zyskiem. W procesie produkcyjnym zapewnia się 
pełną przejrzystość procesu (tzw. end-to-end), ułatwiając tym samym podejmowanie 
optymalnych decyzji oraz wysoką elastyczność reagowania, na przykład na zakłócenia 
w dostawach.
Na potrzeby implementacji CPS w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw, mu-
szą być wdrożone następujące funkcje Industry 4.0 [ACATECH 2013]:

 · integracja pozioma poprzez sieci wartości,
 · cyfrowa integracja procesów inżynieryjnych w całym łańcuchu wartości,
 · integracja pionowa oraz sieciowe systemy produkcyjne.

W istocie Industry 4.0 będzie obejmować techniczną integrację CPS z produkcją 
i logistyką oraz korzystanie z Internetu Rzeczy i usług w procesach przemysłowych. 
Industry 4.0 umożliwia nowe sposoby tworzenia wartości, tym samym powstaje po-
trzeba opracowania nowych modeli biznesowych dla przedsiębiorstw.

Innowacyjność współczesnych modeli biznesowych

Pojęcie modelu biznesu, pomimo dużej popularności, nie doczekało się do tej pory 
ujednolicenia w jego definiowaniu (tabela 2).

Tabela 2. Ujęcia definicyjne modeli biznesu

Stopień 
szczegółowości Definiowanie modelu biznesu Wybrani autorzy

Ujęcie wąskie
Istota modelu biznesu definiowana 
jest jako sposób działania (funk-
cjonowania) przedsiębiorstwa oraz 
generowania przychodów

G. Hammel [2000]
M. Porter [2001]
A.K. Koźmiński [2004]
J. Niemczyk, J. Drzewiecki 
[2006]

Ujęcie szerokie
Istotę modelu biznesu stanowi 
tworzenie wartości, poprzez zróżni-
cowane czynniki

A. Osterwalder 
T. Dudzik, M. Witek-Hejduk 
[2007]
Lindgardt i in. [BCG 2009]

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Czekaj, Ziębicki 2016].

Model biznesu jest pewnego rodzaju architekturą procesów biznesowych, na któ-
rą składa się opis ich konceptualizacji, wyznaczenie poszczególnych i niezbędnych 
etapów działań operacyjnych oraz modelowanie tych procesów, a także pewnego 
rodzaju filozofia działań, która jest traktowana jako niezbędna do rozwoju przyszłej 
lub istniejącej organizacji [Firlej 2013]. Model biznesowy opisuje sposób działania 
przedsiębiorstwa na ogólniejszym poziomie rozumienia. Modele są powszechnie 
stosowane w biznesie, ponieważ właśnie w nim muszą być podejmowane decyzje. 
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Dynamika zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wywołuje potrzebę ciągłego 
dostosowywania się do nowych wyzwań rynku i dostarczania klientom produktów 
i usług, gwarantując przy tym wysoką jakość procesu obsługi klienta. W obliczu silne-
go rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, rosnącego znaczenia gene-
rowania i wprowadzania innowacji, jak również automatyzacji i robotyzacji przebiegu 
procesów, niezbędne staje się transformowanie modeli biznesowych, by w rezultacie 
osiągnąć większą efektywność i zdolność do tworzenia i dostarczania wartości klien-
tom. Poszukiwanie nowych, bardziej innowacyjnych modeli biznesowych staje się 
priorytetem kadry zarządzającej, co potwierdzają przytaczane często studia literatu-
rowe z badań realizowanych przez Economist Intelligence Unit z 2005 roku oraz Institute 
for Business Value z 2006 roku [Bis 2013]. Jak przywołują w swojej pracy Liczmańska 
i Kuczyńska [2016], model biznesowy, zgodnie z teorią Bisa, jest tym czynnikiem, któ-
ry w odróżnieniu od produktu i usługi, jest znacznie trudniej skopiować. Fakt ten zdają 
się potwierdzać doświadczenia firm, które osiągnęły przewagę konkurencyjną, zmie-
niając i nieprzerwanie adaptując swój model biznesowy do nowych możliwości i wa-
runków funkcjonowania w obliczu dynamicznego rozwoju technologii. Wyjście poza 
tradycyjne ramy prowadzenia biznesu i myślenia o biznesie przerodziło się w sukces 
takich przedsiębiorstw jak Apple, Facebook, Skype, Amazon, Tchibo, Dell czy Boeing 
i zostało podyktowane wieloma czynnikami: unikatową jakością oferowanych produk-
tów i usług, koordynacją łańcucha tworzenia wartości dla klienta, integracją i synergią 
we współpracy ze swoimi partnerami biznesowymi, wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, kształtowaniem nowych oczekiwań klientów i wyjściem im naprzeciw itd. 

Prowadzona na łamach literatury dyskusja w zakresie sukcesu poszczególnych 
modeli biznesowych i ich specyfiki powoduje, iż podejmowane są próby kla-
syfikacji modeli biznesowych i specyfikacji czynników ich sukcesu [Kardas 2016; 
Gorevayaa & Khayrullinaa; Burkhart, Krumeich, Werth & Loos 2011; Wirtz, Pistoia, 
Ullrich & Gottell 2015]. Wspólne cechy dostępnych modeli i rysujące się podobień-
stwa w zakresie ich zachowań stały się podstawą do wyodrębnienia pięciu ogól-
nych schematów modeli biznesu [Osterwalder & Pigneur 2013]: 

 · rozdzielenie obszarów działalności, 
 · „długi ogon”, 
 ·  platformy wielostronne,
 · koncepcja FREE,
 · otwarte modele biznesu.

Koncepcja rozdzielonej korporacji zakłada wyodrębnienie trzech rodzajów dzia-
łalności biznesowej, w przypadku których występują inne realia ekonomiczne, kon-
kurencyjne i kulturowe. Wyodrębnione obszary: kształtowanie relacji z klientami, 
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tworzenie innowacji produktowych, zarządzania infrastrukturą powinny stanowić 
odrębne jednostki w celu uniknięcia konfliktów i niepożądanych kompromisów, przy 
jednoczesnej orientacji na wzmacnianie marki i segmentacji klientów. Przykład organi-
zacji, która w ramach swojej działalności posługuje się schematem rozdzielonej korpo-
racji, może stanowić Zara – z obszarami dla ubrań  i dóbr używanych w gospodarstwie 
domowym czy też Compass Health, której działalność obejmuje z jednej strony jedze-
nie produkowane z naturalnych składników, a z drugiej produkcję naturalnych kos-
metyków. „Długi ogon” zakłada skoncentrowanie się na sprzedaży produktów i usług 
niszowych. Dobra te występują w mniejszych ilościach, ale asortyment oferowanych 
produktów lub usług jest znacznie szerszy. Dla powodzenia tego schematu konieczne 
jest stworzenie serwisu gwarantującego kojarzenie popytu z podażą. Do organizacji, 
które korzystają z tej koncepcji, należą eBay, YouTube, Zipcar. Schemat platformy wielo-
stronnej zakłada kojarzenie ze sobą dwóch odrębnych, ale powiązanych ze sobą grup 
klientów oraz oferowanie dla jednej z nich wartości pod warunkiem istnienia możliwo-
ści nawiązania kontaktu z drugą. Celem platformy staje się tworzenie odpowiednich 
warunków wzajemnej interakcji pomiędzy tymi grupami oraz przyciąganie nowych 
użytkowników. Budowanie tego rodzaju sieci jest realizowane przez Microsoft, Visa, 
Google, Apple, 2do2go, Cursera. Koncepcja FREE przewiduje, iż w ramach wyodręb-
nionych segmentów klientów przynajmniej jeden może korzystać z oferowanej oferty 
za darmo, a koszty są pokrywane przez inny element modelu biznesowego lub inny 
segment klientów. Schemat ten posiada kilka ścieżek możliwych do realizacji, w tym 
darmowa oferta wielostronna z reklamą, „freeminum”, model „przynęty lub haczyka”. 
Organizacje, które stosują ten schemat w ramach swojej działalności biznesowej to np. 
Skype, Google, 2GIS, Alawar, Dropbox, Gillette. Otwarte modele biznesowe skupiają 
się na wykorzystywaniu wzajemnej współpracy firmy z zewnętrznymi partnerami na 
potrzeby pozyskiwania lub dzielenia się wynikami prac badawczo-rozwojowych. Wy-
różnia się zatem modele „z zewnątrz do środka”, w których organizacja wykorzystuje 
pomysły zewnętrzne oraz modele „ze środka na zewnątrz”, które polegają na przeka-
zywaniu podmiotom z zewnątrz pomysłów niewykorzystywanych w ramach organi-
zacji. Przykładami organizacji i platform, których działalność wpisuje się w schemat 
otwarty, są: P&G, Hackathon, freelancerbay.com [Gorevayaa & Khayrullinaa 2015, Licz-
mańska, Kuczyńska 2016, Osterwalder & Pigneur 2013].

Wyodrębnienie wyżej wymienionych schematów jest podyktowane nowymi moż-
liwościami jakie daje powszechny dostęp do Internetu i dynamiczny rozwój technolo-
gii. Wydaje się jednak, że te współczesne innowacyjne modele biznesu nie spełniają 
kryteriów funkcjonowania w rzeczywistości Industry 4.0. Stąd potrzeba dalszych prac 
uwzględniających kolejne etapy ewolucji przemysłu.
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Rozwój modeli biznesu na potrzeby wdrożenia 
 koncepcji Industry 4.0

Konieczność adaptowania modeli biznesu w związku z migracją wartości klienta oraz 
rozwojem technologii staje się rzeczywistością. Coraz więcej firm w transformacji mo-
delu funkcjonowania upatruje podwyższenia wydajności, a w konsekwencji optyma-
lizacji kosztów działalności swoich sieci dostaw. Na podstawie prowadzonych badań 
łańcuchów dostaw oraz przeprowadzonych ekspertyz [Mckinsey 2017] oszacowano, 
że zmiany modeli biznesu, w związku z trwającą rewolucją przemysłową (Industry 4.0), 
spowodują w szczególności:

 · zwiększenie produktywności o 3–5%,
 · redukcję przestojów maszyn i urządzeń o 30–50%,
 · zwiększenie wydajności pracy poprzez automatyzację o 45–55%;
 · zmniejszenie kosztów zapasów o 20–50%,
 · redukcję kosztów jakości o 10–20%,
 · zwiększenie trafności prognoz o ponad 85%,
 · redukcję czasu wprowadzenia produktu na rynek o 20–50%,
 · zmniejszenie kosztów konserwacji maszyn i urządzeń o 10–40%.

Osiągnięcie tych rezultatów jest uwarunkowane zmianą sposobu myślenia na te-
mat prowadzenia biznesu. Transformacji musząc ulec całe sieci dostaw. Analiza lite-
ratury przedmiotu oraz publikowanych raportów i badań [ALICE 2015; Blanchet 2016; 
McKinsey, 2016; McKinsey 2017; Piller 2015; PWC 2016] pozwoliła zidentyfikować obsza-
ry zmian oraz istniejące wyzwania badawcze związane z konstrukcją modelu bizneso-
wego na potrzeby Industry 4.0 (rysunek 1).

Rysunek 1. Wyzwania i obszary badawcze dotyczące konstrukcji modelu  
biznesowego Industry 4.0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [ALICE 2015, Blanchet 2016, McKinsey 2016, McKin-

sey 2017, Piller 2015, PWC 2016].
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Poniżej przedstawiona została zbiorcza charakterystyka zidentyfikowanych ob-
szarów badawczych na potrzeby konstrukcji modelu biznesowego Industry 4.0:

1. Zmiany w strukturach organizacyjnych korporacji globalnych, wywołane 
dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych, pozwalających firmom na 
globalizację w sposób bardziej „szczupły” –  cyfrowe narzędzia umożliwiające 
zdalną współpracę i komunikację błyskawiczną. Stwarza to możliwości w zakre-
sie centralizacji niektórych globalnych funkcji, takich jak obsługa księgowa czy 
R&D, tworzenie wirtualnych zespołów globalnych lub całkowite zrezygnowanie 
z istnienia jednej siedziby głównej. Digitalizacja umożliwia tworzenie mniej ka-
pitałochłonnych modeli biznesowych, a wejście na nowe rynki nie musi łączyć 
się z fizyczną obecnością firmy. 
2. Poziom kastomizacji – obserwuje się kilka trendów w zakresie kastomizacji.  
Po pierwsze, automatyzacja oraz dokładniejsza informacja o kliencie pozwala-
ją rozszerzać portfele produktów o odwołania do lokalnych preferencji konsu-
mentów i cen. Drugi z trendów zakłada, iż pojawiają się dążenia zmierzające do 
światowej standaryzacji opartej na kilku podstawowych modelach produktu 
przy jednoczesnym otwarciu produktów na całym świecie, z uwagi na fakt po-
siadania przez konsumentów natychmiastowej wiedzy o tym, co jest oferowane 
w innych krajach. Ponadto, wiodące firmy przemysłowe rozszerzają swoją ofer-
tę, dostarczając wraz z produktem rozwiązania cyfrowe (kompletne, oparte na 
danych usługi i zintegrowane rozwiązania platformowe), generujące dodatko-
we przychody. Coraz powszechniejszą tendencją jest umożliwienie dostępu do 
przemysłowej produkcji dla klienta poprzez platformy do drukowania 3D. Stwa-
rza to nowy wymiar konstrukcji na zamówienie. 
3. Konfigurowanie bardziej złożonych globalnych łańcuchów wartości – zmniej-
sza się znaczenie kosztów pracy, a rośnie poziomu kompetencji kadry w decyzjach 
lokalizacyjnych łańcuchów dostaw. Większy nacisk kładziony jest na odległość do 
rynku, ceny energii, infrastrukturę, łatwość prowadzenia działalności gospodar-
czej i ryzyko. Potrzebne są nowe platformy współpracy, aby można było dzielić 
się majątkiem. Platformy te muszą być łatwe w obsłudze, działać szybciej, a także 
zapewnić odpowiednie narzędzia, dzięki czemu kontrahenci mogą wykonywać 
swoje zadania w dogodny i terminowy sposób. Ważnym elementem kształtowania 
globalnych łańcuchów wartości jest rozwój nowych partnerstw i kształtowanie no-
wych podejść do świadczenia usług logistycznych, a także rozbudowa sieci współ-
pracy logistycznej małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo, niezbędne jest 
lepsze rozmieszczenie urządzeń Internetu Rzeczy w celu zwiększenia skuteczności 
zarządzania i kontroli ad hoc współpracy w łańcuchu dostaw.
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4. Rekonfiguracja posiadanych zasobów – nowe możliwości produkcyjne, ros-
nące bazy danych o kliencie oraz kooperantach, cyfrowe platformy i centra da-
nych oraz budowanie relacji z klientami online stymulują konieczność rekonfi-
guracji posiadanych aktywów, aby tworzyć nowe produkty i usługi. Technologie 
informacyjno-komunikacyjne wspierają wdrażanie modeli biznesowych w celu 
współużytkowania aktywów w całym łańcuchu dostaw. Zwiększona jest chęć 
przedsiębiorstw do dzielenia się aktywami w oparciu o wzajemne zrozumie-
nie korzyści, łatwości obsługi i elastyczności operacji. Rośnie znaczenie działań 
mających na celu przeciwdziałanie niedoborom zasobów i wzrostom cen paliw 
w związku ze zwiększoną konsumpcją energii, co skutkuje wzrostem wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, coraz powszechniejsze staje się in-
stalowanie urządzeń, takich jak czujniki i sprzęt pomiarowy, w celu gromadzenia 
i przechowywania danych w czasie rzeczywistym. W zakresie dokonywania ana-
liz i wizualizacji danych dąży się do pozyskiwania, opracowywania i instalowania 
niezbędnego oprogramowania umożliwiającego opracowywanie procesów ma-
jących na celu włączenie wyników analizy do procesu decyzyjnego.
5. Konkurencja globalna – następuje skrócenie cykli życia produktów, ze wzglę-
du na rosnący poziom konkurencji globalnej. Zwiększa się elastyczność produkcji 
oraz skracane zostają czasy realizacji dostaw. Szczególnego znaczenia nabiera 
w tym kontekście również strategia naśladownictwa. Kopie „produktów marko-
wych” pojawiają się na nowych rynkach coraz szybciej i nasycają je zanim orygi-
nalny producent zdąży rozwinąć produkcję. 
6. Źródła przychodów oraz ich podział – rośnie poziom zaufania pomiędzy 
partnerami biznesowymi. Obserwuje się tendencję do zmniejszonej akumulacji 
aktywów. Następuje bardziej efektywne wykorzystanie istniejących i przyszłych 
zasobów. Sprawiedliwa staje się dystrybucja przychodów, premii i kar dla part-
nerów w łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa osiągają wyższy poziom ROCE dla 
niższego kapitału zainwestowanego.
7. Nowe ryzyka – dynamiczny rozwój systemów informacyjnych sprzyja wzro-
stowi ryzyka związanego z cyberatakami. Odpowiednie zabezpieczenie funkcjo-
nowania łańcucha dostaw oraz zabezpieczenie danych przekłada się na poziom 
zaufania klienta, co w konsekwencji staje się kluczowym zagadnieniem dla ist-
nienia przedsiębiorstw. Nowym rodzajem ryzyka jest konsumeryzacja maszyn 
i urządzeń produkcyjnych oraz sprzętu IT.
Konfigurowanie nowego modelu biznesu jest procesem długotrwałym i uzależ-

nionym od gotowości i problemów branży. Przeprowadzone przez Ch. Arnolda, D. Kie-
la i  K. Voigta [Arnold i inni 2016] badania wskazują, że mimo odrębności branż można 



106

Marzena Frankowska, Magdalena Malinowska, Andrzej Rzeczycki

znaleźć wiele podobieństw w kształtowaniu modeli biznesowych. Jednak niezwykle in-
teresujące, a nawet kluczowe, jest dostrzeżenie różnic między poszczególnymi gałęziami 
przemysłu. Zidentyfikowane różnice determinują bowiem charakter wykorzystywanego 
modelu biznesowego oraz pozwalają na wyodrębnienie istotnych czynników, które na-
leży brać pod uwagę podczas budowania takiego modelu. Dla zobrazowania tego faktu 
najlepiej posłużyć się przykładami. Przedsiębiorstwa przemysłu ciężkiego przeważnie 
zmagają się ze zmieniającymi się wymaganiami dotyczącymi siły roboczej, przedsiębior-
stwa branży elektrotechnicznej i telekomunikacyjnej zwracają uwagę na kluczowe part-
nerstwa i integrację z zewnętrznymi partnerami dodającymi wartość, a przedstawiciele 
branży motoryzacyjnej szczególnie wykorzystują nowe możliwości w odniesieniu do 
zwiększania wydajności kosztowej. Wymienione czynniki wpływają na wybór wykorzy-
stywanych modeli biznesowych w poszczególnych sektorach przemysłu.

Zbiorczą koncepcję (na podstawie przeglądu literatury oraz wywiadów eksper-
ckich) ewolucji modelu biznesowego Industry 4.0 w przemyśle naftowym i gazow-
niczym przedstawił M. Montanus [Montanus 2016]. Wskazał on na kreowanie i prze-
chwytywanie wartości w dziesięciu obszarach modelu, co prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Elementy modelu biznesowego Industry 4.0 

Obszar modelu biznesu Specyfikacja

Zróżnicowanie i kastomizacja Unikalny i zindywidualizowany produkt

Oferta produktowo-usługowa OEM jako dostawca rozwiązań dla użytkowni-
ka końcowego, brak produkcji

Zbieranie danych Sieć czujników, RFID, chmura obliczeniowa 
połączona z systemem produkcyjnym

Wykorzystanie danych, wydajność, skalo-
walność i dostępność

Zdecentralizowany i autonomiczny sprzęt, 
samoregulujące się prognozy i zarządzanie 
zdrowiem

Proces innowacyjny
Wykorzystanie nieustrukturyzowanych da-
nych dla poprawy cyklu życia produktu, krótki 
czas wprowadzania produktów na rynek

Centralizacja sieci wartości (ekosystem)
Dostosowanie celów, przepływ pracy, two-
rzenie, projektowanie oraz dzielenie się obo-
wiązkami

Integracja pozioma (tworzenie sieci) Funkcjonalna sieć współpracy, dostępność 
danych przez sieć

Integracja pionowa z systemami cyber-
fizycznymi

Czujniki i siłowniki zintegrowane z kontrolą, 
zarządzanie produkcją, produkcja i planowa-
nie oraz systemy planowania korporacyjnego

Źródła przychodów Model przychodów „wszystko jako usługa” 
(w pełni oparty na danych)

Inteligentne kontrakty
Kluczowy partner wykorzystywany do koor-
dynacji przepływów pieniężnych, fizycznych 
i danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Montanus 2016].
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Wydaje się, że na obecnym etapie rozwoju koncepcji Industry 4.0 opracowany 
model biznesu ma charakter na tyle uniwersalny, iż stanowić może punkt wyjścia 
do dalszego opracowywania indywidualnych modeli biznesu dla przedsiębiorstw 
w przyszłości.

Wnioski

Koncepcja Industry 4.0 wymaga przekształcenia tradycyjnych, a nawet współcześnie 
innowacyjnych modeli biznesu. W obliczu zmian, jakie mają miejsce, a spowodowa-
nych m.in: rozwojem koncepcji Internetu Rzeczy, rozszerzaniem inicjatyw w zakresie 
tzw. proximity marketing, podążaniem w kierunku pro-ekologicznych rozwiązań, wir-
tualizacją usług, wykorzystaniem technik automatycznej identyfikacji, wykorzysta-
niem elektronicznej wymiany danych, przetwarzaniem typu „Big Data”, stosowaniem 
metod sztucznej inteligencji, czy wreszcie postępującą robotyzacją procesów wy-
twórczych i logistycznych, można spodziewać się dalszej ewaluacji i potrzeby rekon-
figuracji modeli biznesowych. Trendy te bowiem stymulują do zmian i poszukiwania 
nowej wartości w zakresie kształtowania zasad współpracy i kooperacji z dostawcami 
i odbiorcami, zmiany struktur organizacyjnych, poszukiwania nowych rynków zbytu, 
efektywnego zarządzania cyklem życia produktu, wykorzystania posiadanych zaso-
bów i kreowania nowej wartości, przetwarzania informacji i generowania wiedzy. 

Czwarta rewolucja przemysłu, którą ogłoszono obecnie, dokonywać się będzie 
w sposób ewolucyjny na przestrzeni kolejnych dekad. Jest to związane z możliwoś-
ciami wdrożenia innowacyjnych technologii CPS, budowania sieciowych układów 
produkcyjnych, a przede wszystkim odnajdywania się przedsiębiorstw w nowej 
konkurencyjnej rzeczywistości. Towarzyszyć temu będą nowe modele biznesowe, 
prawdopodobnie bazujące na współczesnych analizach i wyobrażeniach przyszłej 
gospodarki.
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Specyfic Nature of Supply Chain Management  
in the Military Sector

Abstract: The scope and nature of the changes that are taking place in the social and econo-

mic environment have been largely influenced by logistical processes, both locally and glo-

bally. The multidimensionality and complexity of modern supply chains results in, among 

others the need for constant search for solutions that improve their efficiency. It should be 

noted that in recent years, there has been a worldwide increase in the number of military

-to-civilian supply chains. In view of the research conducted, it is extremely important to 

identify the specificity of supply chain management in the military sector as a determinant 

of the improvement of modern logistics processes in the military-civilian formula.

The aim of this article is to identify and evaluate the key drivers of the management of 

modern supply chains in the military sector.

Key words: logistics, supply chain, management, army

Wstęp

Zakres i charakter zmian zachodzących współcześnie w otoczeniu społeczno-gospo-
darczym wpływa w znacznym stopniu na procesy logistyczne zarówno w wymiarze 
lokalnym, jak i globalnym. Wielopodmiotowość oraz niezwykła złożoność współczes-
nych łańcuchów dostaw skutkuje między innymi koniecznością nieustannego poszu-
kiwania rozwiązań poprawiających ich efektywność. Należy przy tym zauważyć, że w 
ostatnich latach na całym świecie zaobserwować można dynamiczny wzrost liczby 
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łańcuchów dostaw, realizowanych na styku sektora wojskowego z cywilnym. W świetle 
prowadzonych badań niezwykle istotna wydaje się identyfikacja specyfiki zarządzania 
łańcuchami dostaw w sektorze militarnym, jako determinanty doskonalenia współ-
czesnych procesów logistycznych realizowanych w formule wojskowo-cywilnej.

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena kluczowych czynników determinują-
cych  zarządzanie współczesnymi łańcuchami dostaw w sektorze militarnym. W ma-
teriale wykorzystano opinie ekspertów, zebrane metodą sondażu diagnostycznego, 
co pozwoliło uzyskać przekrojowy charakter rozważań. Należy zauważyć, że prezen-
towane informacje mają charakter wstępny, stanowiący podstawę do dalszych, po-
szerzonych badań tego niezwykle złożonego zjawiska.

Identyfikacja wymiarów zarządzania wojskowymi 
łańcuchami dostaw

Realizacja znacznego spektrum zadań stawianych przed siłami zbrojnymi wymagała 
w przeszłości, wymaga obecnie oraz bez wątpienia wymagać będzie w przyszłości 
dostarczania im szerokiego asortymentu niezbędnych dóbr materialnych. Wraz z roz-
wojem armii na całym świecie ewoluowała skala i rodzaj niezbędnych żołnierzom, 
a w konsekwencji całym silom zbrojnym towarów. Zmiany, które wynikały m.in. z roz-
woju technologicznego, ewolucji wojsk oraz ich otoczenia bliższego i dalszego, a tak-
że wzrostu wydatków na zbrojenia, przekładały się bezpośrednio na wymiar prze-
pływów fizycznych towarów w sektorze militarnym. Od ograniczonego charakteru 
lokalnego osiągnęły one współcześnie skalę globalną. Warto podkreślić, że według 
danych Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (Stoc-
kholm International Peace Research Institute – SIPRI) światowe nakłady na bezpieczeń-
stwo rosły niezmiennie przez 13 lat, od 1998 roku. W latach 2011–2015 lekko spadły, 
by w 2016 roku ponownie zanotować wzrost. Na szczególną uwagę zasługują wy-
datki na obronność w Europie Wschodniej, które w ostatnim czasie łącznie wzrosły 
o 13% [logistyczny.com]. W konsekwencji tworzono i doskonalono w strukturze sił 
zbrojnych podmioty planistyczno-wykonawcze, w dynamiczny sposób powstawały 
organizacje gospodarcze ukierunkowane na zaspokajanie rosnących potrzeb mate-
rialnych żołnierzy, poszukujące coraz lepszych, szybszych i bezpieczniejszych metod 
dostarczania wytwarzanych artykułów do miejsc ich konsumpcji czy wykorzystania. 
Wpłynęło to m.in. na dynamiczną ewolucję zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak 
i praktycznej działalności każdej armii, odnoszącej się do przepływów fizycznych to-
warów wraz z towarzyszącymi im strumieniami informacyjnymi i finansowymi. Ta sfe-
ra działalności sił zbrojnych, „określana” w szerokim ujęciu pojęciem „zabezpieczenia 
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logistycznego wojsk”, stanowi współcześnie obszar szczególnego zainteresowania 
zarówno teoretyków, jak i praktyków związanych ze złożoną wojskową działalnością 
logistyczną.

W świetle powyższych faktów należy zauważyć, że wzrastająca nieprzerwanie od 
lat skala wymiany towarów w sektorze militarnym wymuszała poszukiwanie nowych, 
efektywnych rozwiązań, pozwalających przede wszystkim na poprawę bezpieczeń-
stwa wojskowych procesów logistycznych oraz optymalizację czasu i kosztów doko-
nywanych operacji, związanych z przemieszczaniem towarów w czasie i przestrzeni. 
Jednym z kluczowych dokonań w tym zakresie okazało się wprowadzenie do teorii 
i praktyki obrotu dobrami materialnymi w wojsku koncepcji wywodzącej się z sek-
tora cywilnego, tj. zarządzania łańcuchami dostaw. W wyniku długoletniej ewolucji, 
pomimo czasami skrajnie odmiennych poglądów, rozwijano wdrażane rozwiązania, 
co przyczyniało się do osiągania realnych korzyści przez wszystkie podmioty zaanga-
żowane w dany łańcuch dostaw. W dość licznej współcześnie literaturze przedmiotu 
można natknąć się m.in. na stanowiska identyfikujące łańcuch dostaw jako:

 · przepływ rzeczy i informacji przez sieci przedsiębiorstw, które są wobec siebie 
dostawcami i odbiorcami [Ciesielski 2011, s. 12];
 · sekwencję zdarzeń w przemieszczaniu dóbr, zwiększającą ich wartość (jako 

proces); grupa przedsiębiorstw realizująca wspólne działania niezbędne do za-
spokojenia popytu na określone produkty w całym łańcuchu przepływu dóbr – 
od pozyskania surowców dostaw do ostatecznego odbiorcy (jako struktura) 
[Fertsch 2006, s. 95];
 · grupę przedsiębiorstw zaangażowanych pośrednio lub bezpośrednio na wszyst-

kich etapach zaspokajania potrzeb materialnych klienta; obejmuje nie tylko pro-
ducenta i dostawców, ale także firmy transportowe, magazyny, detalistów oraz 
samych klientów [Hugos 2011, s. 15];
 · funkcje wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, które umożliwiają łańcuchowi war-

tości wytworzenie produktów i dostarczenie usług do klientów [Ciesielski 2011, s. 12];
 · współdziałające w różnych obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, pro-

dukcyjne, handlowe, usługowe oraz ich klienci, między którymi przepływają stru-
mienie produktów, informacji i środków finansowych [Witkowski 2003, s. 17];
 · sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązanie z dostawcami i odbiorca-

mi, w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług 
dostarczanych ostatecznym konsumentom [Christopher 2000, s. 14].

Na tle powyższych definicji zasadne wydaje się wskazanie, że wojskowy łańcuch 
logistyczny w wymiarze podmiotowym rozumieć można jako zbiór współpracują-
cych, strukturalnych elementów wewnętrznych i zewnętrznych, zaspokajających 
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potrzeby logistyczne wojsk poprzez dostarczanie im dóbr niezbędnych do realizacji 
zadań szkoleniowych i operacyjnych. 

Pomimo pozornie zbieżnych poglądów w definiowaniu łańcuchów dostaw 
w sferze cywilnej i wojskowej, wciąż duże emocje wśród naukowców oraz mene-
dżerów zajmujących się procesami zachodzącymi w łańcuchach dostaw budzi ich 
struktura oraz relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi ogniwami. Wpływ na 
taki stan rzeczy ma przede wszystkim różny kontekst prowadzonych działań, wy-
nikający z bardzo dynamicznych zmian, jakie w XXI wieku zachodzą w siłach zbroj-
nych i przedsiębiorstwach, a także na rynkach, na których przychodzi im działać, 
oraz w  ich otoczeniu bliższym i dalszym. Warto nadmienić, że pomimo istnienia 
zjawisk zaliczanych obecnie i od zarania dziejów do ogniw łańcucha dostaw, sam 
termin „zarządzanie łańcuchem dostaw” upowszechnił się w sektorze cywilnym 
dopiero na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. W kontekście zmian zachodzących w 
tym obszarze na przestrzeni lat należy podkreślić, że zarządzanie łańcuchem do-
staw było i wciąż pozostaje często postrzegane jako logistyka wychodząca poza 
własną firmę, a więc włączająca relacje z dostawcami i klientami. Jednak nawet w 
USA, kolebce współczesnej logistyki, nastąpiła zmiana podejścia koncepcyjnego 
do zarządzania łańcuchem dostaw – odejście od integracji logistyki w strukturach 
łańcucha dostaw na rzecz sieciowej integracji i zarządzania kluczowymi procesa-
mi biznesowymi. Wyrazem tych koncepcyjnych przemyśleń była m.in. definicja 
logistyki, przyjęta w 1998 roku przez CLM. Zgodnie z nią, logistyka stała się tylko 
pewną częścią zarządzania łańcuchem dostaw [Figurski, Niepsuj, Ząbkowski 2012, 
s. 45]. Prezentowane na płaszczyźnie praktycznej i teoretycznej stanowiska wska-
zują, że zarządzanie łańcuchami dostaw dotyczy [Witkowski 2010, s. 32]:

 · wspólnego planowania, prognozowania, uzupełniania zapasów oraz kontrolo-
wania i sterowania powiązanych procesów w łańcuchu dostaw;
 · konfigurowania produktu i sieci, co polega na podjęciu kluczowych decyzji 

o oferowanych produktach i usługach, strukturze podmiotowej i więziach zacho-
dzących pomiędzy ogniwami łańcucha;
 · projektowania wyrobów przy wykorzystaniu potencjału wiedzy dostawców;
 · formowania sieci produkcyjnej, zmierzającego do wyboru i określania zadań pro-

dukcyjnych, miejsc produkcji i utrzymywania zapasów, co zgodnie z ideą odracza-
nia może dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw przemysłowych, lecz także handlo-
wych oraz logistycznych;
 · optymalizacji procesów zachodzących w łańcuchu dostaw, które są związane 

z fizycznym przepływem produktów oraz towarzyszącymi mu przepływami infor-
macji i środków finansowych;
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 · jednoznaczności identyfikacji produktu, ładunku czy lokalizacji partnera w ska-
li świata;
 · stałej analizy i śledzenia (jednakowych dla wszystkich uczestników) wskaźników 

i mierników efektywności parametrów biznesowych.
Odnosząc powyższe definicje do specyfiki sektora militarnego, należy zauwa-

żyć, że zarządzanie wojskowymi łańcuchami dostaw rozumieć można jako zin-
tegrowane planowanie, przygotowanie oraz użycie środków zaopatrzenia, a także 
realizację świadczeń oraz usług specjalistycznych w celu utrzymania wojsk w od-
powiedniej gotowości bojowej na obszarze państwa oraz zabezpieczenia funkcjo-
nowania wojsk wykonujących zadania poza jego granicami. Działania te prowa-
dzone są wielowymiarowo poprzez [Doktryna 2014, s. 12]:

 · projektowanie oraz prace rozwojowe, pozyskiwanie, przechowywanie, trans-
port, dystrybucję, a także wycofywanie środków zaopatrzenia;
 · transport personelu i środków zaopatrzenia;
 · pozyskiwanie, budowę, eksploatację oraz prace rozwojowe w zakresie infra-

struktury wojskowej;
 · pozyskiwanie i świadczenie usług;
 · logistykę medyczną (proces pozyskiwania, gromadzenia, dystrybucji, utrzymy-

wania oraz rotacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i sprzętu me-
dycznego w celu zapewnienia optymalnego poziomu świadczeń zdrowotnych 
w czasie pokoju, kryzysu i wojny).

Zakres niniejszego materiału nie pozwala na pełny przegląd wszystkich ak-
tywności realizowanych w ramach złożonych wojskowych łańcuchów dostaw, nie-
mniej jednak należy zauważyć, że z perspektywy ich nieustannego doskonalenia 
istotne znaczenie ma fakt, że praktycznie każdy łańcuch może mieć różny stopień 
złożoności. Jest on związany ze strukturą łańcucha dostaw, w tym: liczbą szczeb-
li, typem i liczbą kształtowanych relacji, zróżnicowaniem organizacji tworzących 
łańcuch, a także zaangażowaniem dodatkowych uczestników, w tym także przed-
siębiorstw logistycznych [Kramarz, Zaczyk 2015, s. 32]. Warto przy tym zauważyć, 
że tematyka doskonalenia zarządzania łańcuchami dostaw w sektorze cywilnym 
stanowi obszar zainteresowania wielu naukowców i przedsiębiorców, natomiast 
w sferze militarnej nie jest tak często podejmowana. Główną przyczyną takiego 
stanu rzeczy wydają się odmienne, specyficzne pod wieloma względami, warunki 
realizacji zadań wsparcia i zabezpieczenia logistycznego wojsk zarówno w cza-
sie pokoju, kryzysu, jak i wojny. W kolejnej części artykułu przedstawione zostały 
wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w celu weryfikacji postawionej 
hipotezy. 
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Kluczowe determinanty efektywnego zarządzania 
łańcuchami dostaw w sektorze militarnym

W celu identyfikacji i oceny kluczowych czynników determinujących zarządzanie 
współczesnymi łańcuchami dostaw w sektorze militarnym przeprowadzono w ana-
lizowanym obszarze badania empiryczne. Zastosowano metodę sondażu diagno-
stycznego, do której dobrano technikę wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem 
arkusza wywiadu. Zawierał on 4 pytania szczegółowe, odnoszące się bezpośrednio 
do współczesnych warunków zarządzania zasobami niezbędnymi do zaspokajania 
potrzeb logistycznych wojsk podczas ich bieżącego funkcjonowania, szkolenia oraz 
realizacji zadań operacyjnych. 

Przygotowane narzędzie badawcze posłużyło do zebrania opinii eksperckich 
na temat współczesnej specyfiki zarządzania łańcuchami dostaw w sektorze mi-
litarnym. Wyłonieni do badania eksperci to doświadczeni oficerowie korpusu oso-
bowego logistyki w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), reprezentu-
jący różne jednostki i instytucje wojskowe. Celowy dobór próby badawczej badań 
jakościowych ukierunkowany został na zagwarantowanie warunków do uzyskania 
możliwie najszerszych i najpełniejszych informacji odnoszących się do badanego 
zjawiska. Każdy z ekspertów posiadał minimum 15-letnie doświadczenie zawodowe 
w obszarze zabezpieczenia logistycznego wojsk, a znaczna część z nich miała w swo-
jej karierze również epizod służby poza granicami kraju. Badaniami objęto łącznie 
10 ekspertów reprezentujących następujące jednostki i instytucje wojskowe: Inspek-
torat Wsparcia SZ RP (IWsp SZ) – 3, Dowództwo Generalne RSZ (Rodzajów Sił Zbroj-
nych) – 2, Dowództwo Operacyjne RSZ – 2, piony logistyczne jednostek wojskowych 
szczebla pułku i brygady – 3. Pod względem stopni wojskowych wśród ekspertów 
znaleźli się: pułkownicy – 1, podpułkownicy – 4, majorowie – 3, kapitanowie – 2.

Pierwsze pytanie skierowane do ekspertów brzmiało: Co i dlaczego stanowi 
pana zdaniem główny wyróżnik wojskowych łańcuchów dostaw na tle łańcuchów 
dostaw ze sfery cywilnej? W prezentowanych opiniach eksperci wskazywali przede 
wszystkim na odmienną specyfikę realizacji dostaw w wojsku, wynikającą z cha-
rakteru sił zbrojnych, oraz zadań przez nie realizowanych (4 ekspertów), a także 
zdecydowanie większą formalizację przebiegu procesów logistycznych związa-
nych z realizacją dostaw dla wojsk (3 ekspertów). Ponadto zwrócono uwagę na „od-
mienne podejście do organizacji wojskowych łańcuchów dostaw, wyrażające się 
w niepriorytetowym znaczeniu kwestii finansowych, co ma miejsce w działalności 
stricte biznesowej”. W ocenie jednego z badanych jest to „zdecydowanie bardziej 
złożona struktura w porównaniu z podejściem na rynku cywilnym”.  Argumentując 
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swoje stanowisko, wskazał on, że „…pomimo znacznych zmian, jakie miały miej-
sce w ostatnich kilkunastu latach, w strukturze całych SZ RP, w tym ich systemu 
logistycznego, wciąż w zbyt wiele procesów logistycznych jest zaangażowana nie-
racjonalna liczba podmiotów...”. Wszyscy eksperci byli natomiast zgodni, że wystę-
puje zdecydowana odmienność łańcuchów dostaw w sferze wojskowej i cywilnej. 
Podkreślali oni jednocześnie, że istnieją też płaszczyzny tożsame, uwidaczniające 
się w sposób szczególny w czasie pokoju, w trakcie realizacji zadań logistycznych 
w formule wojskowo-cywilnej.

Kolejne pytanie zawarte w arkuszu wywiadu odnosiło się do oceny głównych 
parametrów charakteryzujących współcześnie wojskowe łańcuchy dostaw. Starając 
się uogólnić prezentowane stanowiska, w tabeli 1 przedstawione zostały najczęściej 
powtarzające się opinie. 

Tabela 1. Najczęściej powtarzające się opinie ekspertów dotyczące głównych  
parametrów charakteryzujących współcześnie wojskowe łańcuchy dostaw

PARAMETR CHARAKTERYSTYKA

CEL

Jednoznacznie określony – zabezpieczenie potrzeb ma-
terialnych wojsk w stopniu gwarantującym im bieżące 
funkcjonowanie, a przede wszystkim realizację stawianych 
jednostkom i instytucjom wojskowym zadań szkolenio-
wych, operacyjnych i bojowych

ZASOBY

Wielokrotnie niewystarczające; trudności z ich pozyska-
niem w rejonie prowadzonych operacji; bardzo trudne do 
prognozowania ze względu na zmienność zapotrzebowa-
nia oraz sformalizowany, wydłużony w czasie proces zapo-
trzebowania na nie

CZAS DZIAŁANIA
Presja czasu; wielokrotnie bardzo krótki czas, wynikający 
z dynamicznych zmian w trakcie prowadzonych działań, 
operacji

INFORMACJE
Znaczna część niejawna; niejednokrotnie niewystarczające, 
niedokładne; utrudniony obieg przy wykorzystaniu syste-
mów informatycznych

KONFIGURACJA 
I KOORDYNACJA 
ŁAŃCUCHA DOSTAW

Złożona; trudna do monitorowania w wyniku występowa-
nia wielu zmiennych oraz niewiadomych na każdym etapie 
realizacji dostawy dla wojsk; duża dynamika zmian w 
trakcie przebiegu; utrudniona koordynacja w wyniku dużej 
odmienności poszczególnych łańcuchów

WSPÓŁPRACA 
W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Sformalizowana, regulowana wieloma zewnętrznymi i we-
wnętrznymi przepisami i procedurami

ORIENTACJA ŁAŃCUCHA 
DOSTAW

Jednoznaczne priorytety; ukierunkowanie na zadania 
szkoleniowe i operacyjne w czasie pokoju oraz operacyjne 
i bojowe w czasie kryzysu lub wojny

KONTROLA I OCENA 
EFEKTYWNOŚCI

Ograniczona; ograniczone możliwości kontroli i oceny 
efektywności, wynikające w dużej mierze z wielu niepara-
metrycznych cech działalności sił zbrojnych

Źródło: opracowanie własne.
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Jak można wywnioskować z opinii zawartych w tabeli 1, eksperci dostrzegają 
szereg parametrów wyróżniających współcześnie wojskowe łańcuchy dostaw. War-
to zwrócić uwagę, że prezentowane stanowiska jednoznacznie wskazują na kluczo-
wą grupę czynników determinujących zarządzanie łańcuchami dostaw w sektorze 
militarnym. W komentarzach do tego pytania eksperci podkreślali, że współczesne 
wojskowe łańcuchy dostaw mają niezwykle złożony charakter i strukturę, wskazując, 
że realizowane są one w wielu formułach, np. narodowych, wielonarodowych, so-
juszniczych (NATO; UE) czy wojskowo-cywilnych. 

Celem trzeciego pytania zawartego w arkuszu wywiadu było uzyskanie opinii 
ekspertów na temat największych ograniczeń dla prawidłowego przebiegu łańcu-
chów dostaw w sferze militarnej. Na tak postawione pytanie badani zwracali prze-
de wszystkim zwracali uwagę na: niepewność warunków realizacji zadań, bardzo 
dużą dynamikę i zmienność prowadzenia działań oraz utrudnione relacje podmio-
tów zabezpieczających i zabezpieczanych. Uszczegóławiając pojęcie niepewności 
warunków realizacji zadań, czterech ekspertów w sposób szczególny podkreśliło 
powątpiewanie w zdolność do przewidywania skutków obecnych działań oraz przy-
padkowość wielu zdarzeń, wynikającą z nieprzewidzianych zachowań czy prze-
biegów zjawisk. Ponadto trzech respondentów uwypukliło fakt, że indywidualny 
przebieg wojskowych łańcuchów dostaw stwarza potrzebę zaangażowania w wielu 
przypadkach odmiennych zasobów, w różnym zakresie i w różnej ilości. Uwarunko-
wania te stwarzają w ocenie ekspertów konieczność nieustannej koordynacji i kon-
figuracji łańcucha dostaw w całym okresie jego trwania tak, aby zapewnić zdolność 
operacyjną wojsk, a jednocześnie zoptymalizować przepływy.

Ostatnie, podsumowujące pytanie arkusza wywiadu odnosiło się do wskazania 
propozycji działań, które w pierwszej kolejności pozwoliłyby w ocenie ekspertów 
poprawić funkcjonowanie wojskowych łańcuchów dostaw. Ze względu na jawny 
charakter prowadzonych badań oraz sposób ich publikacji zakres rozważań ogra-
niczony został do czasu pokoju. Skutkiem zastosowanego podejścia badawczego 
było uzyskanie 10 specjalistycznych propozycji, które jednak w swojej istocie można 
uogólnić wskazując, że w pierwszej kolejności należy:

1. Wprowadzić wiarygodny, zintegrowany, jeden system informatyczny na 
wszystkich poziomach wojskowego systemu logistycznego, pozwalający w try-
bie rzeczywistym monitorować przepływy w wojskowych łańcuchach logistycz-
nych w skali mikro i makro-logistycznej.
2. Dostosowywać w trybie ciągłym procedury przepływu dóbr pomiędzy ogni-
wami wojskowych łańcuchów logistycznych do dynamicznie zmieniających się 
warunków funkcjonowania SZ RP.
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3. Poprawić interoperacyjność logistyczną m.in. poprzez ujednolicenie proce-
dur, sprzętu i wyposażenia.
4. Określić w sposób formalny priorytetowe mierniki i wskaźniki oceny efektyw-
ności zadań w wojskowych łańcuchach logistycznych.
5. Prowadzić cykliczne szkolenia w zakresie efektywności wojskowych łańcuchów 
logistycznych zarówno z podmiotami zabezpieczanymi, jak i zabezpieczającymi. 
6. Podjąć działania zmierzające do dostosowania przepisów prawa i obowiązu-
jących w wojsku procedur do specyfiki sektora militarnego oraz zmian jego oto-
czenia bliższego i dalszego.
7. Zapewnić warunki do bieżącej rekonfiguracji wojskowych łańcuchów dostaw 
w celu minimalizacji czasu prowadzenia działań i wiążących się z tym strat mate-
rialnych i niematerialnych. 
Podsumowując, część empiryczną artykułu, należy zauważyć, że zapewnie-

nie prawidłowego przebiegu wojskowych łańcuchów dostaw jest niezwykle 
złożonym problemem. Zaprezentowane w tej części materiału opinie stanowią 
wyłącznie pewien wycinek tego wieloaspektowego zjawiska, a prezentowane 
poglądy mogą stanowić jedynie przyczynek do dalszych, poszerzonych badań. 
Należy jednak zauważyć, że we współczesnych uwarunkowaniach realizacji za-
dań w sektorze militarnym bardzo duży wpływ na funkcjonowanie i doskona-
lenie wojskowych łańcuchów dostaw ma specyfika sektora militarnego, co po-
twierdziły przeprowadzone badania. 

Zakończenie

Identyfikacja i ocena kluczowych czynników determinujących zarządzanie współ-
czesnymi łańcuchami dostaw w sektorze militarnym przeprowadzona w ramach ba-
dań teoretycznych i empirycznych jednoznacznie wskazała na specyfikę wojskowych 
łańcuchów dostaw. 

Wyniki uzyskane w procesie badań upoważniają autora do wysunięcia następu-
jących wniosków natury ogólnej.

1. Złożoność wojskowych łańcuchów dostaw nieustannie rośnie, co wynika ze 
zmiany charakteru zadań, stawianych SZ RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
2. W planowaniu i organizacji łańcuchów dostaw w sektorze militarnym należy 
każdorazowo uwzględniać aspekty szkoleniowe, operacyjne i bojowe wielokrotnie 
kosztem efektywności ekonomicznej.
3. W sektorze militarnym występuje niewielka autonomia w podejmowaniu de-
cyzji na poszczególnych poziomach wojskowego łańcucha dostaw. Realizatorzy 
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poszczególnych działań oczekują jednoznacznego przekazu przełożonych w za-
kresie działań priorytetowych. 
4. Otoczenie polityczne, społeczne i gospodarcze w największym stopniu od-
działuje współcześnie na wojskowe łańcuchy dostaw.
5. W wojskowych łańcuchach dostaw w porównaniu z sektorem cywilnym ma 
miejsce zdecydowanie niższy stopień chłonności nowych technologii, koncepcji 
zarządzania oraz innowacji. Jest to w dużej mierze wynikiem niskiego poziom 
reaktywności na bodźce zewnętrzne oraz utrudnionej elastyczności w dostoso-
wywaniu się do dynamicznie zmieniających się potrzeb wojsk. 
W materiale zarysowane zostały wyłącznie wybrane aspekty zarządzania łań-

cuchami dostaw w sektorze militarnym. Przyjęte ograniczenia pozwoliły na osiąg-
niecie założonego celu, wskazując jednocześnie kierunki dalszych badań. Podsu-
mowując, z  całą stanowczością opowiadam się za potrzebą kontynuacji badań 
naukowych, ukierunkowanych na rozwiązanie zarysowanych w materiale prob-
lemów. Takie działania przyczynić się mogą do poprawy funkcjonowania wojsko-
wych łańcuchów dostaw, które, pomimo podejmowanych w trybie ciągłym zmian, 
wciąż nie są doskonałe.
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Smart Logistics and Customer Orientation

Abstract: In this article one can find aspects of implementation of orientation to cu-

stomer in smart logistics. The definition of logistics and intelligent technologies has 

been described and related to main indicators of orientation to customer. Connections 

between indicators of orientation to customers (which include distance, elasticity and 

orders management) have been pointed out.

Key words: smart logistics, customer orientation, smart technologies.

Introduction 

Logistics should be understood as activity that provides values to buyers such as 
availability of place and time. At the same time logistics is being confronted with 
new challenges connected not only with globalization, saturation of the market 
and constantly growing demands of buyers but also fast improvement of technolo-
gy. Pressure of economical effectiveness is becoming stronger which means bigger 
bafflement in lowering processes among all chain of deliveries. There is a problem 
of growing number of stock deliveries that cause growth of crowds and cause prob-
lems with deadlines and problems in e-commerce market. As an effect, a number 
of purchases straight from warehouses and small orders that demand to be made 
fast is growing.

Highlighted challenges are very complex. Completing them includes a lot of 
effort and sometimes re-organization of former processes with guarantee of profi-
tability of delivery resistance to complications (eg. absence of employees), abilities 
to fast exchange of logistic priorities and customer orientation which means abi-
lity to predict changes in needs preferences of buyers. It is not enough anymore 
to offer new products to the customers even with advanced technology. Now it 
is necessary to work out mechanism that will enable to react quickly to changes 
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in customers’ demands. It leads to search for intelligent solutions that will acce-
lerate processes created in chains of deliveries and increase ability of coping with 
growing complexity of tasks and pressure of elastic reaction to changing needs 
of buyers. Modern solutions and logistic concepts let meet the demands of mar-
ket even with reduction of costs. Smart Logistics thanks to optimization of logistic 
processes through digitizing and application of information technology can cause 
growth of effectiveness of value delivered to customers. That is why the goal of this 
article is to show dependencies between orientation of logistics actions to custo-
mer and intelligent results in logistics.

Concepts and meaning of smart logistics

Even though the concept of “smart/intelligent logistics” is becoming more and more 
popular, so far it has not been given an official definition. It is immanently connected 
to tele-informatic revolution, but not only. Modern insight to logistics is a conseque-
nce of growing demands of customers and endeavor of logistics operatives to please 
them. In this context technology is a necessary condition to achieve goals.

In the literature of the subject the concept of “smart logistics” has a lot of me-
anings and is used according to many logistics operations (e.g. intelligent transport, 
warehouse, management of orders), which are planned, managed and controlled in 
more intelligent way than with use of traditional solutions (Figure 1).

Figure 1. Key areas of smart logistics

Source: [McFarlane, Giannikas 2016].
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Even though concept of intelligent logistics should be clear and understandable 
it relates to using new, intelligent technologies in processes of achieving logistic go-
als on the level of defining the concept of problems. They are connected to difficul-
ties in describing what intelligent technologies exactly are and which level index of 
innovation has been achieved. Innovation enables not only to accelerate processes 
made in chains of delivery but also to increase ability to cope with increasing com-
plexity of tasks and pressure of elastic reaction to changing need of buyers. Innova-
tion is treated not only as manner of generating advantage but as condition of stay-
ing on the market [Wellbrock 2014]. Modern logistic solutions let meet the demands 
of the market along with allowing them stay on the market even with reducing costs.

Intelligent technologies are systems of computer help with intelligence that al-
low companies to manage fully automatized processes. One of these technologies 
described as “smart“ is automatic identification that uses radio frequency – RFID. It 
provides elasticity of reaction to grow to change of demand, reduce size of stock and 
costs. Intelligent systems are based on integrated informatics systems and professio-
nal informatics results [Kauf 2016, p. 171]. Usually there are all main activities or main 
composition. At the same time they support planning, organizing and designing 
materialistic flows through all chains of delivery. Smart technologies have changed 
standards of customer service and availability of access to information for customers 
increasing their consciousness and demanding flexibility of deliveries availability of 
products. That is why we can say that smart logistics is the same as proactive attitude 
to logistic service that predicts changing needs and preferences of customers [Kle-
packi, Gidziński 2015, p. 60]. We can also define it as holistic orientation on customer, 
planning and managing fully integrated and automatic flow of stock and informa-
tion through all chain of creating values for customers.

The main feature of smart logistics is uniqueness and technological level of so-
lutions which lead to appropriate functioning of logistic system through access to 
information in real time fast exchange between members of chain and systematic 
analysis [Wieczerzycki 2012, p. 66].

Attributes of intelligent logistics appearing in literature lead to trying to select 
those that are associated with it the most. Students of logistic majors1 were questio-
ned and the word cloud2 was created (Figure 2). 

1 The study covered a group of 157 first-degree students in general-and logistics engineering.
2 You can use the cloud wizard to create a word cloud, in which you must enter all the words you have 
written (they must be entered in the same case and number) and then generate one of the possible va-
riants of the cloud image. The words on it will be of varying size, which is the result of the frequency of 
occurrence in the statements.
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Figure 2. Cloud of attributes of smart logistics

Source: self-made using wordle.net.

Analyzing results one can be able to conclude that logistics is mostly associated 
with autonomous or semi-autonomous vehicles that are getting more and more 
popular not only in traffic but also air traffic. Telematics is of great importance as 
well, as it is more often acknowledged as one of the key elements helping make 
changes in logistics, especially in transport. It allows to optimize driving time, save 
money, control speed and dynamically regularize traffic due to signs of adjustab-
le content. No wonder computer support is a priority as well, as it allows logistic 
systems to function properly and gives access to the data in real time, as it can be 
seen in word cloud above. Smart logistic solutions are most visible in software. It 
is used for workflow automation, reduction of energy consumption, integration of 
all the system in business and faster completion of customer’s orders. Smart Solu-
tions in logistics allow warehouses to function more efficiently and manage orders 
easier. They also provide punctuality and control over performed operations. Their 
job is also to take care of natural environment, for example in transport field the 
emission of CO2 and noise are reduced due to usage of smart technology. The-
refore smart logistics is used in operation logistics field, especially in warehouse 
management, transport and order management.

Implementation of smart technology in existing structures and logistic pro-
cesses will cause creating completely new task areas and potential growth of ef-
ficiency. Value creation processes will be more integrated, efficient, effective and 
customized to customer’s changing needs. Smart technologies will cause smart 



127

Smart Logistics and Customer Orientation

logistics to characterize in more flexible, interference resistant, de-centrally planned 
and self-steering processes that have cognitive abilities [Roy, Straube, Urban 2016, 
pp. 34–46]. Automation and interference of smart and autonomous objects will be-
come possible. Thanks to transparent, synchronous and coordinated cooperation of 
all supply chain members efficient satisfying buyers changing needs will become 
reality. Because of its contribution in creating added value, smart logistics gives new 
possibilities of distribution and is a basis to creating new business models.

Type and intelligence levels differ depending on appliance and use of methods, 
starting with tracking products throughout problem recognition all the way to 
automatic decision making. Among smart solutions which contribute to logistic 
system’s functioning and making them more ‘smart’ there are:

 · intelligent transportation systems (ITS) – combination of information and com-
munication technologies and infrastructure and vehicles; the aim is to improve 
safety, increase efficiency of transport processes and natural environment protec-
tion; they guarantee safer, more coordinated and smarter use of transport network 
[European Parliament 2010];
 · autonomous logistics – systems providing unmanned, autonomous movement 

of people and cargo with the minimized contribution of human labor [Becker, 
Singh, Wenning, Gorg 2007, pp. 114–130, Hulsmann, Windt 2007];
 · physical internet –the ability to the most effective moving of goods to any pla-

ce in short time with getting economic, social and environmental balance, which 
main goal is providing stability of global mobility of products and ability to collec-
ting and keeping, sales and use of goods [Montreuil, Meller, Ballot 2012].
 · intelligent cargo – loadshaving knowledge about where are, where they go, 

when they should be there and who should reload them [EURIDICE 2009];
 · self-organizing logistics –a self-organising logistic system which can work without 

any big effort of managers and engineers [Bartholdi, Einstein, Lim 2010, pp. 111–117].
All presented solutions have an impact on delivering more value to the custo-

mer, defined as difference between perceiving profit and total cost increased to 
buy product. It means that smart logistics is directed to delivering values to all 
sources of chain of delivery, to serve customers faster and more effectively. 

Customer orientation markers in logistics

Customer orientation is more and more commonly used in logistics and in a sup-
ply chain management. Its implementation is becoming a necessary condition of 
delivery of expected, and accurate with customers preference, values. It is a result 
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of not only an advancing customization of products and necessity to guarantee 
fast and reliable deliveries but also rising demands regarding customer service 
quality [Jedlinski 1998, pp. 68–79]. That refers not only to final customers but all 
members of supply chain, i.e. buyers of products and materials. Those key custo-
mer orientation markers should be mentioned: marketing perspective, market 
segmentation, customer service quality and logistic strategies subservient to cu-
stomers businesses [Harrison, Hoek 2010, p. 68]. Customer orientation in logistics 
includes not only perceiving customers as exit points of logistic activity but is 
also a key element in acquiring and keeping them as clients. Being oriented on 
buyer’s needs and preferences allows guarantee of expected permanence, veloci-
ty and reliability of deliveries. Beier and Rutkowski also pay attention to customer 
orientation in logistics [Beier, Rutkowski 1995, p. 40]. 

Figure 3. Basic dimensions of customer orientation in logistics

Source: [McFarlane, Giannikas 2016]

The authors conclude that logistical system should be characterized by ability to 
meet the client’s needs in terms of time, reliability, communication and convenien-
ce. Therefore customer’s satisfaction depends on a series of decisions made by logi-
sticians in terms of transport, stocks, storing, demand prognosis and supply orders 
[Rutkowski 2004, s. 111].

Also Jeong and Hong underline the necessity of realization of customer orienta-
tion in logistics and supply chain [Jeong, Hong 2007, ss. 578–594] (Figure 3). As key 
markers they itemize:
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 · customer-closeness – supplier’s tendency to constant communication with 
customers and supply chain’s ability to identify their changing needs;
 · customer-flexibility – supplier’s ability to flexible reaction on customer’s changing needs;
 · customer-accessibility – a scope in which supply chain is prepared to share infor-

mation necessary for order fulfillment with customers, requires compiling effective 
customer relations strategy.

Customer orientation in logistics dimensions mentioned above show the me-
aning of flexibility of activity and incessant matching to buyer’s needs. In this context 
common coordination of orders becomes a key element, resulting in compression 
of time spend on customer service [Chopra, Meindl 2001]. That is the reason why it 
is important to incessantly, attentively and creatively monitor what is happening on 
the market. Paying attention to customer’s needs allows to generate mutual benefits. 
Consumers are often a source of inspiration creating new possibilities and even new 
opportunities [Majchrzak-Lepczyk 2014, pp. 15–19]. It allows to identify how custo-
mers perceive logistic services and it may differ from how suppliers perceive it [Bo-
wersox, Closs, Cooper 2012]. Gathering customer’s data and monitoring customer’s 
expectations are possible, among others, thanks to ‘Voice of the Customer’ – VOC 
tool [Pande, Neuman, Cavanagh 2003]. It allows to connect customer provided data 
with business markers.

Directing logistic activity on a customer means quitting efficiency (cost) concept 
of implementation tasks and focusing on creating relationships with recipients. For 
example effect oriented logistic service, the provider will seek minimalizing ware-
house space and average time of storage of merchandise, while customer oriented 
logistic service provider will focus on reducing the number of delayed orders. The-
refore it is safe to assume that application of customer orientation in logistics means 
that organization will follow customer’s logic, that is a permanent identification of 
their current and future needs in terms of logistic service offer3.

Implementation of customer orientation  
with intelligent solutions

Pointing out orientation for customer in Logistics is nowadays necessary, not only 
in relations to classical view, but also to smart logistics, which main goal is elastic 
reaction to changing needs of customers. Intelligent Logistics allows automation 
and integration in logistic actions, big adaptability of the system conditions of 

3 This does not mean neglecting other functional areas of the enterprise.
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functioning, and modifying orders of customers during doing them. As a conse-
quence intelligent results should follow needs and preferences of the customers 
during every logistic operation. According to presented information about orien-
tation to customer in previous part of the Jeonga i Honga [2007, pp. 578–594] 
and adding them with key areas of smart logistics there is a picture of relations 
between them.

Figure 4. Basic dimensions of customer orientation in logistics

Source: [McFarlane, Giannikas, Wenrong 2016, p. 109]

Assuming that orientation for customer is treated as key part of success then it 
should have reflection in logistic operation. This means that intelligent solutions 
should have such closeness of the customer means of creating and keeping per-
manent relations with receivers which makes easier to understand their needs and 
demands. Practically it is equal to predictable behaviors of the customers who are 
always informed about any delays and problems with delivery. Also the customers 
can always express their opinions. Providing elastic solutions lets making possible 
for customers to modify their order during its implementation. System should au-
tomatically evaluate costs of fixing mistakes. In the area of availability intelligent 
solutions should let to permanently monitor progress of orders during their imple-
mentation and following deliveries during transportation. However, system should 
offer alternative solution in area of service of orders with giving out their costs and 
time of implementation. 

According to research made among companies, McFarlane, Giannikas and 
Wenrong added key demands made by customers to logistic solution (Table 1). 
Demands are universal even though some of them have more often application in 
one area of market and some in other.
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Table 1. Customer orientation in intelligent logistics solutions

Intelligent inventory 
management

Intelligent  
transport  
management

Intelligent order 
management

closeness

• Customer is able to 
adapt order in process
• Provider detects po-
tential order delivery 
problems and adjusts 
order 

• Customer 
delivery require-
ments anticipated 
• Customer 
order(s) handling 
anticipated

• System anticipates 
order delays and con-
veys to customer
• System aggregates/
disaggregates custo-
mer orders as needed

flexibility

• Storage arrange-
ment matching de-
mand
• Order-picking sy-
stem adapts to new 
orders, priorities

• Provision of nar-
row, customise 
delivery arrange-
ments
• System can 
adapt delivery 
of order during 
delivery (location, 
time)

• Order management 
system capable of 
adjusting to meet new 
demands
• Order costing model 
adjusts with demands 
placed on it

accessibility
• Customer has full 
visibility of quantities 
of goods in storage at 
all locations

• Customer has 
full visibility of 
progress of order 
delivery 
• Customer has 
visibility of all 
alternative deli-
very options and 
pricing 

• Customer has full visi-
bility of state of order
• Customer can imme-
diately see time/cost 
implications of changes 
to order

Source: [McFarlane, Giannikas, Wenrong 2016, p. 110].

Summary

Looking for a way to match demands of the market and competition more and more 
often is related to being focused on needs and expectations of the customers. One 
condition of good perceiving and meet those needs is applying orientation to the 
customer. That is why this article was focused on the basic indicator of the orientation 
for the customer, which should be taken into account in solutions, especially those 
who are intelligent ones. Those indicators of orientation for the customer have a spe-
cial meaning for logistics, which means close distance to buyers, elasticity in reaction, 
on their needs and availability of products in a way to offer functioning that lets cu-
stomers to have permanent view in level of completing their orders. 

Seeking for ways to please requirements of the market and competitors more 
and more often is connected to concentrating on needs and expectations of custo-
mers. The main condition of correct recognition and satisfying those needs is imple-
mentation of customer orientation. That is the reason why the attempt of showing 

Indicators  
of customer  
orientation

Smart logistics 
areas



132

Sabina Kauf

dependence between customer orientation and smart logistic solutions has been 
made. Even though those issues have been present in literature for a long time, there 
is still lack of coverage that shows mutual dependencies between them. Having this 
data in mind, in theoretical base, basic determinants for customer have been shown, 
they should be taken into account in logistic solutions, especially those intelligent 
ones. Customer orientation indicators which have special meaning for logistics, that 
is closeness of buyers, elasticity of reaction for their needs, availability of products 
in offering functionality that allows customers constant monitoring the stage of 
completing their order have been referred to in this article. To make dependencies 
between Smart Logistics and customer orientation easier to understand, a simple 
notional model has been presented.

Supposing that customer orientation is key determinant of the success, it should 
find reflection in every logistic operation, which means necessity to permanent iden-
tification of current and future needs of recipients in area of offer in logistic services. 
Referring to McFarlan, Gianniks and Wenrong studies, main requirements of custo-
mers in Logistics solutions have been shown. The authors are aware of the fact that 
presented solutions are not fulfilling all of the issues taken into consideration in the 
presented article and need further studies in this area, especially empirical verifica-
tion of model oriented for customer in Smart Logistics. 
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Transgraniczny handel elektroniczny  
jako wyzwanie dla e-detalistów1

Cross-border E-commerce as a Challenge for E-tailers

Abstract: The e-commerce sales value is still growing. Most of the products are bought by 

local customers. The Internet, however, allows customers to purchase abroad, while com-

merce companies can sell products to customers from other countries. Such transactions 

are referred to as cross-border e-commerce. This is a way for e-tailers to increase sales but 

it is also a source of more potential competitors. On the one hand, customers benefit from 

access to a larger range of products and lower prices, and, on the other hand, they often 

have to pay more for a delivery and wait longer for the ordered product. The aim of this ar-

ticle is to present the characteristics, benefits and limitations of cross-border e-commerce.

Key words: e-commerce, cross-border e-commerce, e-tailers, logistics

Wstęp

Pierwsze sklepy internetowe powstały w Stanach Zjednoczonych, w latach 90. XX wie-
ku. Początkowo e-zakupy nie cieszyły się dużą popularnością. Było to spowodowane 
ograniczonym dostępem do Internetu, brakiem zaufania klientów, małym asortymen-
tem produktów i stosunkowo wysokimi kosztami dostawy. Przełomowy był jednak 
początek XXI wieku, kiedy po tzw. bańce internetowej (ang. dot-com buble) menedże-
rowie sklepów internetowych musieli udowodnić akcjonariuszom i innym interesariu-
szom swoją wartość. Sprzyjające było wprowadzanie nowych technologii, nasilenie się 

1 Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyzna-
nych na podstawie decyzji numer DEC-2015/19/B/HS4/02287.
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konkurencji wśród sprzedawców internetowych i docenienie tej formy zakupów przez 
coraz większą liczbę klientów. Obecnie handel elektroniczny (e-handel) jest jedną z 
najważniejszych dziedzin gospodarki. W 2016 roku globalna wartość handlu elektro-
nicznego wynosiła ok. 1,92 bln USD, co stanowiło ok. 8,7% ogólnej wartości sprzedaży 
detalicznej (22,05 bln USD). W stosunku do 2015 roku wzrosła ona o 23,7%, podczas 
gdy sprzedaż detaliczna ogółem zwiększyła się tylko o 6%. Dwucyfrowy wzrost ma 
się utrzymać przez kilka kolejnych lat. Analitycy prognozują, że do 2020 roku globalna 
sprzedaż internetowa ma wzrosnąć do 4,06 bln USD, co będzie stanowiło 14,6% warto-
ści sprzedaży detalicznej ogółem (27,73 bln USD). Tempo wzrostu sprzedaży przez In-
ternet będzie więc 4-5 krotnie szybsze niż całości sprzedaży detalicznej. Najszybciej ma 
rosnąć rynek azjatycki (głównie chiński) – średnio o ok. 28% rocznie [eMarketer 2016]. 
W 2020 roku liczba e-klientów ma wynosić ponad 2 mld, co będzie stanowiło ponad 
25% ludzi na świecie [Accenture 2016].

Obecnie na dynamiczny rozwój handlu elektronicznego ma wpływ zwiększający 
się dostęp gospodarstw domowych do Internetu, rosnąca mobilność i coraz większa 
popularność przenośnych urządzeń (smartfony, tablety), dzięki którym klienci kupują 
towary i usługi w wygodnym dla siebie momencie i miejscu [Kawa 2017, ss. 285–298]. 
Zamawiają oni nie tylko rzeczy o większej wartości (np. elektronika, artykuły wyposa-
żenia domu), ale także produkty codziennego użytku, do których chcą mieć bardzo 
szybki dostęp. Najczęściej produkty kupowane są na rynku lokalnym. Internet umoż-
liwia jednak sprzedaż produktów klientom, którzy zlokalizowani są w innym kraju. Ta-
kie transakcje określa się jako transgraniczny handel elektroniczny. Dla sklepów inter-
netowych (e-detalistów) jest to sposób na zwiększenie sprzedaży, ale również źródło 
większej liczby potencjalnych konkurentów. Natomiast klienci z jednej strony odno-
szą korzyści w postaci niższej ceny produktów i dostępu do większego asortymentu, 
a z drugiej strony często muszą zapłacić więcej za przesyłkę i dłużej czekać na towar. 

Transgraniczny handel elektroniczny jest przedmiotem badań wielu organizacji, 
takich jak: Komisja Europejska [European Comission 2017], Organizacja Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD) [2017], Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- 
-Wschodniej (ASEAN) [2017] i firm doradczych, takich jak: Accenture [2016], AT Ke-
arney [2015], McKinsey [2016], PwC [2016]. Zagadnienie to jest jednak stosunkowo 
nowe w literaturze naukowej i nie zostało do tej pory poprawnie zdefiniowane przez 
badaczy. Istnieje więc luka poznawcza w tym zakresie, której uzupełnienie umożliwi 
prowadzenie dalszych eksploracji.

W związku z powyższym, celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki, 
korzyści i ograniczeń transgranicznego handlu elektronicznego. Do jego realizacji 
wykorzystano dostępne źródła literaturowe.
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Istota transgranicznego handlu elektronicznego

Mówi się, że w dobie digitalizacji świat jest mniejszy niż był kiedykolwiek [Blankens-
hip  2017]. E-handel, podobnie jak Internet, charakteryzuje się ogólną dostępnością, 
dzięki czemu klienci mogą w dowolnym czasie zrobić zakupy i otrzymać produkty 
w wybranym miejscu. Chociaż większość klientów nadal wybiera krajowe sklepy inter-
netowe, to e-detaliści coraz więcej uwagi poświęcają rozszerzaniu działalności gospo-
darczej poza granice kraju. Najnowszym trendem tego rynku jest transgraniczny han-
del elektroniczny (ang. cross border e-commerce), w którym klient robi zakupy w innym 
kraju, niż znajduje się sprzedawca. 

Należy zauważyć, że handel transgraniczny nie jest nowym zjawiskiem. Już kilka ty-
sięcy lat temu ludzie prowadzili handel towarami między różnymi krajami. Przedmiotem 
wymiany były materiały, przyprawy, warzywa, owoce i wiele innych cenionych wówczas 
produktów. Handel ukształtował rozwój międzynarodowych powiązań kulturowych 
i gospodarczych do czasów nowożytnych i dał początek wielu ważnym szlakom han-
dlowym, które istnieją do dziś. W ciągu wieków zmieniły się jednak środki transportu, 
rodzaje sprzedawanych produktów i skala działalności. Największy w ostatnim czasie 
wpływ na rozwój handlu miał biznes elektroniczny. Wszechobecność Internetu spo-
wodowała, że przedsiębiorstwa mogą konkurować w skali całego świata. Możliwość 
prezentacji oferty w tym samym miejscu (tj. w Internecie) bez ponoszenia dużych kosz-
tów, daje wszystkim uczestnikom rynku równe szanse. Każdy z nich może sprzedawać 
produkty na ogólnoświatowym rynku, nie posiadając globalnego systemu dystrybucji 
i sprzedaży. Nie są więc potrzebne zasoby, które wykorzystuje się w tradycyjnym handlu 
międzynarodowym. W szczególności zyskują na tym najmniejsze przedsiębiorstwa, któ-
re często nie posiadają środków finansowych na międzynarodową ekspansję, ale mają 
doświadczenie w działalności internetowej i z większą łatwością przełamują bariery. 
Coraz częściej konkurują również z tradycyjnymi krajowymi sprzedawcami. Natomiast 
producenci mają możliwość sprzedaży bezpośrednio klientom końcowym, eliminując 
koszty wielopoziomowej dystrybucji i sprzedaży detalicznej [Accenture 2016]. Dzięki 
temu mogą obsłużyć większą liczbę klientów i więcej na tym zarobić.

Na kształtowanie transgranicznego handlu elektronicznego mają wpływ również 
współcześni klienci, którzy poszukują nowych doznań, a tym samym nowych produktów 
z innych rynków. Nie chcą być ograniczeni w swoim wyborze do dostawców z jednego 
kraju. Są w stanie zaspokoić to pragnienie za pośrednictwem Internetu. Szczególną rolę 
odgrywają tu klienci będący tzw. cyfrowymi tubylcami (ang. digital native). To osoby, któ-
re dorastały w dobie Internetu. Jest to dla nich naturalne środowisko, w którym są bardzo 
dobrze zorientowani i nie mają problemu z zaufaniem do zagranicznych sprzedawców.
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Rynek transgranicznego e-handlu na świecie

Mimo że transgraniczny handel elektroniczny zaczął rozwijać się dopiero kilka lat 
temu, to ma już stosunkowo duży udział w całym rynku handlu elektronicznego. 
Według szacunków jest to ok. 20%, a więc ok. 400 mld USD [AliResearch 2016]. 
Popularność tej formy zakupów nie jest jednak taka sama w poszczególnych kra-
jach. Klientami, którzy najczęściej przeprowadzają transakcje transgraniczne, są 
Australijczycy (63%). Za nimi znajdują się Kanadyjczycy i Rosjanie (po 54%), Naj-
chętniej robią oni zakupy przez Internet na rynku chińskim, brytyjskim, niemie-
ckim i amerykańskim – ok. 40% osób z całego świata przynajmniej raz dokonało 
tam zakupów [Portalspożywczy.pl 2014]. Natomiast w Europie najwięcej zakupów 
za granicą dokonują Luksemburczycy (65%) i Austriacy (40%), najmniej Rumuni 
(1%). W 2014 roku w Unii Europejskiej (UE) zakupów od sprzedawców z innego 
państwa dokonało 15% mieszkańców [Ecommerce Europe 2015]. Największą pe-
netracją charakteryzuje się transgraniczny handel elektroniczny w Azji. Klienci 
z tego rynku najczęściej korzystają ze sklepów znajdujących się w USA i Europie. 
Są to mieszkańcy Korei Południowej (21%), Chin (19%), Indii i Japonii (po 15%) 
[Portalspożywczy.pl 2014]. 

Poza zróżnicowaną liczbą klientów w poszczególnych krajach różne są też pre-
ferencje zakupowe. Przykładowo mieszkańcy Niemiec i Wielkiej Brytanii najczęś-
ciej kupują odzież. Z kolei Włosi zaopatrują się zagranicą głównie w artykuły elek-
troniczne. Biorąc pod uwagę wszystkich mieszkańców Europy, można stwierdzić, 
że najczęściej wybierana jest odzież (48%), książki (43%) i obuwie (40%). Kategorią 
o największym potencjale wzrostu są artykuły dekoracji wnętrz [DPD 2017]. Jako 
perspektywiczne podaje się produkty spożywcze [Cheliński, Szymkowiak 2017] i 
kosmetyki [DHL 2017]. Z kolei Amerykanie kupują przede wszystkim odzież, książki 
i oprogramowanie [Cheliński, Szymkowiak 2017]. Natomiast Azjaci zaopatrują się 
głównie w kosmetyki, odzież i żywność [Accenture 2016].

Różne są też powody, dla których klienci robią zakupy w zagranicznych skle-
pach internetowych. W UE cena jest najważniejsza dla 45% klientów, natomiast 
w USA dla 49%. Z kolei dla Chińczyków na decyzję o zakupie produktów zagra-
nicą wpływa ich niedostępność w swoim kraju i przekonanie o ich lepszej jakości 
(70%). Są to ważne powody  również dla 43% Amerykanów oraz 34% Europejczy-
ków [Cheliński, Szymkowiak 2017]. 

Co ciekawe, mimo że rynek amerykański jest jednym z największych pod 
względem wielkości sprzedaży, to transgraniczny handel elektroniczny jest tam 
stosunkowo mało popularny. Tylko 13% mieszkańców Ameryki Płn. robi zakupy 
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zagranicą [Accenture 2016]. Duża część Amerykanów żyje bowiem w przeko-
naniu, że lokalne przedsiębiorstwa są w stanie zaspokoić w pełni ich potrzeby 
(43%), dlatego nie szukają dostawców zagranicą [Cheliński, Szymkowiak 2017].

Transgraniczny e-handel detaliczny jest zdominowany przez globalne platformy 
sprzedażowe (ang. marketplaces), tj. przez firmy: Alibaba, Amazon i eBay [Accenture 
2016]. Poza nimi jest wiele małych i średnich sklepów, które skupiają się wyłącznie na 
e-handlu (ang. pure players). Są jeszcze sklepy, dla których jest to dodatkowe źródło 
przychodów w stosunku do tradycyjnej sprzedaży (ang. bricks & mortar players). 

Międzynarodowy handel internetowy ma bardzo duży potencjał rozwoju. Eks-
perci z Accenture prognozują dalszy dynamiczny wzrost tego rynku. W 2020 roku ma 
on przekroczyć wartość 1 bln USD, a więc ok. 25% globalnej sprzedaży internetowej. 
Natomiast liczba osób kupujących zagranicą ma się zwiększyć dwuipółkrotnie i wy-
nieść ok. 1 mld. Największym wzrostem będzie się charakteryzować rynek azjatycki 
[AliResearch 2016].

Rynek transgranicznego e-handlu w Polsce

W Polsce zakupy przez Internet w zagranicznych sklepach mają jeszcze niewielki udział 
w całkowitym handlu elektronicznym. Mimo że korzystanie z takich sklepów deklaruje 
13% ogółu badanych [Gemius 2015], to w 2014 r. zaledwie 4% osób dokonało zakup 
przez Internet od sprzedawcy zlokalizowanego w innym państwie, co uplasowało Pol-
skę na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej [Ecommerce Europe, 2015]. Obecnie 
te wartości są większe i zakupy w zagranicznych sklepach stanowią ok. 10 proc. e-han-
dlu. Nadal jest to dużo poniżej średniej, ponieważ Polacy kupują towary zagranicą trzy 
razy rzadziej niż mieszkańcy UE [Cheliński, Szymkowiak 2017].

Polscy klienci najczęściej kupują odzież i obuwie (25%), elektronikę (14%) oraz 
książki i muzykę (11%). Produkty zamawiane są głównie z Chin (29%), Wielkiej Brytanii 
(19%), Niemiec (14%) i Stanów Zjednoczonych (13%). Jako miejsce zakupu wybierają 
przede wszystkim największe platformy sprzedażowe, tj. eBay (19%), Aliexpress (12%) 
i Amazon (9%) [Cheliński 2016].

Najważniejszym argumentem przemawiającym za zakupem produktów zagrani-
cą jest niższa cena. Z tego powodu 88% Polaków kupuje w Chinach, 58% w Wielkiej 
Brytanii i 51% w Niemczech. Kolejną przyczyną jest możliwość nabycia produktów 
niedostępnych w kraju. Jest to odpowiednio 59% kupujących w Wielkiej Brytanii, 
53% w Niemczech i 49% w Chinach [Dlahandlu.pl 2017]. Do innych powodów należą: 
wyższa jakość towaru z zagranicy, szerszy zakres produktów, potrzeba nowych do-
znań zakupowych.
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Niewątpliwie do wzrostu popularności sprzedaży transgranicznej przyczynia się 
coraz większe zaufanie Polaków do tej formy zakupów. Coraz mniejsze znaczenie ma 
dla nich lokalizacja sklepu. Dla 40% kupujących przez Internet zagranicą nie jest waż-
ne, czy sklep pochodzi z kraju, czy z zagranicy, natomiast 32% ufa sprzedawcom in-
ternetowym z innych krajów tak samo, jak sprzedawcom z Polski [Dlahandlu.pl 2017].

Zdecydowanie bardziej popularne w Polsce są zakupy dokonywane przez zagranicz-
nych klientów. Wśród najczęściej kupujących znajdują się mieszkańcy Stanów Zjedno-
czonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Kanady, Australii, Hiszpanii, Holan-
dii i Szwecji [Wiadomoscihandlowe.pl 2016]. Ostatnio można zauważyć dość znaczący 
wzrost nie tylko w przyjmowaniu, ale także nadawaniu przesyłek do Azji – głównie do 
Chin, Hong Kongu, Singapuru i Korei Południowej [Cheliński, Szymkowiak 2017]. Według 
raportu firmy FedEx [2017] e-handel transgraniczny jest źródłem sprzedaży 78% polskich 
eksporterów z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 95% z nich wy-
syła swoje towary na rynki europejskie, 35% eksportuje towary poza Europę (Azja – 17%, 
Środkowy Wschód – 16%, Ameryka Północna – 14%). Kierunek pozaeuropejski staje się 
coraz bardziej popularny i na nim firmy osiągają największe przychody. Sprzyjają temu 
nowe produkty, sprzedaż, dystrybucja wielokanałowa i kursy walut. W sumie e-handel 
generuje 30% przychodów polskich eksporterów z sektora MŚP [FedEx 2017].

W Polsce, w sprzedaży transgranicznej w handlu elektronicznym dominują mikro- i 
małe przedsiębiorstwa (61%). Są to w większości firmy zajmujące się tylko sprzedażą 
internetową. Znacznie łatwiej przeprowadzają one ekspansję na zagraniczne rynki w 
przeciwieństwie do tradycyjnych detalistów [Cheliński 2016]. Coraz większą rolę od-
grywają również duże przedsiębiorstwa, które wdrażają strategię sprzedaży zintegro-
wanej wielokanałowo (ang. omnichannel). Często mają one doświadczenie w rozwoju 
stacjonarnych sklepów i infrastrukturę logistyczną, która ułatwia im rozszerzenie dzia-
łalności o sprzedaż internetową. Do najczęstszych powodów rozpoczęcia sprzedaży 
zagranicznej przez e-detalistów można wymienić: zwiększenie konkurencyjności, wej-
ście na światowy rynek bez fizycznej obecności na nim, dostęp do nowych klientów, 
budowanie wizerunku przed przejściem na tradycyjny rynek, uzupełnianie kanału 
sprzedaży (w kierunku modelu omnichannel).

Ograniczenia związane z transgranicznym 
handlem elektronicznym 

Mimo wielu korzyści, sprzedaż przez Internet i obsługa klientów z zagranicy wiążę 
się z wieloma wyzwaniami. Poza standardowymi problemami, z którymi borykają się 
e-sklepy na krajowym rynku (np. ryzyko braku odbioru przesyłki, stosunkowo mała 
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lojalność klientów), w e-handlu transgranicznym należy wziąć pod uwagę inne czyn-
niki, takie jak: komunikacja w innym języku, uwarunkowania prawne i podatkowe; 
forma płatności; waluta płatnicza; koszt, czas i jakość dostawy; obsługa zwrotów 
[Kawa, Zdrenka 2016].

Funkcjonowanie na rynkach zagranicznych wymaga dodatkowych nakładów pra-
cy wynikających z konieczności przygotowania oferty w rodzimych językach klientów 
lub językach ogólnie przyjętych za międzynarodowe (np. angielski). Ponadto przedsię-
biorcy zobligowani są do znajomości prawa w zakresie handlu międzynarodowego, 
jak również lokalnych uwarunkowań prawnych państw, z których pochodzą ich klienci. 
Jest to bardzo uciążliwe, ponieważ przepisy poszczególnych krajów (zwłaszcza spoza 
UE) różnią się. Problemem są również podatki i dodatkowe opłaty, które przy zakupach 
drogą internetową nadal nie są jeszcze jasno i jednoznacznie określone. Niepewność 
co do całkowitej ceny produktu uwzględniającej wszystkie podatki, cła i opłaty banko-
we może zniechęcać klientów do zakupu zagranicą. Ważne są również forma płatności 
i waluta. Klient nie może być ograniczany do jednego sposobu płatności. Powinien 
mieć wybór i zrobić to w wybrany przez siebie sposób, np. zapłacić przelewem, kartą 
płatniczą lub kredytową, przy odbiorze przesyłki. Podobnie jest z walutą, która powin-
na być dopasowana do waluty kupującego lub innej przez niego preferowanej. 

Jedną z największych barier dla najmniejszych przedsiębiorstw jest dostawa to-
warów do klientów zlokalizowanych zagranicą. Koszt takiej dostawy jest często nawet 
kilkukrotnie większy niż przesyłka krajowa. Może to zniechęcać klientów do podjęcia 
decyzji o zakupach w sklepach zlokalizowanych zagranicą, w szczególności gdy koszt 
dostawy pochłonie oszczędności z tytułu niższej ceny produktu. Z badań wynika, 
że 90% konsumentów jest bardziej skłonnych do ponownego zakupu od tego samego 
sprzedawcy, jeżeli są oni usatysfakcjonowani z kosztu dostawy [Copenhagen Econo-
mics 2013]. Według M. Gümüş, S. Li, W.S. Oh i S. Ray [2013] optymalna strategia dla 
sprzedawców detalicznych polega na oferowaniu bezpłatnej wysyłki swoim klientom. 
Coraz częściej sprzedawcy oferują taką możliwość po przekroczeniu określonej warto-
ści zakupów. Niektórzy stosują takie rozwiązanie w przypadku każdego zamówienia. 
Z dostawą związany jest też problem asymetrii kosztów usług logistycznych [Łapiński, 
Peterlik, Wyżnikiewicz 2012]. Prawdopodobnie z uwagi na mniejszą skalę działalności 
koszt wysyłki z Polski do innego kraju (w szczególności Unii Europejskiej) jest zazwy-
czaj wyższy niż koszt wysyłki w przeciwną stronę. Niewątpliwie wpływa to na osłabie-
nie potencjału konkurencyjnego polskich przedsiębiorstw zagranicą. 

Następnym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na zadowolenie klien-
tów jest czas dostawy. W przypadku transgranicznego e-handlu jest to trudniejsze 
zadanie ze względu na dystans, który jest między sprzedawcą a klientem. W więk-
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szości przypadków (głównie poza terenami przygranicznymi) będzie on znacznie 
większy, niż ma to miejsce w przesyłkach krajowych. W handlu międzynarodowym 
przesyłki często muszą zostać poddane dodatkowym operacjom, takim jak: nali-
czenie podatku i oclenie, co dodatkowo wydłuża czas realizacji dostawy. 

Dla klientów poza czasem istotna jest pewność dostarczenia produktu. Zama-
wiając w zagranicznych sklepach, klienci wyrażają obawy nie tylko kiedy, ale czy i 
w jakim stanie otrzymają przesyłkę. Z badań przeprowadzonych przez The Europe-
an Consumer Centres’ Network [2011] wynika, że 49% konsumentów nie decyduje 
się na zakupy w zagranicznych e-sklepach właśnie z powodu oczekiwanych trud-
ności związanych z dostawą. Problemem są również ograniczenia w zakresie śle-
dzenia i monitorowania przesyłek (ang. track & trace). Jeśli produkt zamawiany jest 
z odległego kraju, to jego przesyłką zajmuje się często kilka odrębnych przedsię-
biorstw. Klient ma więc możliwość śledzenia przesyłki tylko na określonym etapie 
transportu – najczęściej na samym początku. Z tego powodu bardzo trudno jest 
zaplanować nawet przybliżony termin dostawy. Poza tym pojawiają się problemy 
w zakresie standaryzacji jednostek ładunkowych, procedur i wymiany informacji. 
Pomimo dynamicznego rozwoju handlu międzynarodowego nadal brakuje znor-
malizowanej specyfikacji oznakowania przesyłek i interfejsu umożliwiającego wy-
mianę danych między odrębnymi przedsiębiorstwami [Ecommerce Europe 2016]. 
Problemem jest też deficyt wytycznych dotyczących wymiaru i wagi przesyłek. Z 
tego powodu jeden operator logistyczny może określoną przesyłkę traktować jak 
standardową, a inny operator jako przesyłkę ponadgabarytową.

Kolejnym wyzwaniem stojącym przed sprzedażą produktów zamówionych 
zagranicą jest obsługa zwrotów. Zwroty towarów są ściśle związane ze wskazany-
mi wcześniej wyzwaniami, tj. z językiem – w przypadku zwrotu należy skontakto-
wać się ze sprzedawcą w celu ustalenia warunków zwrotu (lub znaleźć instrukcję 
na stronie internetowej sprzedawcy, jeżeli została zamieszczona); walutą i formą 
płatności – klient może nie wiedzieć, jak pieniądze zostaną mu zwrócone (zmiany 
kursów walut powodują, że przy przewalutowaniu klient nie otrzyma dokładnie 
tej samej kwoty, którą wpłacił sprzedawcy); kosztem dostawy – dokonując zwro-
tu, klient musi się liczyć z koniecznością poniesienia kosztu przesyłki zwrotnej, 
który jest wyższy niż w przypadku przesyłek krajowych; czasem i jakością dosta-
wy – klient dostaje zwrot pieniędzy dopiero po tym, jak sprzedawca otrzyma pro-
dukt, może to potrwać nawet kilka tygodni. Z badań wynika, że w 57% przypad-
ków w e-handlu transgranicznym klienci nie otrzymują pełnej kwoty, która im się 
należy w przypadku zwrotu towaru. Jest to spowodowane tym, że znaczna część 
sprzedawców nie przestrzega rozporządzeń UE, na podstawie których klientowi 
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przysługuje nie tylko zwrot wartości produktu, lecz również zwrot kosztu dosta-
wy do klienta [The European Consumer Centres’ Network 2011].

Sposobem na rozwiązanie wskazanych problemów w transgranicznym han-
dlu elektronicznym jest skorzystanie przez detalistów z platform sprzedażowych, 
takich jak: eBay, Amazon i Aliexpress. Oferują one pomoc w tłumaczeniu ofert, 
udzielają porad prawnych, oferują różne formy płatności w różnych walutach. 
Dodatkowo Amazon poza możliwością sprzedaży produktów zajmuje się całą lo-
gistyką – od przyjęcia towarów do magazynu, przez ich składowanie, przyjęcie 
zamówienia, pakowanie i  wysyłkę oraz zwroty. Wiążą się to jednak z dodatko-
wym kosztem, który nie każdy menedżer przedsiębiorstwa może lub chce za-
akceptować. Poza tym część z nich chce być samodzielna i uniezależnić się od 
innych podmiotów.

Wartość dla klienta w transgranicznym handlu 
elektronicznym

Wskazane w poprzedniej sekcji ograniczenia wpływają na wartość dla klienta, któ-
ry decydując się na zakupy przez Internet w zagranicznym sklepie ocenia korzyści 
i nakłady związane z pozyskaniem produktu. Postrzeganie wartości ma charakter 
indywidualny i będzie zależało od określonej osoby [Szymura-Tyc 2005]. Korzyścią 
jest w tym przypadku niższa cena, lepsza jakość produktu czy możliwość zakupu 
produktów, które nie są dostępne na lokalnym rynku. Nakładem jest stosunkowo 
długi czas oczekiwania na produkt, większy koszt wysyłki lub ewentualnego zwro-
tu, ograniczone możliwości śledzenia, dłuższy czas poświęcony na zapoznanie się 
z regulaminem i przepisami określonego sprzedawcy oraz regulacjami kraju, w któ-
rym kupuje się produkt. 

Sprzedawcy internetowi powinni więc kreować atrakcyjną ofertę, za pomocą 
której mogą zachęcić międzynarodowych klientów do swoich produktów. Wyma-
ga to ciągłych inwestycji w witrynę sklepu internetowego, aplikacje dla klientów, 
rozwiązania logistyczne, systemy płatności i obsługi klienta. Utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej w dłuższym czasie stanowi duże wyzwanie. Krajowi i zagranicz-
ni konkurenci z silnym zapleczem finansowym mogą w prosty sposób uaktualnić 
lub zdobyć pozycję lidera w tych różnych obszarach. Niższe ceny jako propozycja 
kluczowej wartości są również trudne do utrzymania w czasie (z wyjątkiem pod-
miotów sprzedających towary z krajów o niskich kosztach), ponieważ dzięki Inter-
netowi zwiększa się przejrzystość cen dla konsumentów w wymiarze międzynaro-
dowym [DHL 2017].
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Warto zwrócić uwagę, że w transporcie międzynarodowym istnieje ścisła 
zależność między czasem a kosztem dostawy. Szybsza dostawa produktu 
wiąże się z większą opłatą za transport i odwrotnie – im dłużej trwa dostawa, 
tym tańszy jest transport. W transporcie krajowym taka zależność występuje 
stosunkowo rzadko (przynajmniej w Europie). W związku z tym sprzedawcy 
transgraniczni powinni oferować różne terminy dostawy i ich koszt według 
zasady – im dłuższy jest czas oczekiwania na produkt, tym niższy koszt dosta-
wy. W przypadku bardzo odległych terminów dostawa ta powinna być nawet 
bezpłatna. Przykładowo, sprzedawcy na Aliexpress przy terminach dostawy 
powyżej 30 dni często nie pobierają za nią opłaty. Wyniki badań pokazują, że 
czas dostawy jest wyżej ceniony przez klientów niż jej koszt. Według S. Kilcarr 
[2016], niektórzy klienci są nawet skłonni zapłacić więcej za produkty w celu 
uzyskania bezpłatnej wysyłki. Z tego powodu sprzedawcy internetowi powin-
ni eksponować ofertę bezpłatnej dostawy lub promocje wysyłkowe. Trzeba 
jednak pamiętać, że dla części klientów bardzo odległy termin dostawy może 
nie być do zaakceptowania i stać się przyczyną zmiany dostawcy. Z tego po-
wodu sprzedawcy powinni dać klientom wybór w zakresie czasu i kosztu do-
stawy. Dzięki temu klienci mogą tworzyć swoją wartość związaną z zakupem 
produktów przez Internet w zależności od swoich potrzeb.

Działania w zakresie eliminacji ograniczeń e-handlu 
transgranicznego

O tym, że usługi w zakresie handlu transgranicznego są bardzo istotne, świadczy 
Zielona Księga Komisji Europejskiej, w którym „transgraniczność” jest wskazywa-
na jako przyszłościowa cecha w e-handlu [European Commission 2012]. Koniecz-
ne jest jednak wyeliminowanie wcześniej wskazanych ograniczeń. Jest to waru-
nek do utrzymania dynamicznego i zrównoważonego rozwoju transgranicznego 
handlu elektronicznego. Komisja Europejska (KE) opracowuje więc raporty i roz-
porządzenia mające na celu ułatwienie e-handlu transgranicznego, m.in. przez 
zbudowanie zaufania publicznego do międzynarodowych transakcji, wprowa-
dzenie standardów ułatwiających wymianę handlową czy wreszcie stymulowa-
nie wzrostu tej dziedziny gospodarki, w szczególności wśród małych i średnich 
przedsiębiorstw [Ecommerce Europe 2015]. Obecnie jest to realizowane przez 
strategię Jednolitego Rynku Cyfrowego (ang. Digital Single Market). Strategia ta 
obejmuje trzy filary [European Commission 2015]: 
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1. lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w Europie; 
2. stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia dzia-
łalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać; 
3. zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodar-
ką cyfrową. 
Prace KE mają więc służyć harmonizacji praw konsumentów i przedsiębiorców 

oraz zwiększeniu efektywności i obniżeniu kosztów działalności transgranicznej. 
Zwracają również uwagę na logistykę, w szczególności na dostawy towarów do 
klientów. Według KE właściwe doręczenie produktów zamówionych przez Internet 
jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ na wzrost rynku e-handlu 
[European Commission 2013]. Widać to w zapisach Zielonej Księgi Komisji Europej-
skiej, gdzie wskazane są trzy zasadnicze obszary wpływające na atrakcyjność zaku-
pów dokonywanych przez Internet [European Commission 2012]:

1. cena produktu wraz z kosztem dostawy,
2. pewność jakości doręczania produktu,
3. dostępność do informacji o statusie zamówienia.
Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta w tych obszarach w handlu trans-

granicznym przez najmniejsze przedsiębiorstwa jest bardzo trudne. Z powodu re-
latywnie małej liczby przesyłek międzynarodowych, mikro- i małym przedsiębior-
stwom jest znacznie trudniej wynegocjować z operatorami logistycznymi korzystne 
warunki cenowe. W efekcie koszty przesyłek w małych e-sklepach są znacznie mniej 
atrakcyjne niż te, które są oferowane dużym firmom. Podobnie jest z obsługą klienta 
w innych językach. Przy małej skali działalności może być ona droższa. Problem ten 
jest istotny, ponieważ w Polsce mikro- i małe przedsiębiorstwa oferujące swoje to-
wary za pośrednictwem Internetu stanowią ok. 85% polskiego rynku. Potrzebne są 
więc rozwiązania, ale także regulacje, które ułatwią pracę i obniżą koszty logistyczne 
tych podmiotów.

W 2016 roku Komisja Europejska zaprezentowała propozycję nowych przepi-
sów w sprawie geoblokowania, dostaw i walki z nieuczciwymi sprzedawcami, któ-
re mają na celu dalsze zwiększenie konkurencji i w efekcie wzmocnienie rozwoju 
handlu transgranicznego w krajach Unii Europejskiej. Geoblokowanie polega na 
automatycznym przekierowywaniu użytkowników z zagranicznych do krajowych 
wersji stron internetowych, na których często są inne ceny i warunki sprzedaży. 
Likwidacja tej funkcji ma dać klientom równe szanse podczas transgranicznych 
zakupów internetowych bez względu na kraj zamieszkania. KE chce również wpły-
nąć na obniżenie kosztów dostaw zagranicznych. Nowe przepisy mają zobowią-
zać przewoźników do przekazania krajowym organom regulacyjnym informacji 
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o kosztach dostawy, z których część zostanie podana do publicznej wiadomości. 
Jednocześnie wyznaczeni operatorzy (np. Poczta Polska) będą zobowiązani do 
udostępniania innym przedsiębiorstwom swojej infrastruktury w zakresie logistyki 
transgranicznej [Wirtuanlnemedia.pl 2016].

Podobne działania realizowane są również w pozostałych regionach świata. 
Szczególnie aktywna w tym obszarze jest Azja, gdzie od lat handel międzynaro-
dowy jest rozwijany poprzez bilateralne umowy o wolnym handlu (ang. Free Trade 
Agreement), takie jak ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), który skupia państwa 
Azji Środkowej, umożliwiając państwom partnerskim handel na preferencyjnych 
warunkach. AFTA, podobnie jak Unia Europejska, wspiera rozwój e-handlu trans-
granicznego poprzez działania mające na celu zmniejszenie regulacji prawnych 
[The Economist 2014].

Podsumowanie

Według ekspertów organizacji Ecommerce Europe [2015] to, że w ostatnich latach we 
wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej odnotowano wzrost udziału 
e-handlu transgranicznego, stanowi wystarczający dowód na to, że będzie on jed-
nym z głównych czynników napędzających rozwój rynku e-handlu w Europie i na 
świecie. Przyczyniła się do tego globalizacja i internacjonalizacja przedsiębiorstw, 
a  tym samym większa skłonność do pokonywania barier w międzynarodowej wy-
mianie handlowej [Cheliński, Szymkowiak 2017].

Obsługa zagranicznych rynków nie jest jednak łatwa. Wiąże się z różnymi uwa-
runkowaniami prawnymi, systemami płatności, sposobami rozliczeń, inną walutą 
i oczekiwaniami klientów. Bardzo dużym wyzwaniem jest również logistyka, która 
jest bardziej złożona niż w przypadku wewnątrzkrajowej sprzedaży. Gdy jednak pro-
cesy handlu transgranicznego są dobrze zaprojektowane i zorganizowane, to klien-
towi i sprzedawcy jest obojętne, czy zakup przez Internet odbywa się w kraju czy 
zagranicą. Dla tego pierwszego ważniejsze jest to, że ma większy wybór produktów 
i ich dostawców, a dla tego drugiego większa wartość sprzedaży.
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Abstract: The purpose of the paper is a comparative analyzes of selected aspects of logistics 

production in Japanese enterprises located in Poland. Based on the interviews and desk 

research the authors have analyzed logistics production in three phases: before, during and 

after manufacturing processes. The research shows that in the analyzed companies both 

similarities and differences in the field of logistics production can be observed. However, 

despite the fact, that all analyzed companies utilize the same key methods and concepts 

of Toyota Production System logistics production is organized in a various way. During the 

study the authors have observed that in those companies where the reactive methods of 

inventory management according to JIT concept is applied are more efficient and effective. 
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Wstęp

Logistyka odgrywa istotną rolę w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Działania 
związane z zapewnieniem dostaw wyrobów gotowych do klientów wymagają wie-
lu czynności poprzedzających proces wytwórczy (takich jak np.: wybór dostawców, 
określenie wielkości i częstotliwości zamówień itp.), występujących w trakcie proce-
su wytwórczego (takich jak np.: składowanie półproduktów, surowców materiałów, 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190

Tom XVIII | Zeszyt 8 | Część I | ss. 151–167



152

Maja Kiba-Janiak, Agnieszka Jagoda

organizacja transportu wewnątrzorganizacyjnego) oraz następujących po proce-
sie wytwórczym (np. logistyczna obsługa klienta, transport zewnętrzny). Pomi-
mo dostępu do coraz nowszych technologii, technik i narzędzi wspomagających 
logistykę produkcji wiele przedsiębiorstw nadal boryka się z problemami w  tym 
obszarze. Fakt ten potwierdzają również liczne publikacje naukowe o tej tematyce 
[Fertsch 2003, Giménez, Ventura 2005, Nyhuis, Wiendahl 2009, Bendtkowski 2013, 
Hadaś i in. 2014, Azadian i in. 2015, Luo 2017]. Pomimo dużego zainteresowania 
logistyką produkcji w literaturze przedmiotu, autorki nie znalazły publikacji nauko-
wych koncentrujących się na logistyce produkcji w japońskich przedsiębiorstwach 
funkcjonujących w polskich warunkach. Pierwszą przesłanką do przeprowadzenia 
badań w japońskich przedsiębiorstwach stanowiła ich ekspansja w ostatnich latach 
na polskim rynku. Z raportu KPMG Poland’s Position as a Business Partner for Japan 
wynika, że japońskie inwestycje w Polsce w latach 2000–2012 wzrosły dziewięcio-
krotnie, a liczba podmiotów gospodarczych związanych z japońskim kapitałem 
w latach 2005–2010 wzrosła o 48%, co uplasowało Polskę na 5 miejscu w Europie 
[Raport KPMG 2014, s. 16]. Drugą przesłankę wyboru podmiotu badań stanowiła 
uznana pozycja japońskich łańcuchów dostaw w literaturze przedmiotu. Stoso-
wane w nich metody zarządzania, wywodzące się przede wszystkim z Systemu 
Produkcyjnego Toyoty – TPS, wskazywane są jako dobre praktyki zarządzania łań-
cuchami dostaw. Zastanawiający jest jednak fakt, czy wszystkie przedsiębiorstwa 
japońskie funkcjonujące w warunkach polskich w takim samym stopniu i z takim 
samym skutkiem stosują metody i techniki wywodzące się z TPS, a co za tym idzie, 
jak organizują logistykę produkcji.

Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy porównawczej wybranych 
aspektów logistyki produkcji w przedsiębiorstwach z kapitałem japońskim zlokali-
zowanych w Polsce. 

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 
 · W jaki sposób odbywa się sterowanie produkcją w badanych firmach?
 · Które z metod i koncepcji Systemu Produkcyjnego Toyoty stosowane są w anali-

zowanych firmach? 
 · Jak wygląda logistyka produkcji w badanych przedsiębiorstwach w fazie poprze-

dzającej proces wytwórczy, w fazie bezpośrednio związanej z procesem wytwór-
czym oraz następującej po nim? Które z działań logistycznych w obszarze produkcji 
wpływają na sprawność analizowanych przedsiębiorstw?

W pracy zastosowano następujące metody badań: studia przypadków w oparciu 
o wywiady zogniskowane z menedżerami produkcji i logistyki oraz analiza danych 
zastanych badanych firm.
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Struktura pracy prezentuje się następująco: w pierwszej kolejności przedstawio-
no teoretyczne ujęcie logistyki produkcji oraz Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS). 
W dalszej części zaprezentowano etapy badań oraz dokonano krótkiej charaktery-
styki omawianych przedsiębiorstw. W kolejnej części zaprezentowano wyniki badań 
oraz sformułowano wnioski końcowe.

Przedstawione w artykule wyniki badań naukowych stanowią integralną część 
projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki 
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01260.

Pojęcie i istota logistyki produkcji

Proces produkcyjny (produkcji) definiowany jest jako całokształt zjawisk i celowo 
podejmowanych działań, które sprawiają, że w przedmiocie pracy poddanym ich 
oddziaływaniu stopniowo zachodzą pożądane zmiany. Wskazane działania służą 
bezpośrednio wykonywaniu wyrobu, do którego wytworzenia zostało powołane 
przedsiębiorstwo i którego sprzedaż stanowi podstawowe źródło jego przycho-
dów. Wytwór procesu produkcji podstawowej, jak słusznie zauważają Liwow-
ski i  Kozłowski [2006], przeznaczony jest do sprzedaży zewnętrznemu odbiorcy 
w celu uzyskania przychodu zapewniającego zwrot poniesionych kosztów i nad-
wyżkę stanowiącą zysk, co umożliwia istnienie i rozwój przedsiębiorstwa. Efektyw-
ność działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego jest zatem przede wszystkim 
oceniana przez pryzmat kosztochłonności procesu produkcyjnego i, co za tym 
idzie, warunkowana w dużej mierze organizacją przepływów informacyjnych, 
materiałowych oraz organizacją pracy ludzkiej. Pierwsze dwa ze wskazanych uwa-
runkowań stanowią integralne części pojęcia logistyka, która w drodze ewolucji 
przeszła w przedsiębiorstwie produkcyjnym wiele faz rozwoju, a obecnie system 
logistyczny przedsiębiorstwa produkcyjnego obejmuje trzy podstawowe fazy: 
zaopatrzenie (zakup), produkcję i zbyt (dystrybucję) [Szymczak 2001; Skowronek 
i Sarjusz-Wolski 2012]. 

Celem logistyki produkcji jest zapewnienie optymalnego przepływu materia-
łów i informacji w przepływie produkcji, w tym we fazie jej projektowania i przy-
gotowywania, wytwarzania poszczególnych surowców, półproduktów i wyrobów 
finalnych oraz w obszarze dystrybucji wyrobów i obsługi klienta (rysunek 1). Do 
zadań logistyki produkcji należy więc planowanie, organizacja i kontrola przepły-
wu surowców, części, elementów kooperacyjnych, materiałów w procesie produk-
cyjnym [Durlik 1996, Dyczkowska 2012]. Czynności i decyzje w obszarze logistyki 
produkcji będą się zatem koncentrować na takich obszarach zadaniowych jak:
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 · wybór dostawców oraz wielkości dostaw,
 · dostosowanie infrastruktury logistycznej do potrzeb produkcji,
 · gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami produkcji w toku,
 · transport wewnątrzzakładowy,
 · projektowanie kanałów przepływu środków i przedmiotów pracy w procesie wy-

twórczym,
 · transport zewnętrzny,
 · logistyczna obsługa klienta.

Rysunek 1. Zadania logistyki w procesie produkcyjnym

Źródło: opracowanie własne.

W literaturze wskazuje się na cząstkowe cele logistyki produkcji, wśród których 
znajduje się [Bendtkowski 2013]:

 · redukcja czasu cyklu realizacji, co prowadzi do zmniejszenia zaangażowania 
kapitału i zwiększenia elastyczności w odniesieniu do rynku;
 · sterowanie produkcją w oparciu o zamówienia klienta. Produkcja „na zlecenie” 

stanowi sumę zamówień klienta dla określonego przedziału czasu i jest sterowana 
odpowiednio do uzgodnionych terminów realizacji zamówień;
 · redukcja czasu przezbrojeń maszyn;
 · utrzymanie i wykorzystanie zdolności produkcyjnych.
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Biorąc je pod uwagę, należy zauważyć, że rolą logistyki produkcji jest proces ra-
cjonalizacji procesu produkcyjnego, wyrażonego w 5 zasadach, zwanych w literatu-
rze Koncepcją 5R [Fertsch 2003]. W jej świetle zadania logistyki w realizacji procesu 
wytwórczego polegają na:

 · dostarczeniu potrzebnych dóbr (right goods),
 · w wymaganej ilości (right quantity),
 · w wymaganej jakości (right quality),
 · na odpowiednie miejsce (right place),
 · we właściwym czasie (right time).

Przekładając wskazane zasady na współczesne warunki funkcjonowania przed-
siębiorstw produkcyjnych, wyznaczające trend szybkiej i terminowej realizacji zdy-
wersyfikowanych zamówień, sterowanie przepływami produkcji ukierunkowane jest 
na minimalizację zapasów produkcji w toku, skracanie cykli produkcyjnych i termi-
nowość zakończenia produkcji przy utrzymaniu stałej jakości produktu [Szymczak 
2001]. Aby to osiągnąć, współczesne przedsiębiorstwa decydują się na stosowanie 
organizacji produkcji, którą cechuje szczupłość, zdolność szybkiego reagowania na 
zmiany popytu oraz elastyczność systemów produkcyjnych, warunkowana koniecz-
nością dostosowywania się do zmiennych potrzeb klientów [Pająk 2006], na co wska-
zuje zarówno analiza literatury, jak i obserwacja praktyki gospodarczej. Taka strate-
gia produkcji staje się możliwa m.in. dzięki wykorzystaniu Systemu Produkcyjnego 
Toyoty (Toyota Production System, TPS).

System Produkcyjny Toyoty i jego wpływ  
na logistykę produkcji

Analiza literatury przedmiotu z zakresu japońskich koncepcji i metod zarządzania pro-
wadzi do wniosku, że wywodzą się one z działalności przedsiębiorstwa Toyota. Sukces 
tego przedsiębiorstwa i innych japońskich organizacji, tak w Japonii, jak i na rynkach 
zagranicznych, sprawił, że zainteresowanie poszczególnymi metodami jest wciąż za-
uważalne. Stanowią one wzorzec do naśladowania również w przedsiębiorstwach 
bez japońskiego kapitału. System Produkcyjny Toyoty, jak zauważa T. Ohno, narodził 
się z potrzeby w warunkach reglamentacji na rynku japońskim po II wojnie światowej. 
Wspomniane ograniczenia produkcyjne, w zestawieniu z narastającą produkcją ma-
sową w Europie i Stanach Zjednoczonych, spowodowały, że w Toyocie poszukiwano 
zwiększenia wydajności produkcji przez identyfikację i eliminację źródeł marnotraw-
stwa. Kryzys japońskiego przemysłu w latach 70. ubiegłego wieku spowodował, że inni 
przedstawiciele japońskiego przemysłu zaczęli wprowadzać system Toyoty w swoich 
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przedsiębiorstwach. TPS stał się wzorcem dla szczupłej organizacji [Ohno 2008], opar-
tej na produkcji bez ekonomii skali i został przede wszystkim rozpowszechniony przez 
The Massachusetts Institute of Technology w publikacji The Machine That Changed the 
World z 1990 roku [Womack i in. 1990]. 

Zdaniem Trzcielińskiego i in. [2013] System Produkcyjny Toyoty w swoim założeniu 
szczególną uwagę zwraca na istotną rolę człowieka – pracownika. O ile, w ich przeko-
naniu, w fordowskich systemach produkcji masowej człowiek (operator) jest traktowany 
w sposób przedmiotowy, o tyle w japońskim modelu szczupłej produkcji jest on sprawcą 
zmian. Stosowane w TPS metody odwołują się do wiedzy i innowacyjności pracowników 
i stanowią wyraz wysokiej rangi człowieka w systemach produkcyjnych, co – jak wskazu-
je praktyka gospodarcza – zaowocowało w japońskim przemyśle wprowadzeniem wielu 
usprawnień [Trzcieliński 2011], tj. zaspokajanie zindywidualizowanych potrzeb klientów, 
zmniejszenie kosztów bezpośrednich i pośrednich procesu produkcyjnego oraz popra-
wa jakości wyrobów gotowych.

Istota Systemu Produkcyjnego Toyoty opiera się o dwa główne filary Just-in-Time 
i Jidoka. Just-in-Time jest filozofią i koncepcją, która polega na realizacji działań we właś-
ciwym czasie [Waters 2008]. Głównym jej celem jest osiągnięcie najwyższej jakości przy 
najniższych kosztach i najkrótszym czasie realizacji zamówienia. Koncepcja funkcjonuje 
w systemie ssącym, w którym sterowanie produkcji odbywa się w oparciu o rzeczywisty 
popyt, ciągłość przepływów oraz eliminację zapasów i marnotrawstwa. Jidoka obejmu-
je metody i narzędzia służące eliminacji błędów (między innymi wykorzystując do tego 
technikę Poka Yoke – metodę zapobiegania defektom wychodzącym z pomyłek). Oby-
dwa filary oparte są na standaryzowanej pracy, poziomowaniu produkcji oraz filozofii 
Kaizen. W konsekwencji realizacja działań sprowadza się do wytwarzania niewielkich 
partii produkcyjnych, zgodnych z oczekiwaniami klientów. Zakłada się przy tym redukcję 
czasu upływającego od złożenia zamówienia przez klienta do jego realizacji [Borkowski 
i Ulewicz 2008] poprzez wykorzystanie metod i narzędzi zarządzania, do których naj-
częściej zalicza się1: Kanban, Poka Yoke, SMED (Single Minute Exchange or Die), TPM (Total 
Productive Maintenance – kompleksowe utrzymanie produktywności) itp. Warunkiem 
niezbędnym stosowania TPS jest stabilność otoczenia bliższego i dalszego.

System Produkcyjny Toyoty wyznacza wzorzec dla działań i czynności w ob-
szarze logistyki produkcji. System Just-in-Time odsłania istotne problemy, któ-
re ukryte są w  wielu przedsiębiorstwach przez wysoki stan zapasów [Bozarth 
i Handfield 2007]. Eliminacja zapasów, skrócenie czasu realizacji zamówień oraz 

1 Szczegółowe omawianie wskazanych narzędzi znacznie wykraczałoby poza ramy niniejszego opraco-
wania, stąd autorki podjęły decyzję o ich wyłącznym wymienieniu (lub krótkiej charakterystyce).
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zwiększenie częstotliwości dostarczania materiałów w mniejszych partiach wy-
maga ogromnych umiejętności od menedżerów ds. logistyki. Funkcjonowanie 
logistyki w warunkach koncepcji Just-in-Time wymaga przede wszystkim inte-
gracji działań wewnątrz przedsiębiorstwa (pomiędzy produkcją, logistyką, dys-
trybucją i sprzedażą oraz zaopatrzeniem) oraz w relacji z klientami (odbiorcami) 
i dostawcami. Niewątpliwie istotną rolę w logistyce produkcji realizowanej zgod-
nie z koncepcją Just-in-Time odgrywa sprawny przepływ informacji zarówno we-
wnątrz organizacji, jak i w relacji z zewnętrznymi partnerami, najlepiej wspoma-
gany przez różne systemy informatyczne [Toivonen 2015]. 

Metodyka i charakterystyka podmiotów badań 
empirycznych

Problematyka logistyki produkcji w przedsiębiorstwach z kapitałem japońskim sta-
nowi wycinek większego badania realizowanego w ramach projektu badawczego 
finansowanego ze środków NCN pt. Metody zarządzania w japońskich łańcuchach 
dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii. Na etapie jego przygotowywania podjęto decyzję 
o zastosowaniu metody studium przypadków, poddając analizie procesy zarządzania 
w japońskich łańcuchach dostaw wraz z ich uwarunkowaniami. Poszczególne etapy 
przeprowadzonych badań zostały zaprezentowane na rysunku 2. 

Rysunek 2. Etapy przeprowadzonych badań

Źródło: opracowanie własne.
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Główny cel studium przypadków ma teoriotwórczy charakter. Problematyka 
dotycząca logistyki produkcji w przedsiębiorstwach z kapitałem japońskim jest 
bowiem w opinii autorek niewystarczająco rozpoznana w warstwie empirycznej, 
szczególnie w przypadkach działalności japońskich przedsiębiorstw w Polsce. 
Zatem do badań wyłoniono produkcyjne przedsiębiorstwa japońskie, będące 
dostawcami I  rzędu w łańcuchach dostaw, zlokalizowane w Polsce (wojewódz-
two dolnośląskie). Badania przeprowadzono przy użyciu skategoryzowanego 
kwestionariusza wywiadu, nieskategoryzowanych wywiadów uzupełniających 
oraz analizy dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstw. Proces badawczy 
w Polsce był prowadzony w latach 2015–2016, kompleksowe wyniki badań uzy-
skano w sześciu łańcuchach dostaw. Krótka charakterystyka badanych przedsię-
biorstw została przedstawiona w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw w zakresie logistyki produkcji
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Sposób 
sterowania 
produkcją 
w przed-
siębior-
stwie

W oparciu 
o rzeczywi-
sty popyt 
(ewentual-
nie kilku-
dniowe 
prognozy).

W oparciu 
o progno-
zy krótko-
terminowe, 
średnio-
terminowe 
i długoter-
minowe. 

W oparciu 
o rzeczywi-
sty popyt 
(ewentual-
nie kilku-
dniowe 
prognozy) 
oraz 
w oparciu 
o progno-
zy krótko-
terminowe 
(od kilku 
tygodni – 
jednego 
miesiąca).
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o progno-
zy krótko-
terminowe 
(od kilku 
tygodni – 
jednego 
miesiąca) 
oraz 
w oparciu 
o progno-
zy średnio-
terminowe 
(od mie-
siąca do 
roku).

W oparciu 
o rzeczywi-
sty popyt 
(ewentual-
nie kilku-
dniowe 
prognozy) 
oraz 
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o progno-
zy średnio-
terminowe 
(od mie-
siąca do 
roku).

W oparciu 
o rzeczywi-
sty popyt 
(ewentual-
nie kilku-
dniowe 
prognozy).

Obszary, 
w których 
przedsię-
biorstwo 
realizuje 
działania 
w zakresie 
badań i 
rozwoju

Udosko-
nalanie 
procesów 
technolo-
gicznych 
rozwój 
produk-
tów.

Udosko-
nalanie 
procesów 
technolo-
gicznych.

Udosko-
nalanie 
procesów 
technolo-
gicznych 
rozwój 
produk-
tów.

Udosko-
nalanie 
procesów 
technolo-
gicznych 
rozwój 
produktów 
badanie 
rynku

Udosko-
nalanie 
procesów 
technolo-
gicznych 
rozwój 
produk-
tów.

Nie realizu-
je działań 
w zakresie 
badań 
i rozwoju.

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wyniki przeprowadzonych badań

Rezultaty z przeprowadzonych badań zostaną zaprezentowane wg faz procesu wy-
twórczego.

1. Faza poprzedzająca proces wytwórczy
W fazie poprzedzającej proces wytwórczy czynności i decyzje logistyczne do-
tyczą przede wszystkim planowania lokalizacji fabryk, magazynów, wyboru do-
stawców oraz określenia wielkości zamówień itp. (rysunek 3).

Rysunek 3. Czynności i decyzje logistyczne wspomagające proces produkcyjny 
w fazie poprzedzającej proces wytwórczy

Źródło: opracowanie własne.



160

Maja Kiba-Janiak, Agnieszka Jagoda

Współpraca przedsiębiorstwa z kooperantami w zakresie badań i rozwoju oraz 
projektowania wyrobu może wpływać na sprawne funkcjonowanie procesu 
produkcyjnego. Wśród badanych przedsiębiorstw cztery z nich projektują wy-
roby we współpracy z kontrahentami. Natomiast 5 przedsiębiorstw zadeklaro-
wało współpracę w ramach badań i rozwoju na niewielką skalę. Jedno przedsię-
biorstwo zadeklarowało, że w ogóle nie współpracuje w tym zakresie ze swoimi 
kooperantami. 
Wszystkie analizowane firmy posiadają mniej niż 100 bezpośrednich dostaw-
ców. Najczęstszymi kryteriami wyboru dostawców są: cena i jakość produktu 
(dla obydwóch kategorii mediana wyniosła 5), które stanowią główne cele Sy-
stemu Produkcyjnego Toyoty. Kryteria związane bezpośrednio z logistyką przy 
wyborze dostawców (koszty transportu, czas realizacji dostaw, terminowość 
dostaw) wydają się również istotne dla badanych przedsiębiorstw, chociaż me-
diana dla tych czynników była nieco niższa i wyniosła 4. Pomimo stosowania 
podobnych kryteriów przy wyborze dostawców przez analizowane przedsię-
biorstwa, tylko cztery z nich budują z dostawcami strategiczne partnerstwo na 
zasadach transparentności informacyjnej i zaufania oraz optymalizują proce-
sy zaopatrzeniowe. Tak bliska współpraca z dostawcami zdaniem responden-
tów wpływa na sprawną i efektywną organizację produkcji. Niestety wśród 
większości badanych przedsiębiorstw występują trudności z udostępnianiem 
informacji na temat planów produkcji, stanów zapasów i prognoz sprzedaży 
w systemach informatycznych kluczowych dostawców. Tak wysoki poziom za-
ufania w zakresie przepływu informacji uzyskały zaledwie dwa badane przed-
siębiorstwa. Nieco niższym poziomem zaufania wykazały się dwie inne firmy, 
które udostępniają dane swoim dostawcom tylko w sposób fragmentaryczny 
(na przykład na temat wybranego komponentu lub wszystkich komponentów, 
ale w ograniczonym zakresie). 
Interesującym spostrzeżeniem podczas badań był fakt, iż analizowane przed-
siębiorstwa podejmują współpracę z jednym dostawcą dla jednego rodzaju 
komponentu, co jest sprzeczne z panującą opinią, iż w japońskich przedsiębior-
stwach pozyskuje się dostawców metodą krzyżową [Bozarth i Handfield 2007].
2. Faza bezpośrednio związana z procesem wytwórczym
W fazie bezpośrednio związanej z procesem wytwórczym czynności i decyzje 
logistyczne dotyczą przede wszystkim realizacji zamówień bieżących, zarzą-
dzania zapasami produkcji w toku, transportu wewnętrznego, magazynowa-
nia, projektowania kanałów przepływu i środków przedmiotów pracy w proce-
sie (rysunek 4).
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Rysunek 4. Czynności i decyzje logistyczne wspomagające proces produkcyjny 
w fazie bezpośrednio związanej z procesem wytwórczym

Źródło: opracowanie własne.

Działania i czynności logistyczne w fazie bezpośrednio związanej z procesem 
wytwórczym w przedsiębiorstwach japońskich uzależnione są w dużej mierze 
od rodzaju i zakresu wdrożonych metod i koncepcji Systemu Produkcyjnego 
Toyoty. We wszystkich analizowanych firmach wdrożona została koncepcja Just
-in-Time, w tym metoda sterowania produkcją Kanban, metoda zapobiegania 
defektom pochodzącym z pomyłek – Poka Yoke oraz koncepcja ciągłego do-
skonalenia Kaizen (tabela 2). Zatem można przyjąć, że wszystkie badane przed-
siębiorstwa funkcjonują w systemie ssącym (produkują na zamówienie klienta), 
kładą nacisk na minimalizację (lub nawet całkowitą eliminację) zapasów, wyso-
ką jakość procesów i produktów. W związku z tym działania logistyczne muszą 
być ściśle skorelowane z procesem produkcyjnym tak, aby utrzymać ciągłość 
produkcji. Zaskakujący jest jednak fakt, że wśród analizowanych przedsię-
biorstw jedynie cztery sterują produkcją w oparciu o rzeczywisty popyt, po-
zostałe w oparciu o prognozy krótkoterminowe (od kilku tygodni do miesiąca). 
Takie podejście wydaje się nie do końca spójne ze stosowaniem metody Kan-
ban. Ponadto nie wszystkie badane przedsiębiorstwa (4 uzyskane odpowiedzi) 
wykorzystują w procesie produkcyjnym technikę szybkiego przezbrojenia ma-
szyn (SMED) oraz system TPM (Kompleksowy System Produktywnego Utrzy-
mania Ruchu). 
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Tabela 2. Metody, koncepcje i systemy TPS stosowane w badanych przedsię-
biorstwach

Metody i koncepcje TPS stosowane w badanych firmach Liczba odpowiedzi

Kanban 6
Kaizen 6
Poka Yoke 6
SMED 4
Kompleksowy System Produktywnego Utrzymania Ruchu 
(TPM – Total Productive Maintenance) 4

Inne, jakie? 0

Źródło: opracowanie własne.

Za kontrolę zapasów w badanych firmach odpowiedzialni są pracownicy działów 
logistycznych. W czterech przypadkach kształtowanie zapasów dokonywane jest 
za pomocą MRP, a tylko w dwóch z wykorzystaniem reaktywnych metod zarzą-
dzania zapasami, zgodnych z koncepcją Just-in-Time. Co ciekawe, właśnie w tych 
przedsiębiorstwach, w których wykorzystywane są reaktywne metody zarządza-
nia zapasami, nie występują zakłócenia rytmiczności produkcji na skutek niedo-
boru zapasów materiałowych. Natomiast we wszystkich przedsiębiorstwach, 
w których sterowanie zapasami odbywa się w oparciu o metodę MRP tego rodzaju 
zakłócenia pojawiają się (tabela 3).

Tabela 3. Zakłócenia rytmiczności produkcji na skutek niedoborów zapasów mate-
riałowych w odniesieniu do stosowanych przez przedsiębiorstwa metod kształto-
wania zapasów

Częstotliwość występowania  
zakłóceń rytmiczności produkcji na skutek 

niedoborów zapasów  
materiałowych

Liczba przedsiębiorstw, 
w których wystąpiły zakłóce-

nia rytmiczności produkcji

Metody 
kształtowania 

zapasów

tak, ale bardzo rzadko (rzadziej niż raz  
na rok) 0

tak, ale rzadko (raz na kilka miesięcy) 1 MRP

tak, średnio raz na miesiąc 1 MRP
tak, średnio dwa, trzy razy w miesiącu 2 MRP
tak, raz na tydzień 0

tak, co 2–3 dni 0

codziennie 0

nie występują 2

reaktywne metody 
zarządzania zapasa-
mi zgodnie z kon-
cepcją JIT

Źródło: opracowanie własne.
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W fazie bezpośrednio związanej z procesem wytwórczym istotne znaczenie 
odgrywa gospodarka magazynowa oraz transport. Wśród badanych przedsię-
biorstw trzy z nich realizują usługi magazynowo-transportowe we własnym za-
kresie, jedno zleca je zewnętrznej wyspecjalizowanej firmie, a kolejne przyjęło 
model mieszany (częściowo samo realizuje te usługi, a częściowo zleca je ze-
wnętrznym organizacjom). 
Działania logistyczne w procesie wytwórczym wymagają zastosowania syste-
mów wspomagających przepływ informacji oraz automatyczną identyfikację 
danych. We wszystkich przedsiębiorstwach wykorzystywane są technologie 
informacyjne, wspomagające gospodarkę magazynową oraz wspomagające 
przyjmowanie i realizację zamówień. Pięć spośród badanych firm wykorzystuje 
również systemy IT do sterowania zapasami, a cztery do organizacji produkcji. 
W pięciu badanych przedsiębiorstwach wdrożony został zintegrowany system 
informatyczny (w tym w dwóch własny system), a w trzech system elektronicz-
nej wymiany danych EDI. Właściwie we wszystkich badanych przedsiębiorstwach 
identyfikowane są wyroby gotowe, w pięciu z nich za pomocą kodów kresko-
wych, a w jednym za pomocą systemu RFID.
3. Faza następująca po procesie wytwórczym
Działania i czynności logistyczne w fazie następującej po procesie wytwórczym 
dotyczą przede wszystkim gospodarki magazynowej, związanej ze składowa-
niem wyrobów gotowych, transportu wewnętrznego i zewnętrznego oraz logi-
stycznej obsługi klienta (rysunek 5).

Rysunek 5. Czynności i decyzje logistyczne wspomagające proces produkcyjny 
w fazie następującej po procesie wytwórczym

Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie analizowane przedsiębiorstwa dostarczają komponenty/podzespo-
ły do producentów finalnych produktów, przy czym każda z badanych firm 
współpracuje z 6 do 10 bezpośrednimi odbiorcami (klientami). Większość z nich 
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zlokalizowana jest w Europie. Niestety zaledwie jedno badane przedsiębior-
stwo zbudowało ze swoimi klientami strategiczne partnerstwo na zasadach 
transparentności informacyjnej i zaufania, a dwie analizowane firmy posiadają 
opracowaną strategię obsługi klienta. Badania pokazują jednak, że strategia ta 
nie rozwiązuje problemów związanych z realizacją zamówień na skutek niedo-
borów wyrobów gotowych. Problemy te występują w czterech analizowanych 
przedsiębiorstwach. W grupie tych przedsiębiorstw znalazły się również te, które 
posiadają strategię obsługi klienta. Problemów z realizacją zamówień na skutek 
niedoborów wyrobów gotowych nie mają natomiast te przedsiębiorstwa, które 
kształtują zapasy za pomocą reaktywnych metod zarządzania zapasami, zgodnie 
z koncepcją Just-in-Time. 

Wnioski końcowe

Japońskie przedsiębiorstwa charakteryzują się specyficzną kulturą organizacyjną 
i oryginalnymi metodami zarządzania. Można przyjąć, iż System Produkcyjny Toyoty 
stanowi filar i wzorzec dla wielu japońskich i innych przedsiębiorstw zlokalizowanych 
na całym świecie. 

W pracy podjęto próbę przeprowadzenia analizy porównawczej wybranych 
obszarów logistyki produkcji w sześciu japońskich przedsiębiorstwach z branży 
motoryzacyjnej zlokalizowanych w Polsce. Zaprezentowane wyniki badań zostały 
przedstawione w odniesieniu do fazy poprzedzającej proces wytwórczy, fazy bez-
pośrednio związanej z procesem wytwórczym oraz fazy następującej po nim. 

Z badań wynika, iż w przedsiębiorstwach z kapitałem japońskim można za-
uważyć zarówno różnice, jak i podobieństwa w działaniach związanych z logistyką 
produkcji. Wśród największych różnic w logistyce produkcji analizowanych przed-
siębiorstw można wyróżnić:

 · różny zakres i sposób udostępniania informacji na temat planów produkcji, sta-
nów zapasów i prognoz sprzedaży w systemach informatycznych kluczowych do-
stawców;
 · różne sposoby sterowania produkcją (w oparciu o rzeczywisty popyt lub prognozy 

krótkoterminowe);
 · różne sposoby kształtowania zapasów (cztery przedsiębiorstwa z wykorzysta-

niem MRP, dwa za pomocą reaktywnych metod zarządzania zapasami);
 · stosowanie różnych technologii informacyjnych.

Wśród największych podobieństw w logistyce produkcji analizowanych przed-
siębiorstw można z kolei wymienić:
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 · wdrożenie we wszystkich badanych firmach koncepcji Kaizen oraz filozofii Just-
in-Time;
 · zastosowanie metody Kanban oraz metody zapobiegania defektom – Poka Yoke,
 · stosowanie tych samych kryteriów przy wyborze dostawców (cena i jakość);
 · współpracę z niewielką liczbą obiorców (klientów) w przedziale od 6 do 10 przed-

siębiorstw;
 · zastosowanie automatycznej identyfikacji danych w odniesieniu do wyrobów 

gotowych;
 · zastosowanie systemów klasy IT w obszarze gospodarki magazynowej oraz do 

wspomagania przyjmowania i realizacji zamówień;
 · współpracę z jednym dostawcą dla jednego rodzaju komponentu.

Logistyka produkcji organizowana jest w nieco inny sposób w analizowanych 
przedsiębiorstwach pomimo tego, że większość z nich korzysta z kluczowych metod 
i koncepcji Systemu Produkcyjnego Toyoty (Kaizen, Kanban). W trakcie badań zaob-
serwowano również, że przedsiębiorstwa, które stosują reaktywny sposób kształto-
wania zapasów zgodny z koncepcją Just-in-Time funkcjonują sprawniej i efektywniej. 
Oczywiście wniosku tego nie można uogólnić na całą populację przedsiębiorstw 
z kapitałem japońskim ze względu na niereprezentatywną próbę badawczą. 

W przyszłości autorki zamierzają poszerzyć obszar badań o inne przedsiębior-
stwa japońskie zlokalizowane nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach euro-
pejskich (np. w Wielkiej Brytanii).
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Czasy dystrybucji towarów z Polski centralnej  
do stolic państw europejskich

Times of Distribution of Goods from Central Poland  
to Capitals of European Countries

Abstract: In order to evaluate the functioning of the distribution network, time at which 

the goods are delivered to the individual customers is crucial. These processes play an 

important role in the accompanying movement of goods and infrastructure. Transpor-

tation accessibility has been used as a means of assessing delivery time in the context 

of the time of delivery of goods. In the distribution network of goods from China, which 

are going through Lodz to the European market, times of distribution of goods from the 

location of the container terminal located in Łódź to the capitals of European countries 

have been analyzed. To Lodz, goods are imported by rail transport and then distributed 

mostly by road transport. The aim of this article is to estimate the time of delivery of 

goods by road from container terminals located in Łódź to the capitals of individual Eu-

ropean countries. The results show that infrastructure delays in Poland do not adversely 

affect the distribution of goods from Lodz to the vast majority of European state capitals 

due to good communication thanks to the A2 motorway.
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Wstęp

Coraz więcej informacji pojawia się na temat budowy nowego jedwabnego szlaku. 
Chiński rząd zainwestował już znaczące środki w jego zbudowanie oraz ma plany 
dalszej jego budowy. Odbywają się także liczne spotkania, zarówno na szczeblu rzą-
dowym, jak i samorządowym, których tematem jest współpraca gospodarcza z wyko-
rzystaniem jedwabnego szlaku. Organizowane są również liczne konferencje i targi, 
w których udział biorą podmioty gospodarcze z Chin i naszego kraju.

W materiałach przygotowywanych przez stronę chińską bardzo często jako cen-
tralny punkt w Europie, do którego będą dostarczane towary z Chin, podawane są 
okolice Łodzi. Następnie towary mają być dystrybuowane po terenie całej Europy. 
Infrastruktura transportu kolejowego na terenie Chin oraz pomiędzy tym krajem 
a Polską jest rozbudowywana ze wsparciem finansowym chińskiego rządu i z całą 
pewnością osiągnie ona potrzebne do wymiany towarowej parametry. 

Drugim niezbędnym elementem dla utworzenia tej sieci dystrybucji jest infra-
struktura transportowa na terenie Europy, łącząca środkową część Polski z pozosta-
łymi krajami. Celem artykułu jest oszacowanie czasu dostaw towarów transportem 
drogowym z terminali kontenerowych zlokalizowanych w okolicach Łodzi do stolic 
poszczególnych państw europejskich. Czasy te są bardzo istotnym elementem, któ-
ry z punktu widzenia logistyki jest kluczowy dla możliwości zbudowania sprawnej 
sieci dystrybucji towarów, która będzie mogła skutecznie konkurować z innymi roz-
wiązaniami opartymi np. na transporcie morskim.

Sposoby określania dostępności transportowej 
i zastosowana metoda badania

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw wymaga sprawnie działających sieci dystrybu-
cji. Dzięki regularnym i terminowym dostawom realizowane są potrzeby klientów. 
Jednym z najważniejszych parametrów określających możliwości sieci dystrybucji 
jest czas dostawy pomiędzy poszczególnymi jej punktami. Do określenia czasów 
przydatne są metody stosowane w określaniu dostępności transportowej. Jedną 
z najczęściej spotykanych definicji dostępności jest zaproponowana przez W.G. Han-
sena [1959], według której dostępność określa potencjał dla możliwości zajścia inter-
akcji. Interakcje te według S.L. Handy i D.A. Niemeier [1997] należy rozumieć w szero-
kim znaczeniu, zarówno ekonomicznym, jak i społecznym. F.R. Bruinsma i P. Rietveld 
[1998] przedstawili jeszcze inną możliwość zdefiniowania dostępności, opartą na 
„łatwości przestrzennych interakcji”, a dokładniej na: „atrakcyjności węzła sieci przy 
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uwzględnianiu masy innych węzłów i kosztu dotarcia do tych węzłów za pomo-
cą sieci”. D.R. Ingram [1971] określił dostępność jako właściwość miejsca, związaną 
z  pewną formą pokonywania oporu przestrzeni, np. w postaci odległości fizycznej 
lub czasowej. Większość autorów definiujących dostępność transportową wskazuje 
na istnienie pewnych komponentów, członów lub składowych, które są niezbędne 
do właściwego rozumienia problemu oraz stanowią integralne składniki dostępności 
transportowej [Dalvi, Martin 1976]. 

Można wyróżnić dwa podstawowe komponenty dostępności, które również 
w badaniu zaprezentowanym w niniejszym artykule odgrywają decydującą rolę. 
Pierwszy z nich to komponent transportowy reprezentowany przez sieć drogową 
i całokształt zasad warunkujących przemieszczanie się po niej. Drugi to komponent 
użytkowania przestrzeni, który wskazuje, w jaki sposób zagospodarowana jest ba-
dana przestrzeń, w tym jaką jej część stanowi obszar o poszczególnych poziomach 
dostępności do powiązań transeuropejskich. Uwzględnienie obu komponentów jest 
jedną z ważniejszych zalet dostępności transportowej, która dzięki tej właściwości 
stanowi sprzężenie zwrotne między polityką transportową a polityką zagospodaro-
wania przestrzennego. Zarządzanie logistyką przedsięwzięć o zasięgu obejmującym 
np. teren kraju lub kontynentu, musi uwzględniać wspomniane tu oba komponenty 
dostępności transportowej.

Do badań wykorzystano m.in. dane pochodzące z Bazy Danych Obiektów To-
pograficznych (BDOT), pozyskane z Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Jest ona ogólnokrajowym systemem gro-
madzenia i udostępniania danych topograficznych, na który poza danymi składa się 
odpowiedni system finansowania, organizacja, narzędzia informatyczne oraz akty 
prawne. Aktem normatywnym, który określa standardy tej bazy, jest Rozporządze-
nie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie 
bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeogra-
ficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych.

Z kolei informacje o przebiegu i dopuszczalnych prędkościach poruszania się na 
poszczególnych odcinkach sieci drogowej pozyskano m.in. z zasobów Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz 
z baz danych OpenStreetMap (OSM). Jest to projekt społecznościowy, który pozwala 
na użytkowanie danych oraz ich edytowanie na zasadzie licencji Creative Commons 
[Haklay 2010]. Z bazy tej zaczerpnięto również dane na temat budowy sieci w pozo-
stałych krajach europejskich, zaś wytyczne dotyczące funkcjonowania ruchu drogo-
wego na tych obszarach pozyskano z stosowanego w tym zakresie prawodawstwa 
każdego z państw.
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Na etapie analiz dostępności w transporcie samochodowym pominięto rozwa-
żania nad odległościami fizycznymi, ze względu na ich coraz mniejsze znaczenie 
w wyborach transy przejazdu. W praktyce niejednokrotnie opłacalne jest wydłu-
żenie rzeczywistej drogi przejazdu, aby móc osiągnąć wyższą prędkość i wykonać 
zadania przewozowe w krótszym czasie. Zjawisko to nazwane zostało  substytu-
cją, czyli zastępowaniem odległości przestrzennej przez odległością czasową [Gę-
siarz 1982].

Przewidywanie czasu przejazdu w transporcie to skomplikowane i trudne zada-
nie. Determinowane jest ono wieloma czynnikami – warunkami atmosferycznymi, 
nieprzewidzianymi zdarzeniami na drodze (np. wypadki) czy indywidualnymi cecha-
mi kierowców, a ponadto jest zmienny w rozkładzie zarówno dobowym, tygodnio-
wym, jak i rocznym.

Zaprezentowany w artykule wariant badania czasu przejazdu transportem sa-
mochodowym zakłada tylko jedną determinantę warunkującą szybkość porusza-
nia się pojazdów. Tą determinantą są ograniczenia prędkości wynikające z prawa 
o ruchu drogowym (w Polsce – Ustawa z dnia 20 czerwca 1997, Dz.U. 1997 Nr 98, 
poz. 602 wraz z późn. zm.). Określono tym samym czas jazdy netto, nie uwzględnia-
jąc ani przerw wynikających z warunków na drodze, ani takich jak odpoczynki dla 
kierowcy czy tankowanie. Przyjęto, że ruch odbywa się z maksymalną dopuszczalną 
prędkością, po trasach umożliwiających najkrótszy czas przejazdu. W związku z tym 
brano pod uwagę również przejazdy płatnymi odcinkami autostrad. Określając do-
stępność, każdorazowo poszukiwano drogi najkrótszej w sensie czasowym, co nie 
zawsze pokrywało się z drogą najkrótszą według odległości fizycznej.

Istnieje wiele metod pozwalających na określenie dostępności transportowej. 
Bruinsma i Rietveld [1998] wymienili ich aż kilkanaście. Wielu autorów starało się 
ograniczyć ich liczbę, wskazując najważniejsze z nich [Baradaran, Ramjerdi 2001, 
Geurs, van Wee 2004, Geurs, Ritsema van Eck 2001, Spiekermann, Neubauer 2002]. 
Do pięciu najistotniejszych metod zaliczono: dostępność mierzoną wyposażeniem 
infrastrukturalnym (infrastructure-based accessibility), dostępność mierzoną odle-
głością (distance-based accessibility), dostępność kumulatywną (cumulative accessibi-
lity), dostępność potencjałową (potential accessibility), czy dostępność spersonifiko-
waną (person-based accessibility) [Rosik 2012]. 

W prezentowanym badaniu zastosowano dwie z wymienionych metod. 
Wprowadzono analizę opartą na pomiarach odległości, gdzie jako odległość ro-
zumieć można odległość fizyczną (euklidesową), fizyczną rzeczywistą (np. odle-
głość drogowa), czasową (czas podróży/przewozu) lub ekonomiczną (koszt podró-
ży/przewozu) między źródłem podróży a celem lub zbiorem celów podróży oraz 
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dostępność kumulatywną. Metoda ta zwana jest również dostępnością izochro-
nową (izochronic accessibility), w której dostępność jest mierzona przez oszaco-
wanie zbioru celów podróży dostępnych w określonym czasie, przy określonym 
koszcie lub wysiłku podróży.

Dostępność mierzona izochronami jest określana niekiedy jako dostępność 
dzienna (daily accessibility). Warto zaznaczyć, że izochrony mogą służyć także do 
oceny dostępności mierzonej odległością. Z tego względu w niektórych przeglą-
dach metod, dostępność mierzona odległością do zbioru celów podróży jest w tej 
samej kategorii, co dostępność mierzona izochronami. W badaniach dostępności 
najczęściej obie metody, w przypadku wyboru czasu jako elementu funkcji oporu 
przestrzeni, znajdują wspólny mianownik w postaci dostępności czasowej. Czas 
przejazdu między dwoma punktami w kartezjańskiej przestrzeni geograficznej 
jest uwarunkowany bardzo wieloma czynnikami, wynikającymi zarówno z cech tej 
przestrzeni, jak też środka transportu i użytkownika sieci transportowej. Konieczne 
jest tutaj przyjmowanie wielu uproszczeń, z których najważniejsze to dążenie czło-
wieka do minimalizacji czasu przejazdu między początkiem a celem podroży. Jest 
to jedna z naczelnych zasad efektywności ekonomicznej systemów społeczno-go-
spodarczych. Przedstawianie zagadnień związanych z czasem na mapach rozwija-
ło się wraz z kartografią astronomiczną i obecnie literatura dotycząca dostępności 
oraz odległości czasowej jest dość obszerna [Komornicki i in. 2009].

Czas jest dobrze doprecyzowanym pojęciem fizycznym, oznaczającym nieza-
leżną zmienną, dającą się skwantyfikować w postaci sekund, minut, godzin, dni, 
itd. Pomimo to zagadnienie odległości czasowej w studiach dostępności prze-
strzennej nie jest jednorodne. W badaniach naukowych i zastosowaniach prak-
tycznych istnieje bardzo wiele przykładów konkretyzacji modeli opisujących 
czasową dostępność przestrzenną. W polskiej literaturze znanych jest kilkanaście 
obszerniejszych pozycji, dokonujących podsumowania i systematyzacji wskaźni-
ków, przede wszystkim w pracach Lijewskiego [1967], Domańskiego [1963], Sob-
czyk [1985], Warakomskiej [1992], Ratajczaka [1999], Taylora [1999], Rosika [2012] 
czy Wiśniewskiego [2015].

Zarówno w przypadku podróży, jak i wynikającej z niej prędkości ruchu, należy 
uwzględnić najbardziej istotne zróżnicowanie, mianowicie, czy pomiary dotyczą 
ilości czasu potrzebnego na samo poruszanie się, czy też na całą podróż. Przy dłu-
gich trasach zachodzi bowiem potrzeba nie tylko postojów w celu odpoczynku, po-
siłków itd., ale również muszą być uwzględnione ograniczenia wynikające z warun-
ków drogowych. Jest to bardziej złożony problem, któremu poświęcane są studia 
z zakresu typowej inżynierii ruchu [Gaca i in. 2008[. Przy mierzeniu dostępności za 
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pomocą izochron zakłada się określony maksymalny czas lub koszt (budżet podró-
ży). Oblicza się następnie liczbę celów podróży dostępnych w określonym czasie 
lub przy określonym koszcie [Spiekermann, Neubauer 2002]. Innymi przykładami 
badań dziennej dostępności są: Törnquist [1970], Schürmann i in. [1997], Spieker-
mann i Wegener [1996] oraz Vickerman  i in. [1999]. 

Zalety i wady dostępności mierzonej izochronami są analogiczne do zalet i wad 
dostępności mierzonej odległością. Dodatkową zaletą jest to, że zawężenie obsza-
ru badania do konkretnej odległości fizycznej, czasowej lub ekonomicznej powala 
uniknąć uchybień związanych ze zbyt szerokim zasięgiem obszaru badawczego. 
Przy dostępności dziennej wskaźnik nie obrazuje jednak różnic w atrakcyjności 
celów podróży odległych przykładowo o 3 godziny i 1 godzinę. Rozwiązaniem 
tego problemu jest szczegółowy podział na izochrony (np. co 15 min.), który po-
zwala wychwycić bardziej dostępne i mniej dostępne cele podróży. Jednak rów-
nież i w tym przypadku, w ramach zasięgu jednej izochrony 15-minutowej, nadal 
brakuje zróżnicowania atrakcyjności celów podróży. Wady dostępności mierzonej 
odległością lub izochronami doprowadziły do wykształcenia metod obliczania do-
stępności potencjalnej.

Biorąc pod uwagę zebrane materiały źródłowe oraz założenia metodyczne, 
opracowano  następujące postępowanie badawcze. Pierwszym krokiem była bu-
dowa sieci transportowej, na podstawie której w dalszej kolejności obliczane były 
czasy przejazdu. Na tym etapie każdemu segmentowi sieci przypisywano maksy-
malną dopuszczalną prędkość podróżowania po nim. To z kolei pozwoliło na ob-
liczenie czasu przebycia segmentu, a finalnie wybór najkrótszej ścieżki przejazdu 
pomiędzy przyjętymi punktami, zgodnie z algorytmem Dijksty’ego. Punkty na sie-
ci transportowej, charakteryzujące się tym samym czasem przejazdu, połączono, 
tworząc stosowne izolinie. Procedurę tę wykonywano dla wskazanych zakresów 
czasowych. 

Charakterystyka analizowanej sieci dystrybucji

Sieć dystrybucji, którą autorzy analizują, swoim zasięgiem obejmuje obszar Europy. 
Towary będą (jak już wspomniano we wstępie) dystrybuowane z Polski środkowej 
do wszystkich krajów europejskich. Z punktu widzenia dystrybucji z pewnością 
bardzo ważną rolę odegra transport drogowy. Na terenie naszego kraju od około 
10 lat wdrażany jest bardzo duży program budowy dróg o wysokich klasach: dróg 
ekspresowych i autostrad. Na mapie 1. przedstawiono obecną oraz docelową sieć 
dróg w Polsce. 
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Mapa 1. Obecny oraz docelowy system dróg w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

Przebieg i liczba szlaków komunikacyjnych wskazują na dobre rozplanowanie sieci 
drogowej w Polsce. Polska centralna, w tym Łódź w zakresie dostępu do infrastruktury 
drogowej będzie na wysokim poziomie. Ponadto w tej okolicy występuje już obecnie 
rozwinięty klaster firm logistycznych [Kozłowski 2011], co dodatkowo będzie sprzyjało 
prawidłowemu funkcjonowaniu sieci dystrybucji mającej swój środek w tym regionie. 

Analizując mapę 1, możemy zobaczyć, że pozostało jeszcze wiele dróg do wybudo-
wania w naszym kraju. Wskazuje to na konieczność dalszego kontynuowania budowy 
dróg i przeznaczania na ten cel środków zarówno krajowych, jak i unijnych. Ten wnio-
sek potwierdza także mapa 2, na której zamieszczono tylko sieć istniejących obecnie 
dróg ekspresowych i autostrad w Europie.

Mapa 2. Sieć dróg ekspresowych i autostrad w Europie

Źródło: opracowanie własne.
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Wnioski z analizy mapy 2 są niepokojące. Nasz kraj ma zdecydowanie najsłabiej 
rozwiniętą sieć dróg ekspresowych i autostrad. Bardziej rozbudowaną sieć mają nie 
tylko kraje leżące na zachód od Polski, ale także te na wschodzie i południu Europy.

Oszacowanie czasu dostaw do poszczególnych stolic 
państw europejskich

Dla określenia efektywności funkcjonowania sieci transportowej w skali europej-
skiej ze szczególnym uwzględnieniem jej polskiej części określono teoretyczne czasy 
przejazdu pomiędzy Łodzią a wszystkimi stolicami Europy. Wybrano je jako punkty 
docelowe przejazdu ze względu na ich potencjał gospodarczy i demograficzny oraz 
dominujące znaczenie administracyjne na tle każdego z krajów. W dalszej kolejności, 
na podstawie punktów z atrybutem teoretycznego czasu przejazdu do Łodzi, wy-
interpolowano jego wartości dla przestrzeni całej Europy. Tym samym należy mieć 
świadomość, że szacowane przestrzenne zróżnicowanie czasowej dostępności trans-
portowej ma jedynie znaczenie poglądowe (mapa 3). 

Mapa 3. Dostępność czasowa Łodzi w skali Europy przy założeniu przemieszczeń 
transportem samochodowym

Źródło: opracowanie własne.
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Pomimo że sieć drogowa o najwyższych parametrach na terytorium Polski 
w znaczny sposób odbiega swoją gęstością od sieci krajów Europy zachodniej, to funk-
cjonujące już odcinki autostradowe i ekspresowe charakteryzują się parametrami na 
tyle wysokimi, że są w stanie prowadzić potoki ruchu z Łodzi. Braki infrastrukturalne 
są niewątpliwą barierą w skali Polski, jednak od momentu, kiedy pojazd znajdzie się na 
autostradzie A2, może bez problemów kontynuować podróż w kierunku zachodnim, 
a następnie gęstą siecią dróg na obszarze Niemiec w dowolnym kierunku. W tabeli 1. 
zamieszczono zestawienie dostępności kumulatywnej Łodzi w przestrzeni Europy.

Tabela 1. Dostępność kumulatywna Łodzi w przestrzeni Europy

czas dojazdu 
z Łodzi [h]

powierzchnia 
[km2]

udział 
[%]

udział skumu-
lowany [%]

liczba 
stolic 

państw

skumulowana 
liczba stolic 

państw

0–2 318.916,1 3 3 5 5

2–4 558.302,0 5,2 8,2 4 9

4–6 521.392,8 4,9 13,1 3 12

6–8 2.092.043,0 19,6 32,7 6 18

8–10 2.458.100,0 23 55,7 2 20

10–12 1.864.687,0 17,4 73,1 2 22

12–14 824.740,7 7,7 80,8 4 26

14–16 645.576,6 6 86,8 9 35

16–18 259.873,3 2,4 89,2 3 38

18–20 437.092,2 4,1 93,3 4 42

20–22 491.406,4 4,6 97,9 1 43

>22 222.123,6 2,1 100 3 46

suma 10.694.253,0 100 - 46 -

Źródło: opracowanie własne.

Przedziały czasowe w tabeli są przedziałami prawostronnie domkniętymi. Anali-
zując tabelę 1., widać, że do 23 stolic możliwe jest dostarczenie towarów, które będą 
transportowane z okolic Łodzi w ciągu około 8 godzin. Około 83% stolic europejskich 
będzie mogła otrzymać zamówione towary w ciągu jednej doby. Warunkiem tu jest 
jednak wykorzystanie w kabinie samochodu ciężarowego dwuosobowej obsady kie-
rowców. Wówczas ich łączny czas prowadzenia pojazdu w wariancie podstawowym, 
zgodnie z przepisami polskimi, jak i unijnymi (o czasie pracy kierowców), to 18 godzin. 
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Podsumowanie

Plany i możliwości, jakie niesie dla Polski budowa jedwabnego szlaku, są uzależnione 
od wydolności sieci dystrybucji towarów z naszego kraju na teren Europy. Tu jednym 
z głównych zagrożeń wydawało się zapóźnienie infrastrukturalne Polski, które obja-
wia się m.in. brakiem wielu dróg ekspresowych czy koniecznością modernizacji sieci 
kolejowej w taki sposób, żeby umożliwić osiągnięcie dużo wyższych prędkości han-
dlowych. Przedstawione w artykule analizy wykazały, że zapóźnienie infrastruktural-
ne naszego kraju nie oddziałuje w sposób znaczący na dystrybucję towarów z Łodzi 
na teren Europy z następujących powodów:

1) dobrej infrastruktury drogowej w kierunku zachodnim, gdzie potok towarów 
byłby największy,
2) zdecydowanie mniejszy potok towarów w kierunku wschodnim i południo-
wym będzie w stanie zrealizować za pomocą istniejącej infrastruktury opartej 
o drogi niższych klas.
Pomimo że metoda wybrana do wyliczenia dostępności transportowych zawiera 

uproszczenia, pozwoliła na zidentyfikowanie czasu dostarczania towarów z Polski 
środkowej do poszczególnych stolic państw europejskich. Wyniki tych analiz są bar-
dzo dobre i dają szansę na zbudowanie sieci dystrybucji z okolic Łodzi na całą Euro-
pę, która nawet w ciągu doby będzie w stanie dostarczyć towary niemal do każdego 
zakątka naszego kontynentu. 
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Odporność sieci dystrybucji na zakłócenia

Resilience of Distribution Network to Disruptions

Abstract: Distribution networks are a complex system. The complexity of the distribution 

network is depending on: numbers of cooperating links, different forms of cooperation, 

proximity, as well as of location of the material decoupling points and in consequence 

scope of activities fulfilled by distribution companies. The complexity of the distribution 

network increases the risk of disruptions in material flows. Showing variants of improving 

the resilience of the distribution network is a purpose of the article. Researches were con-

ducted in the distribution network of smelting products. Field research were carried in 

three types of the organization: service centre, logistic enterprise, wholesale company. 

Key words: resilience, distribution network, flag enterprise, cooperation climate

Wstęp

Sieci dystrybucji stanowią złożoną pod względem relacji międzyorganizacyjnych 
formę kanałów dystrybucji. W strukturze sieciowej kanałów wyróżnia się takie cechy 
(wynikające z teorii sieci współpracujących przedsiębiorstw) jak: współdziałanie mię-
dzy organizacjami, koordynację przepływów materiałowych i informacyjnych, a także 
budowanie relacji nie tylko wzdłuż strumienia wartości dodanej (w obrębie zasobów 
komplementarnych), ale także horyzontalne na poszczególnych etapach strumienia 
wartości dodanej z organizacjami dysponującymi zasobami substytucyjnymi, któ-
re to organizacje są często konkurentami bazowej organizacji. Jest wiele motywów 
kształtowania się tego typu relacji sieciowych w dystrybucji – począwszy od dążenia 
do wzrostu penetracji rynku, dywersyfikacji aż po ukierunkowanie na wzrost innowa-
cyjności. W związku z dążeniem do wzrostu niezawodności realizowanych zamówień, 
sieci dystrybucji wsparte są sieciami logistycznymi, które rozumiane są jako struktura 
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złożona ze współdziałających ze sobą przedsiębiorstw logistycznych. Ukierunkowanie 
oceny takich struktur na elementy logistyczne obsługi klienta, a więc na czas realizacji 
zamówienia, niezawodność (kompletność, pewność i terminowość), elastyczność, do-
stępność produktów z zapasu, komunikację i wygodę, wymaga analizy ich odporności 
na zakłócenia w przepływach materiałowych. Należy pamiętać, że sieci dystrybucji są 
częścią sieci dostaw lub sieciowych łańcuchów dostaw, tym samym zakłócenia wystę-
pujące w tej sieci mogą być skutkiem zakłóceń występujących we wcześniejszych fa-
zach strumienia wartości dodanej, a działania ukierunkowane na wzmacnianie odpor-
ności mogą mieć swoje konsekwencje w całych przepływach materiałowych. 

Celem artykułu jest wskazanie wariantów wzmacniania odporności sieci dystry-
bucji wyrobów hutniczych. Badania przeprowadzono w latach 2015–2016 koncen-
trując się na podmiotach kooperujących w sieci dystrybucji wyrobów hutniczych, 
w tym centrach serwisowych, hurtowniach, przedsiębiorstwach logistycznych. Mie-
rzono zakłócenia w przepływach materiałowych, analizując w konsekwencji ryzyko 
w przepływach materiałowych wyrobów hutniczych. 

Ryzyko i zakłócenia w przepływach  
materiałowych sieci dystrybucji

Problem wzmacniania odporności dyskutowany jest w literaturze zwłaszcza w odnie-
sieniu do łańcuchów dostaw. W związku z nieustannie zmieniającym się otoczeniem or-
ganizacji, a także pojawiającymi się nowymi typami zakłóceń, staje się on kluczowy dla 
zapewnienia niezawodnych przepływów materiałowych. Odporność łańcucha dostaw 
oznacza zdolność systemu złożonego ze współdziałających organizacji do niezawodnej 
realizacji przepływów materiałowych, w środowisku zakłóceń zarówno endogenicznych 
jak i egzogenicznych [Christopher, Towill 2002, ss. 1–14]. Istotą odporności jest zdolność 
do reagowania na zakłócenia poprzez ograniczenie ich skutków lub przeciwdziałanie za-
kłóceniom tak, aby realizować założone cele całej grupy współdziałających organizacji. 
Za odporność łańcucha dostaw odpowiada więc w dużej mierze jego architektura obej-
mująca strukturę, lokalizację materiałowego punktu rozdziału, charakterystykę kooperu-
jących organizacji, konfigurację zasobów i organizację procesów, w tym stopień ich inte-
gracji. Biorąc pod uwagę lokalizację materiałowego punktu rozdziału łańcucha dostaw 
(produkcja na magazyn, montaż pod zamówienie i odroczona produkcja, produkcja pod 
zamówienie, projektowanie produktu zgodnie z zamówieniem) można zauważyć, że rola 
dystrybucji jest różna. Im mniej różnicowany produkt, tym bliżej klienta znajduje się 
materiałowy punkt rozdziału, a struktura sieci jest bardziej rozbudowana. Produkty cha-
rakteryzujące się masowym różnicowaniem (wariant wczesnej dyferencjacji produktów, 
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odbywający się w przedsiębiorstwie produkcyjnym) cechują się dużą intensywnością 
dystrybucji, ale już produkty montowane pod zamówienie, a także różnicowane w przed-
siębiorstwach dystrybucyjnych (wariant późnej dyferencjacji – odroczona produkcja) 
wymagają dystrybucji selektywnej. Rola systemu dystrybucji, zwłaszcza w ujęciu prze-
pływów materiałowych, jest znacznie mniejsza w przypadku produkcji na zamówienie 
i marginalna w przypadku projektowania produktu pod zamówienie (te dwa warianty 
dotyczą systemów zrównoważonych lub wręcz z przeważającym zaopatrzeniem). Tym 
samym, w niniejszym artykule, ze względu na ukierunkowanie na sieci dystrybucji, uwa-
gę skoncentrowano na dwóch pierwszych typach łańcucha dostaw. 

W publikacjach z zakresu zakłóceń w przepływach materiałowych można za-
uważyć dwa zasadnicze podejścia. Pierwsze to rozpatrywanie zakłóceń z poziomu 
pojedynczego przedsiębiorstwa [Sheffi 2005], natomiast drugie to analiza zakłóceń 
w łańcuchu dostaw [Handfield, McCormack 2008]. Ponieważ sieci dystrybucji to część 
łańcucha dostaw, która podobnie jak łańcuch dostaw jest zbiorem kooperujących or-
ganizacji, w przeglądzie literatury uwagę skoncentrowano na zakłóceniach oraz ryzy-
ku w przepływach materiałowych łańcucha dostaw. Ryzyko w łańcuchu dostaw inter-
pretowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń w łańcuchu dostaw 
[March, Shapira 1987, s. 1404]. Kleindorfer i Saad [2005, ss. 53–68] zauważają, że ocena 
prawdopodobieństwa zakłóceń i wygładzanie odchyleń zachodzących w  związku 
z wystąpieniem zakłócenia są fundamentalne dla zarządzania ryzykiem w łańcuchu 
dostaw. Strategia zarządzania ryzykiem powinna być włączona nie tylko w model bi-
znesowy przedsiębiorstwa, ale także w model strategiczny łańcucha dostaw.

W odniesieniu do zarządzania łańcuchem dostaw, najczęściej wskazuje się dwa 
podstawowe źródła zakłóceń [Tang 2006, ss. 33–45]:

 · Oddziaływanie otoczenia (czynniki egzogeniczne) – sytuacje związane z anoma-
liami pogodowymi powodującymi zakłócenia w terminowości dostaw lub niepla-
nowana działalność człowieka (np. strajki).
 · Zdarzenia w łańcuchu dostaw (czynniki endogeniczne) – ryzyko operacyjne wy-

nikające z błędów pracowników, błędów w dostawach lub w prognozowanych za-
mówieniach.

Wymiarem oceny prawdopodobieństwa zakłóceń jest wpływ danego zakłócenia 
na łańcuch dostaw. Wpływ ten może być oceniany jako konsekwencje organizacyjne 
lub finansowe. 

Jak proponują między innymi Witkowski i Skowrońska [2015, ss. 68] wymiar za-
kłóceń (częstotliwość ich występowania) oraz wymiar skutków (organizacyjnych, 
finansowych lub generalnych w postaci niezawodności) można skorelować w ma-
cierzy ryzyka zakłóceń, wskazując wpływ danego zakłócenia na wielkość wyrażoną 
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w trzystopniowej skali. Inną klasyfikację zakłóceń (tabela 1) wskazuje Konecka [2015, 
s. 98], wymieniając zakłócenia: standardowe i nieplanowane, niestandardowe i nie-
planowane, planowane i standardowe, planowane i niestandardowe.

Tabela 1. Przykładowe kryteria klasyfikacji i oszacowania zakłóceń wg Zwicky’ego

Źródło: [Konecka 2015, s. 98].
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Przyjmując podobne kryteria klasyfikacji zakłóceń Kramarz [2013] poprzez 
analizę czynnikową łączy zakłócenia o podobnych skutkach i częstotliwości wy-
stępowania w czynniki ryzyka. Hardaker, Richardson, Lien i in. [2004, ss. 253–270] 
przytaczają natomiast inną klasyfikację ryzyka w łańcuchu dostaw – jako punkt 
odniesienia przyjmują źródło powstania zakłócenia i wyróżniają: ryzyko rynkowe 
(w tym związane z cenami i wahaniami popytu), ryzyko produkcyjne (związane 
z infrastrukturą i zasobami ludzkimi), ryzyko finansowe i ryzyko instytucjonalne 
(związane z dostosowywaniem się organizacji do zmian). 

Ryzyko w przedstawionych w artykule badaniach odnosi się do zakłóceń wy-
wołujących negatywne skutki w przepływach materiałowych poprzez odchylenia 
w czasie realizacji procesu, niewłaściwe stany zapasów, brak ciągłości procesu i zmia-
ny w obciążeniach zasobów.

Strategie wzmacniania odporności w zależności  
od lokalizacji materiałowego punktu rozdziału

Wzrost relacji sieciowych traktowany był przez wiele lat wyłącznie w kategoriach 
szans na zwiększenie zarówno elastyczności systemu dystrybucji, jak i wzmoc-
nienia odporności łańcucha dostaw na zakłócenia. Najnowsze badania rozszerza-
ją spektrum rozważań o relacjach sieciowych o zagadnienia zakłóceń, które mogą 
pojawiać się w związku z włączeniem nowej organizacji w przepływy materiałowe 
[Ali, Shukran 2016, ss. 335–342]. Tym samym, rozważając problem odporności sieci 
dystrybucji, warto uwzględnić różne koncepcje wzmacniania odporności. Kramarz 
[2013] wskazuje na trzy główne strategie wzmacniania odporności łańcucha dostaw: 
strategię nadwyżki zapasów, strategię elastycznych zasobów oraz strategię nadwyżki 
relacji sieciowych. Te trzy koncepcje są wynikiem badań prowadzonych w ostatnim 
dziesięcioleciu nad możliwością wygładzania ryzyka – co obejmuje działania zmie-
rzające do ograniczenia negatywnych skutków zakłóceń i nieprzenoszenia ich na 
kolejne ogniwa w strumieniu przepływów materiałowych. Wygładzanie odchyleń 
jest jedną z metod zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Tang [2006, ss. 33–45] 
i Świerczek [2012] wskazują, obok metody reagowania (wygładzania odchyleń), na 
metody: unikania ryzyka, minimalizowania ryzyka i transferu ryzyka.

Oceniając strategie zarządzania ryzykiem Chopra i Sodh [2004, ss. 53–61] zauwa-
żają, że wiele przedsiębiorstw zmniejsza ryzyko zakłóceń przez politykę kształtowa-
nia zapasów, nadwyżkę zdolności i nadwyżkę kooperantów. Menedżerowie muszą 
analizować relacje trade-off pomiędzy ryzykiem i kosztami budowy odpornego, 
zdolnego wygładzać zakłócenia łańcucha dostaw. 
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Wyniki badań w zakresie metod zarządzania ryzykiem w przepływach mate-
riałowych, zwłaszcza w strategii wygładzania odchyleń, odnoszone przez auto-
rów przytoczonych publikacji do kooperacji w łańcuchu dostaw, na tym etapie 
rozważań trzeba przenieść na strukturę sieci dystrybucji. Jak już wspomniano, 
struktura systemu dystrybucji jest różna w zależności od lokalizacji materiałowe-
go punktu rozdziału w łańcuchu dostaw. W związku z tym przedsiębiorstwa mu-
szą ten fakt brać pod uwagę dobierając strategię wzmacniania odporności. Po-
nadto w decyzjach o kształtowaniu relacji sieciowych istotne są również czynniki 
determinujące nawiązywanie relacji sieciowych – sprzyjające tego typu relacjom 
bądź je hamujące. W latach 2012–2015, w wyniku prowadzonych badań w  akresie 
determinantów kształtowania relacji sieciowych, opracowano metodykę wyzna-
czania klimatu kooperacji [Kramarz, Kramarz 2015, ss. 59–66]. Klimat kooperacji 
zdefiniowano jako ogół zjawisk wpływających na podejmowanie decyzji o two-
rzeniu relacji sieciowej. W pierwszej fazie badań nad klimatem kooperacji zapro-
ponowano zbiór czynników klimatotwórczych (etapy wyznaczania klimatu ko-
operacji zobrazowano na rysunku 1.). 

Rysunek 1. Metodyka wyznaczania klimatu kooperacji

Źródło: opracowanie na podstawie [Kramarz 2012].

Wyniki badań w zakresie klimatu kooperacji są bardzo istotne, ponieważ wskazu-
ją na bariery realizacji strategii nadwyżki relacji sieciowych (zwłaszcza w przypadku 
klimatu niesprzyjającego). Przy tego typu ograniczeniach konieczne jest poszukiwa-
nie innych możliwości wzmacniania odporności. 
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W konsekwencji przeprowadzonych badań literaturowych można przyjąć na-
stępujące założenia:

 · Dobór strategii wzmacniania odporności sieci dystrybucji zależy od lokalizacji 
materiałowego punktu rozdziału w łańcuchu dostaw.
 · Warunkami determinującymi zakres stosowania strategii nadwyżki relacji siecio-

wych jest klimat kooperacji w sieci dystrybucji.

Ryzyko zakłóceń w sieci dystrybucji wyrobów hutniczych

Badanie zakłóceń w sieci dystrybucji wyrobów hutniczych prowadzone było metodą 
dzienniczkową przez okres 6 miesięcy w trzech organizacjach – centrum serwiso-
wym (materiałowy punkt rozdziału montaż pod zamówienie), hurtowni (materiałowy 
punkt rozdziału produkcja na magazyn) oraz w przedsiębiorstwie logistycznym (cen-
trum dystrybucji dla modelu wczesnej dyferencjacji produktu). Badania dziennicz-
kowe poprzedzono badaniami ankietowymi (79 organizacji w tym 12 centrów ser-
wisowych, 59 hurtowni oraz 8 centrów dystrybucji), które wykazały, iż w tych trzech 
typach organizacji identyfikowane są zbliżone zakłócenia pod względem ich źródeł, 
częstotliwości i skutków.

Zidentyfikowane zakłócenia analizowano zgodnie z wybranymi kryteriami wska-
zanymi w tabeli 1., wskazując typ organizacji, dla którego dana klasa zakłóceń była 
największa. Jednocześnie, ze względu na typ rozpatrywanych produktów (produkty 
hutnicze, które cechują się relatywnie niewielką rotacją), zmieniono przedziały zwią-
zane z ich częstotliwością występowania. Planowane zakłócenia to zdarzenia cyklicz-
ne, które wynikają z organizacji procesów w każdej z organizacji oraz współpracy 
w sieci dystrybucji. Natomiast nieplanowane zakłócenia to zdarzenia, które wystę-
pują w danym okresie czasu kilkakrotnie, ale są trudne do przewidzenia, a wynikają 
z wymaganej przez klientów elastyczności lub nieprzewidzianych zdarzeń w otocze-
niu sieci dystrybucji. Wyniki badań zaprezentowano w tabeli 2. Dotkliwość zakłó-
ceń w powyższych badaniach odniesiono do skutków organizacyjnych mierzonych 
w 5 stopniowej skali Likerta, gdzie:

 · 5 pkt – skutki katastrofalne: brak realizacji kluczowych celów organizacji,
 · 4 pkt – skutki poważne: brak realizacji kluczowego celu procesu, długookresowa 

zmiana realizowanych procesów,
 · 3 pkt – skutki średnie: wymagające zmian w organizacji procesów,
 · 2 pkt – skutki małe: wymagające nieznacznych, krótkookresowych zmian w rea-

lizowanych procesach,
 · 1 pkt – skutki nieistotne: kompensowane przez dotychczasowe zabezpieczenia.
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Tabela 2. Wyniki badań zakłóceń przeprowadzonych w sieci dystrybucji wyrobów 
hutniczych

Źródło: opracowanie własne.
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Zidentyfikowane zakłócenia w wyróżnionych podmiotach mają różny charakter. 
Centrum serwisowe, które spełnia założenia materiałowego punktu rozdziału montaż 
pod zamówienie (z opcją realizacji odroczonej produkcji) wskazuje, że kluczowe za-
kłócenia wynikają z niepewności zamówień. Stąd w strukturze zamówień przeważają 
znacznie zamówienia nieplanowane. Wymagany poziom elastyczności systemu jest 
w tym wypadku niewystarczający, by niezawodnie realizować wszystkie zamówienia 
klientów. Tym samym skutki zakłóceń przenoszą się na kolejne ogniwa w systemie 
dystrybucji i oceniane są jako duże. Wskazywanymi skutkami zakłóceń były: dostawa 
niezrealizowana, dostawa zrealizowana nieterminowo i/lub niekompletnie, a nawet 
utrata klienta. Jednocześnie koszty związane z reakcją na tego typu zakłócenia także 
zostały ocenione jako wysokie. Na wysokość kosztów złożyły się nie tylko działania za-
pobiegawcze i redukujące skutki zakłóceń (w tym koszty podwykonawstwa), ale tak-
że kary, które organizacja musiała zapłacić za niezrealizowanie zamówienia zgodnie 
z umową. Jednym ze wskazanych przez organizację źródeł generowanych zakłóceń 
był podwykonawca. Tym samym wyniki badań potwierdzają, że relacje sieciowe mogą 
być nie tylko szansą na zwiększenie odporności systemu dystrybucji, ale także zagro-
żeniem dla niezawodnego przepływu wyrobów. Zakłócenia planowane w tym pod-
miocie związane są z regularnymi odchyleniami w dostawach oraz w zamówieniach 
strategicznych klientów (odchylenia te są uwzględnione w koncepcji zarządzania za-
pasami w tej organizacji).

Przedsiębiorstwo logistyczne, które otrzymuje produkty już zróżnicowane (wie-
lowariantowe), jako uczestnik sieci dystrybucji kooperujący zarówno z centrami 
serwisowymi, jak i hurtowniami oraz ich dostawcami, jest szczególnie wrażliwy na 
zakłócenia nieplanowane, gdyż ich skutki są wzmocnione innymi czynnikami w oto-
czeniu tej organizacji lub jej kooperantów. Zasadniczą trudnością w reagowaniu na 
zakłócenia w tego typu organizacji jest uczestniczenie wyłącznie w fizycznym prze-
pływie wyrobów i nieprzejmowanie praw własności do produktów. Tym samym or-
ganizacja ta musi realizować politykę zapasów swoich zleceniodawców, a reakcja na 
zakłócenia przebiega na poziomie operacyjnym, a nie strategicznym. Organizacja ta 
ocenia skutki zakłóceń jako duże lub średnie. Zakłócenia występują z dużą częstotli-
wością i mają wpływ na realizowane procesy, w średnim stopniu są zaś przenoszone 
na kolejne ogniwa łańcucha dostaw. Jako główne źródła zakłóceń wskazywane są 
nieterminowe dostawy i kumulacja zadań związanych z rozładunkiem i przyjęciem 
towaru na magazyn, błędy w dokumentacji oraz zakłócenia w transporcie. 

Hurtownia wykazuje średnią wrażliwość na zakłócenia. Wynika to głównie 
z typu przepływów materiałowych, których jest uczestnikiem. Jako przedstawiciel 
organizacji przepływów w wariancie materiałowego punktu rozdziału produkcja 
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na magazyn, nie podlega silnym wahaniom potrzeb klienta. Realizowane proce-
sy są powtarzalne i identyfikowane, również zakłócenia mają charakter cykliczny. 
Występują z dużą częstotliwością, jednakże ich skutki są nieznaczne. Największym 
problemem w reakcji na zakłócenia długookresowe jest trudność z adaptacją wy-
magającą zmian przyjętych celów długookresowych, strategii, a nawet zasobów 
i procesów. Dominującym źródłem zakłóceń są nieterminowe i niekompletne do-
stawy. Organizacja ta, jako jedno z istotnych źródeł zakłóceń, wskazuje także ko-
operację z przedsiębiorstwami logistycznymi. 

Strategie wzmacniania odporności  
w sieci dystrybucji wyrobów hutniczych 

Każda z badanych organizacji jest uczestnikiem sieci dystrybucji wyrobów hutni-
czych. W związku z tym, w prowadzonych badaniach, istotne było określenie aktu-
alnego klimatu kooperacji w tej sieci. Wyniki badań nad klimatem kooperacji opub-
likowano w 2012 i 2015 roku [Kramarz 2012, Kramarz, Kramarz 2015, ss.  59–66]. 
W badanym sektorze dystrybucji wyrobów hutniczych dominują czynniki sprzy-
jające kształtowaniu relacji sieciowych [Kramarz, Saniuk 2016, ss. 163–178]. Wy-
niki wspomnianych badań wskazują, że aktualnie klimat kooperacji nie stanowi 
bariery ograniczającej możliwość stosowania wariantu strategicznego nadwyżki 
relacji sieciowych. 

Nadwyżka zapasów to strategia, która może być stosowana zwłaszcza w sie-
ciach dystrybucji z materiałowym punktem rozdziału produkcja na magazyn. Taki 
system dotyczy bowiem produktów jednorodnych lub wielowariantowych maso-
wo różnicowanych już w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Relacje sieciowe kształ-
towane w tego typu strukturze ograniczają się do zwiększenia penetracji rynku 
i dywersyfikacji geograficznej.

W przypadku systemu z materiałowym punktem rozdziału montaż pod zamó-
wienie, w którym uwzględnia się także strategię odroczonej produkcji (opóźniona 
dyferencjacja realizowana w kanałach dystrybucji) strategia nadwyżki zapasów 
dotyczy jedynie produktu bazowego (lub modułów produktu).

Strategia elastycznych zasobów jest szczególnie istotna w przypadku mate-
riałowego punktu rozdziału montaż pod zamówienie (z wariantem odroczonej 
produkcji dla modelu późnej dyferencjacji produktu). W tabeli 3. podsumowano 
strategie wygładzania odchyleń w zależności od materiałowego punktu rozdziału, 
jednocześnie wskazując na potencjalne bariery tego typu rozwiązań w łańcuchu 
dostaw i w sieciach dystrybucji. 
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Tabela 3. Strategie wygładzania zakłóceń w zależności od typu materiałowego 
punktu rozdziału

Materiałowy 
punkt  

rozdziału łańcu-
cha dostaw

Typ  
organizacji

Kluczowe zakłó-
cenia

Dominująca 
strategia wygła-
dzania odchyleń

Potencjalne 
bariery

Produkcja na 
magazyn

hurtownia

nieterminowe 
dostawy, nie-
kompletne do-
stawy, nietermi-
nowa realizacja 
zamówień przez 
przedsiębior-
stwa logistyczne

nadwyżka 
zapasów

dynamika zmian 
otoczenia (trud-
ności z adap-
tacją do zmian 
rynkowych), 
wzrost wyma-
gań klientów 
w zakresie różni-
cowania formy 
produktu

przedsiębior-
stwo logistyczne

nieterminowe 
dostawy, ku-
mulacja zadań 
związanych 
z rozładunkiem 
i przyjęciem 
towaru na 
magazyn, błędy 
w dokumentacji, 
zakłócenia w 
transporcie

nadwyżka relacji 
sieciowych 
(elastyczne sieci 
transportowe)

klimat koope-
racji w sieciach 
logistycznych

centrum serwi-
sowe

nieterminowe 
dostawy, opóź-
nienia w proce-
sach transpor-
towych, błędy 
pracowników

nadwyżka 
zapasów

Montaż pod 
zamówienie

centrum serwi-
sowe

wahania popy-
tu, opóźnione 
zamówienia 
niestandardo-
we, opóźnienia 
w realizacji 
zadań odroczo-
nej produkcji 
w kooperacji, 
opóźnienia w re-
alizacji zadań 
transportowych

elastyczne zaso-
by / nadwyżka 
relacji siecio-
wych (podwyko-
nawstwo zadań 
odroczonej 
produkcji)

klimat koopera-
cji, koszty nie-
wykorzystanych 
mocy produk-
cyjnych

Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania ograniczają się do strategii wzmacniania odporności 
w ramach wariantu wygładzania odchyleń nie podejmując szczegółowych badań nad 
ograniczaniem ryzyka czy też transferem ryzyka. Każda z metod zarządzania ryzykiem 
wymaga bowiem doboru innych metod badawczych. Z przeprowadzonych badań wy-
nika, że najwrażliwszym materiałowym punktem rozdziału łańcucha dostaw, mającym 
kluczowe znaczenie w kształtowaniu sieci dystrybucji wyrobów hutniczych, są centra 
serwisowe. Są to ogniwa bardzo wrażliwe na zakłócenia w  rzepływach materiałowych, 
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ponieważ łączą stronę podażową ze stroną popytową realizując jednocześnie strate-
gię ssania dla produktów różnicowanych zgodnie ze strategią opóźnionej dyferencja-
cji produktu (odroczonej produkcji) i strategię push dla produktów standardowych 
produkowanych na magazyn, w tym także produktów wielowariantowych różnicowa-
nych zgodnie ze strategią wczesnej dyferencjacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 
To na tych ogniwach spoczywa ciężar budowy sieci dystrybucji, w tym także doboru 
parterów na tym samym szczeblu strumienia wartości dodanej. 

Zakończenie

Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę dostosowania strategii wzmacniania 
odporności sieci dystrybucji do typu organizacji będącej przedsiębiorstwem central-
nym. Jak bowiem wykazano w badaniach, przedsiębiorstwo centralne sieci spełnia 
jednocześnie założenia materiałowego punktu rozdziału. Organizacja ta buduje re-
lacje sieciowe w celu realizacji złożonych procesów logistycznych przekraczających 
możliwości, kompetencje i zasoby pojedynczego przedsiębiorstwa. Włącznie koope-
rantów w sieci dystrybucji uwarunkowane jest z jednej stronny klimatem kooperacji 
w sieci, a z drugiej strony progiem skuteczności nadwyżki relacji sieciowych, prze-
jawiającej się faktem, iż powstające w wyniku kooperacji zakłócenia (koszty relacji 
sieciowych) przewyższają korzyści związane ze zwiększeniem przepustowości lub 
elastyczności zasobowej. Ponadto korzyści z rozbudowy relacji sieciowych są różne 
dla produktów wartościowych i o niższej wartości, produktów standardowych i różni-
cowanych pod potrzeby klienta, a także produktów o niewielkich wahaniach popytu 
i produktów o znacznych wahaniach popytu. 

Przedstawione wyniki skłaniają do kontynuacji badań w zakresie modeli wzmac-
niania odporności dostosowanych do różnych typów sieci. Szczególnie interesujący 
wydaje się kierunek badań nieporuszony w niniejszym artykule, a mianowicie bada-
nie zakłóceń w klastrach. W tego typu sieciach bowiem rola koordynatora różni się od 
omówionej w artykule roli centralnego ogniwa. Tym samym pojawia się pytanie, czy 
koordynator klastra może podejmować działania wzmacniające odporność łańcuchów 
dostaw objętych klastrem, czy też wykracza to poza kompetencje tego typu ogniw. 
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Modelowanie procesów wspomagających 
zarządzanie w przedsiębiorstwach 
przemysłu obronnego

Modeling of Processes Assisting Management 
in Defense Industry 

Abstract: The article deals with issues related to processes supporting management of 

the defense industry enterprise, in the area of quality and environment. The mechanism 

of functioning of the organization was referred to logistic activities as an important area 

in the integration of the management system. 

The purpose of this article is to identify and analyze logistic processes functioning within 

the overall system of the company and to propose indicators for their evaluation. Intro-

duction to the problem is the proper placement of sustainable logistics in relation to com-

pany policies and objectives in terms of quality and environmental requirements. 

Observation and analysis of business activities was carried out on the basis of audit 

methods. Final conclusions address the specificity and nature of the logistics activities of 

organizations in sustainable conditions. 

The issues discussed may provide the basis for further research relevant from the point 

of view of the impact of logistics on the quality of the product while preserving the envi-

ronment. 

Key words: logistics processes, integrated management system, quality, environmental 

protection, defense industry 
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Wstęp

Celem artykułu jest identyfikacja i analiza procesów logistycznych funkcjonujących 
w  ramach ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem przemysłu obronnego 
oraz propozycja kryteriów do oceny tych procesów w warunkach zrównoważonego roz-
woju. Wpro-wadzeniem do problemu jest właściwe lokowanie logistyki zrównoważonej, 
z jej procesami, działaniami, technologią i programami, w odniesieniu do polityki i celów 
przedsiębiorstwa przemysłu obronnego w wymiarze jakościowym i środowiskowym. 

Artykuł porusza zagadnienia dotyczące procesów wspomagających zarządzanie 
przedsiębiorstwem przemysłu obronnego. Mechanizm funkcjonowania organizacji 
odniesiono m.in. do działalności logistycznej jako ważnego obszaru w ramach zinte-
growanego systemu zarządzania. 

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego, w tym przedsiębior-
stwa przemysłu obronnego, nie jest możliwe bez logistyki, w tym logistyki remontów 
uzbrojenia i sprzętu wojskowego. W celu sprostania wymaganiom stawianym przez 
zleceniodawców/gestorów/klientów niezbędne jest m.in. właściwe zorganizowanie 
struktur logistycznych. Badane zagadnienia dotyczące wybranych procesów logi-
stycznych były ukierunkowane na miejsce i znaczenie tych procesów w ogólnym sy-
stemie zarządzania przedsiębiorstwem.

Obserwacja i analiza zostały przeprowadzone na podstawie empirycznych badań 
audytowych oraz badań diagnostycznych procesu utrzymania sprzętu wojskowego 
w eksploatacji zaczerpniętych m.in. z praktyki WZU S.A. w Grudziądzu. Obszar badaw-
czy koncentrował się wokół rozwiązań organizacyjnych, funkcjonalnych i technicznych 
w ukierunkowaniu na procesy logistyczne, w tym zarządzania konfiguracją, zaopatrze-
nia, transportu materiałów niebezpiecznych, postępowania z odpadami w aspekcie 
zapewnienia bezpieczeństwa naprawianego i wytwarzanego SpW1. 

Obiektami badawczymi były firmy, które posiadają wdrożone zintegrowane sy-
stemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001 oraz AQAP i środowiskiem zgodnie 
z  ISO  14001. Wnioski końcowe uwzględniają specyfikę i charakter działalności logi-
stycznej takich organizacji w warunkach zrównoważonych. 

Poruszane zagadnienia mogą stanowić podstawę do dalszych badań, istotnych 
z  punktu widzenia wpływu logistyki zrównoważonej na jakość wyrobu z zachowa-
niem ochrony środowiska naturalnego ze wskazaniem na rozwiązania systemowe 
w  tym obszarze, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia prawidłowo prowadzo-
nych procesów logistycznych w warunkach stabilnych.

1 SpW – sprzęt wojskowy.
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Miejsce przedsiębiorstwa przemysłu obronnego 
w wojskowym systemie logistycznym

Polski przemysłowy potencjał obronny to istotny element gospodarczej sfery 
bezpieczeństwa. Celem realizacji zadań gospodarczo-obronnych jest zapewnie-
nie ich materialnych podstaw. Obejmują one utrzymanie mocy produkcyjnych 
i remontowych, przygotowanie do produkcji i usług, a także tworzenie i utrzy-
manie rezerw [Strategia obronności 2009, ss. 14–16]. Podsystem niemilitarny 
systemu obronności państwa obejmuje również logistykę m.in.: zaopatrzenia, 
procesów wytwórczych, transportu, magazynowania oraz gospodarowania od-
padami. 

Realizacja zadań obronnych pozwala osiągnąć odpowiedni stan gotowości 
obronnej państwa [Strategia obronności 2009, ss. 14–16]. Przemysłowy potencjał 
obronny tworzą zasoby materialne i niematerialne stanowiące polski przemysł 
obronny, które zaspokajają potrzeby obronne państwa, a co za tym idzie, po-
trzeby generowane przez Siły Zbrojne RP w kwestii m.in. wyposażenia w wyroby 
obronne [Zamelek 2013b, ss. 18–35]. 

Produkcja przemysłowa sektora obronnego stanowi znaczącą jakościowo część 
w odniesieniu do całości p olskiej gospodarki [Zamelek 2013b, s. 48]. Znaczenie lo-
gistyki w zintegrowanym systemie zarządzania podkreślił m.in. T. Jałowiec, w swo-
jej publikacji zwracając szczególną uwagę na rolę efektywności procesów logi-
stycznych w systemie obronności państwa [Jałowiec 2014, ss. 171–185].

W literaturze dotyczącej wojskowych systemów logistycznych, częścią wspól-
ną prowadzonych rozważań są założenia, że istotną rolę w jego funkcjonowa-
niu odgrywają zasady sztuki wojennej oraz teoria organizacji i zarządzania [No-
wak 2000, s. 17]. Pośród wielu podsystemów wojskowego systemu logistycznego 
dla niniejszych badań istotny jest materiałowy i techniczny podsystem. Zasadnicze 
zadania wojskowego systemu logistycznego w procesie utrzymania stanu tech-
nicznego sprzętu wojskowego przekładają się wprost na wymagania wobec pro-
ducenta sprzętu. Na rysunku 1 w sposób ideowy przedstawiono miejsce i zadania 
przedsiębiorstwa przemysłu obronnego w wojskowym systemie logistycznym.

Zadania te wiążą się m.in. z prognozowaniem możliwości produkcyjnych, z pla-
nowaniem potrzeb dotyczących usług logistycznych, środków materiałowych i in-
formacji, zaopatrywaniem w środki materiałowe, w tym magazynowanie i zarzą-
dzanie zapasami, utrzymanie infrastruktury, gospodarka odpadami, gromadzenie, 
przetwarzanie i przesyłanie informacji logistycznych [Mitkow 2015, s. 103].
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Rysunek 1. Miejsce i zadania przedsiębiorstwa w wojskowym systemie logistycznym

Źródło: [Krupnik, Gręzicki, Palczewska 2016, ss. 264–275].

Specyfika programów operacyjnych dotyczących poszczególnych rodzajów 
SpW charakteryzuje się złożonością i kompleksowością. Wymaga to interdyscy-
plinarnego podejścia do kwestii oceny możliwości i sposobu realizacji oraz prze-
prowadzenia analiz w ramach fazy analityczno-koncepcyjnej pozyskania SpW. 
Tym samym, proces ten należy wzbogacić o dialog techniczny z potencjalnymi 
wykonawcami [Mitkow 2015, s. 103]. 

Złożoność techniczna charakterystyczna dla systemów wielourządzenio-
wych, którymi są w większości wyroby o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym 
powoduje, że średnia liczba usterek, a więc i wytwarzanych odpadów w wyniku 
naprawiania, modernizowania lub modyfikowania wzrasta z wiekiem technicz-
nym urządzenia [Gręzicki, Krupnik 2015, ss. 58–64]. Dlatego też wytwórcy takich 
wyrobów przykładają ogromną wagę do właściwego planowania procesów pro-
jektowych i produkcyjnych z myślą o jak najmniejszej awaryjności. 
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Identyfikacja procesów logistycznych 
w ramach zintegrowanego systemu zarządzania 
w przedsiębiorstwie przemysłu obronnego

W przedsiębiorstwach przemysłu obronnego wymagania dla procesów wytwór-
czych uwzględniają dokumentację procesów, wymagania prawne, korporacyjne, 
normatywne i politykę zarządzania. Wykonuje się je na podstawie uzgodnionej 
z Gestorem dokumentacji technicznej. Wszystkie procesy wytwórcze oraz proce-
sy wspomagające, w tym logistyczne, powinny być zgodne z ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 27001, publikacją standaryzacyjną AQAP 2110 oraz Kryteriami WSK2 [Księ-
ga 2017, s. 5]. 

Celem całego systemu jest wytworzenie wyrobów zgodnie z ustalonymi 
i zdefiniowanymi w dokumentacji technicznej wymaganiami. Każdy proces 
obejmuje ogół przedsięwzięć od określenia zdolności i możliwości do rea-
lizacji gotowego wyrobu. Specyfika procesowego podejścia w zarządzaniu 
np. WZU S.A. kładzie szczególny nacisk na zarządzanie zasobami ludzkimi, in-
frastrukturą, wyposażeniem pomiarowym, procesami logistycznymi, wymaga-
niami środowiskowymi. 

W badaniach dotyczących procesów logistycznych częścią wspólną prowadzo-
nych analiz są założenia, że istotną rolę w ich funkcjonowaniu odgrywają m.in. proce-
sy zarządzania ryzykiem, konfiguracją, zaopatrywania, gospodarowania odpadami. 
Rysunek 2 obrazuje przykładową mapę ilustrującą zidentyfikowane procesy zarząd-
cze, wytwórcze i pomocnicze oraz ich oddziaływanie względem siebie, ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na miejsce procesów logistycznych w tym systemie. 

Zintegrowanym dokumentem, wspomagającym sterowanie realizacji wyro-
bu, jest plan jakości. Uwzględnia on zarządzanie ryzykiem, zarządzanie konfigu-
racją i ustala zasady współpracy z RPW3 w zakresie nadzorowania jakości wyro-
bów oraz określa wymagania dla dostawców.

Celem zapewnienia skuteczności i efektywności systemu są wszystkie działania 
ukierunkowane na zapewnienie zgodności produkowanych wyrobów i realizowa-
nych usług z wymaganiami. W zakresie procesu monitorowania, analiz i doskona-
lenia zidentyfikowano podprocesy: kontrola i badania, postępowanie z wyrobem 
niezgodnym, audytowanie i kontrola wewnętrzna. 

2 Wewnętrzny System Kontroli
3 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe
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Analizując wszystkie elementy systemu, możemy stwierdzić, że jego bezpie-
czeństwo uzyskano dzięki powtarzalności działań w wyniku pełnego udoku-
mentowania wszystkich zidentyfikowanych procesów i podprocesów. Niemniej, 
poważnym wyzwaniem dla logistyki procesów wytwórczych jest spójność do-
kumentacji technicznej, nadzorowanie wyrobów powierzonych przez klienta, 
zarządzanie konfiguracją, zaopatrywanie w materiały i części zamienne, zarzą-
dzanie środowiskowe oraz nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, a także 
monitorowanie, analizy oraz doskonalenie. 

Rysunek 2. Mapa procesów w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu

Źródło: opracowanie na podstawie [Księga 2017, s. 12].

Zintegrowanym dokumentem wspomagającym sterowanie realizacji wy-
robu, zgodnie z wymaganiami dokumentu standaryzacyjnego AQAP, jest plan 
jakości. Uwzględnia on zarządzanie ryzykiem, zarządzanie konfiguracją i ustala 
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zasady współpracy z RPW4 w zakresie nadzorowania jakości wyrobów oraz określa 
wymagania dla dostawców.

Szczegółowy wykaz procesów i podprocesów w odniesieniu do zintegrowanego 
systemu zarządzania z uwzględnieniem procesów logistycznych został zestawiony 
w tabeli 1. Każdy proces ma swego właściciela, który jest odpowiedzialny za nad-
zór nad realizacją zidentyfikowanych w obrębie procesu podprocesów. Identyfikacja 
wszystkich procesów i podprocesów systemu zarządzania jest istotna z punktu wi-
dzenia ich nadzorowania i oceny. 

Tabela 1. Przykładowe zestawienie procesów zintegrowanego systemu zarządzania 

PROCESY PODPROCESY

Indeks Nazwa 
procesu Właściciel Indeks Nazwa podprocesu

PZ-1 Zarządzanie 
firmą PREZES

PZ-1.1 Ustalenie strategii firmy

PZ-1.2 Ustalanie polityk

PZ-1.3 Zarządzanie zasobami  
finansowymi i technicznymi

PZ-1.4 Zarządzanie personelem

PZ-1.5 Monitorowanie i nadzór

PZ-2

Nadzorowanie 
zintegrowanego 
systemu  
zarządzania

Pełnomocnik 
ds. Systemu 
Zarządzania

PZ-2.1
Identyfikacja procesów  
niezbędnych dla funkcjonowania 
systemu zarządzania

PZ-2.2 Wewnętrzne audyty jakości

PZ-2.3 
Nadzorowanie działań  
korygujących  
i zapobiegawczych

PZ-2.4 Nadzorowanie postępowania 
z dokumentami i zapisami

PP-1 Projektowanie 
i rozwój

Główny  
Konstruktor

PP-1.1 Projektowanie wyrobu

PP-1.2 Projektowanie technologii 
produkcji

PP-1.3 Zarządzanie konfiguracją

PP-2 Produkcja Szef Produkcji

PP-2.1 Przygotowanie  produkcji

PP-2.2 Zarządzanie konfiguracją

PP-2.3 Operacje produkcyjne

PP-2.4 

Kontrola i badanie.

a. Kontrola i badanie surowców 

b. Kontrola i badania  wyrobów

4 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.
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PROCESY PODPROCESY

Indeks Nazwa 
procesu Właściciel Indeks Nazwa podprocesu

PW-1
Działania  
związane  
z klientem 

Kierownik 
Działu  
Marketingu 
i Sprzedaż 

PW-1.1
Badanie rynku, identyfikacja 
wymagań klienta i przepisów 
prawa

PW-1.2 Zarządzanie ryzykiem

PW-1.3 Planowanie jakości

PW-1.4 Przyjmowanie zamówień i ich 
przegląd 

PW-1.5 Magazynowanie wyrobów 
gotowych

PW-1.6 Sprzedaż wyrobów

PW-2

Nadzorowanie 
nad  
zabezpieczeniem 
technicznym

Kierownik 
Działu  
Technicznego

PW-2.1

Nadzór nad sprawnością  
maszyn i linii produkcyjnych 
oraz zabezpieczenie mediów 
technologicznych

PW-2.2 Nadzór nad wyposażeniem do 
kontroli i badań

PW-2.3  Zarządzanie transportem

PW-2. 4 Zarządzanie odpadami

PW-3 Zakupy
Kierownik 
Działu  
Zaopatrzenia

PW-3.1 Ocena i wybór  
kwalifikowanych dostawców

PW-3.2 Realizacja zakupów

PW-3.3 Przyjęcie,  magazynowanie 
i wydawanie materiałów

PW-3.4 Kontrola i badanie dostaw

Źródło: opracowanie własne.

Wgłębiając się w strukturę zintegrowanego systemu zarządzania należy pod-
kreślić, iż system nadzorowania dokumentacji w ramach ładu wewnętrznego 
powinien zapewnić przepływ informacji i bezpieczeństwo realizacji poszczegól-
nym procesom. Powinien obejmować ogół przedsięwzięć od określenia zdol-
ności i możliwości organizacji do spełnienia wymagań klienta, aż do momentu 
przekazania gotowego wyrobu obronnego. 

Zarówno normy: jakościowa ISO 9001 oraz AQAP, zarządzania środowiskowe-
go ISO 14001 jak i zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, powinny 
stanowić podstawowe instrumenty konkurencyjno-marketingowe w działalno-
ści rynkowej przedsiębiorstw przemysłu obronnego oraz zapewniać bezpieczeń-
stwo organizacji, w tym procesów logistycznych. 
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Wyzwania dla logistyki zrównoważonej w procesach 
wytwórczych  

K. Kolasińska-Morawska uważa, że z walki o udział w rynku zwycięsko wychodzą te pod-
mioty, które dostrzegają i doceniają logistykę i jej efektywność [Kolasińska-Morawska 2010, 
s. 17]. Podstawowym wyzwaniem dla logistyki procesów wytwórczych jest odniesienie ich 
do poszczególnych etapów w cyklu życia. Cykl życia wyrobów przebiega w zamkniętej pęt-
li, która zaczyna się i kończy na użytkowniku (ang. Consumer – consumercycle) [Blanchard, 
Fabrycky 1990, s. 8]. Zasada cyklu życia wyrobów wykształciła się jako efekt poszukiwań 
optymalnego i uniwersalnego systemu, zdolnego, poprzez swoje mechanizmy, do zapew-
nienia jakości wyrobów obronnych przy maksymalnej ochronie środowiska przed niepożą-
danymi działaniami [Zasady 2002, s. 4]. W sposób ogólny system odnosi się do wszystkich 
wyspecyfikowanych cech wyrobu obronnego. Zamiarem polityki NATO jest osiąganie zin-
tegrowanego podejścia do dostaw wyrobów obronnych. Rozpoczyna się on od projekto-
wania, poprzez jego wytworzenie, a kończy na utylizacji [AQAP 2000, s. 9]. 

Skuteczność zabezpieczenia logistycznego w cyklu życia wyrobu obronnego wa-
runkuje wiele obszarów działania m.in. konfigurację wytwarzanego lub remontowa-
nego sprzętu. Podstawowym celem tego nadzoru jest ustalenie, czy istnieje możliwość 
realizacji dzieła zgodnie z zawartą umową. 

Nadzorowanie wyrobu obejmuje jednoznaczne zdefiniowanie i oznakowanie wy-
robu oraz jego weryfikację jakościową. Na rysunku 3. przedstawiono zarządzanie kon-
figuracją dla poszczególnych etapów w cyklu życia wyrobów obronnych. Podstawo-
wym warunkiem minimalizującym ryzyko niespełnienia wymagań jest doświadczenie 
potencjalnego dostawcy i logistyka dostaw w zakresie funkcjonowania zintegrowane-
go systemu zarządzania z uwzględnieniem konfiguracji.

Rysunek 3. Cykl życia sprzętu wojskowego w kontekście zarządzania konfiguracją

 Źródło: [Pokora, Gręzicki 2016, ss. 212–227].
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W fazie identyfikacyjnej kluczowe znaczenie mają wytyczne do przepro-
wadzenia „Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych Sił Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej”5. Z kolei istotna dla cyklu życia wyrobów wojskowych 
jest Decyzja 72/MON6. Określa ona proces pozyskiwania wyrobów obronnych 
dla SZ RP. 

Zarządzanie konfiguracją jako procesem zapewnia, że zostanie udzielone 
skuteczne wsparcie logistyczne dla procesu eksploatacji wyrobu obronnego. 
Dotyczy to zaopatrzenia w części zamienne, sprzęt do badań, narzędzia i wy-
posażenie pomocnicze oraz adekwatną dokumentację opisującą konfigurację 
zamówionego wyrobu. Skuteczne CM7 jako narzędzie zapewnia identyfikację 
i  identyfikowalność, status realizacji potrzeb fizycznych i funkcjonalnych oraz 
dostęp do dokładnych informacji we wszystkich etapach cyklu życia.

Brak właściwego zarządzania konfiguracją może spowodować dostarczenie 
na wyposażenie wojska wyrobów, które nie spełniają wymagań w zakresie tech-
nicznym i logistycznym. Obecne doświadczenia jednoznacznie wskazują, że klu-
czowym aspektem jest sprawne uzbrojenie i sprzęt wojskowy, które posiadają 
określone jakościowe i logistyczne cechy funkcjonalne, zapewniające ich spraw-
ną eksploatację [Pokora, Gręzicki 2016, ss. 212–227]. Zapewnienie zgodności 
charakterystyk taktyczno-technicznych oraz wprowadzenie nieautoryzowanych 
zmian stanowi poważne wyzwanie logistyczne w aspekcie zarządzania konfi-
guracją. Kluczowym elementem tych działań jest ocena ryzyka, która znajduje 
swoje zasadnicze miejsce w ogólnym systemie pozyskiwania SpW. Ryzyko nieak-
ceptowalne stanowi zagrożenie dla realizacji procesu wytwórczego. Potencjalne 
powody wystąpienia ryzyka wyrażają się w postaci zaburzenia realizowanych lub 
nadzorowanych przez dostawcę procesów związanych z kontraktowymi wyma-
ganiami. Może to być związane z dowolnym wyrobem, etapem cyklu życia lub 
procesem.

5 Decyzja Nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia do 
użytku „Wytycznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb dla Zdolności Operacyjnych Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. MON z dnia 7 lutego 2014 r.).
6 Por. Decyzja Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzę-
tu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON z dnia 25 marca 2013 r. 
z późn. zm.), Decyzja nr 171/MON z dnia 02 maja 2014r. zmieniająca decyzję w sprawie pozyskiwania sprzę-
tu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (nowelizacja Decyzji nr 72/MON z dnia 
25 marca 2013.
7 CM – configuration management (zarządzanie konfiguracją).
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Wskazania do oceny procesów w ramach 
zintegrowanego systemu zarządzania

Ocena skuteczności procesów zintegrowanego systemu zarządzania nierozerwalnie 
wiąże się z wyznaczeniem celów. Semantyczne znaczenie skuteczności trafnie zostało 
zdefiniowane np. w ISO 9000 oraz ISO 14031. Według tego podejścia „skuteczność to 
stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte. 
Natomiast efektywność to relacja między osiągniętymi wynikami a wykorzystywany-
mi zasobami8”. Ideowo można to zobrazować w sposób przedstawiony na rysunku 4. 

Rysunek 4. Powiązania między skutecznością i efektywnością procesów

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Szkoda, Świderski 2007, s. 26].

Skuteczność procesu (SP) rozpatrujemy jako relacje (R) zbioru określonych 
celów (C) do zbioru osiągniętych wyników (W), 

SP = R(C,W)
Gdzie: C = {ci} – zbiór ustanowionych celów,
W = {wi} – zbiór osiągniętych wyników realizacji celów,
R = {ri} – zbiór relacji pomiędzy celami ci i wynikami wi,
i – i-ty cel i odpowiadający mu wynik realizacji oraz relacja między nimi.
Jeżeli spełniony jest warunek, że wi=ci dla każdego i⸦I 
gdzie: I – liczebność zbioru, wyników i relacji.

8 ISO 9000 (2006), Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa 2006; oraz ISO 
14031 (2002), Zarządzanie środowiskowe. Ocena efektów działalności środowiskowej. Wytyczne, PKN, Warszawa.
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Efektywność procesu (EP) rozpatrujemy jako relacje (R) zbioru osiągniętych wyni-
ków (W) do zbioru określonych zasobów (Z).

EP = R(W,M)
W = {wi} – zbiór osiągniętych wyników realizacji celów,
M = {mi} – zbiór wykorzystanych zasobów,
Do podstawowych wymiarów efektywności systemów zalicza się następujące 

parametry [Sienkiewicz 2010, ss. 380–381]:
a) wymiar rzeczowy: efektywność wyraża się w zaspokajaniu określonych potrzeb 
społecznych i/lub w osiąganiu celów zewnętrznych;
b) wymiar technologiczny: efektywność rozpatrywana jest w kategoriach produk-
tywności rozumianej jako wydajność „techniczna” zaangażowanych czynników 
wytwórczych oraz w kategorii jakości;
c) wymiar ekonomiczny: wyrażany przez relacje pomiędzy uzyskiwanymi efekta-
mi a ponoszonymi nakładami (ekonomiczność, korzystność);
d) wymiar rynkowy: zaspokajanie potrzeb „zewnętrznych” klientów („w pełni” lub 
przy uzasadnionym ekonomicznie poziomie nakładów);
e) wymiar systemowy: wyraża zdolność osiągania długofalowych celów (np. trwa-
ły zrównoważony rozwój, adaptacyjność, stabilność);
f) wymiar polityczny: wyraża zdolność do realizacji długofalowej polityki rozwoju 
w określonym środowisku polityczno-społecznym;
g) wymiar kulturowy: zdolność do utrwalania i kultywowania wartości i norm po-
zwalających zachować tożsamość kulturową;
h) wymiar społeczny: zdolność do wyrażania interesów uczestników (pracowni-
ków) w kategoriach potrzeb i ról społecznych;
i) wymiar ekologiczny: zdolność do utrzymywania pożądanej relacji z otoczeniem 
(środowiskiem) naturalnym.

Podchodząc systemowo do zagadnienia związanego z oceną procesów zintegro-
wanego systemu zarządzania, należy uwzględnić cztery fazy: planowanie, wdroże-
nie i funkcjonowanie, kontrola, przegląd i doskonalenie procesów. 

W ogólnym rozważaniu na temat wskaźników i kryteriów do oceny procesów 
w  ramach zintegrowanych systemów zarządzania należy zwrócić uwagę na dwie 
kategorie – wskaźniki efektów zarządzania i wskaźniki efektów działalności opera-
cyjnej. Wskaźnik efektów zarządzania dostarcza informacji o wysiłkach podejmo-
wanych w zakresie zarządzania w celu wywierania wpływu na działania operacyj-
ne organizacji (np. polityka, programy, zgodność z prawem, pracownicy, szkolenia, 
dostawcy, zależności społeczne). Wskaźnik efektów działalności operacyjnej do-
starcza informacji o działaniach organizacji w obszarze sterowania operacyjnego 
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w odniesieniu do procesów/wyrobów – np. produkcja, transport, magazynowanie, 
gospodarka odpadami. Dostarczają one informacji o wysiłkach przedsiębiorstwa 
podejmowanych w celu wpływania na efekty swojej działalności w odniesieniu do 
kryteriów zawartych w tabeli 2. 

Tabela 2. Kryteria oceny systemów – ujęcie ideowe

Kryteria syntetyczne Kryteria szczegółowe

Efektywność 
Skuteczność 

Ekonomiczność (produktywność)

Jakość

Funkcjonalność

Niezawodność

Wydajność

Łatwość użycia

Łatwość utrzymania

Bezpieczeństwo

Satysfakcja użytkownika

Etyczność
Zgodność z regułami działania 

Respektowanie wartości

Ryzyko

Ryzyko finansowe (inwestycje)

Ryzyko rynkowe (utraty klientów)

Ryzyko techniczne

Ekologia

Zrównoważone systemy logistyczne

Zrównoważona produkcja

Zrównoważona utylizacja odpadów

Zrównoważona konsumpcja

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Sienkiewicz 2010, s. 373].

Przedsiębiorstwa przemysłu obronnego jako systemy otwarte, połączone 
licznymi więziami z otoczeniem, dążąc do zapewnienia swojego rozwoju, próbu-
ją optymalizować zidentyfikowane procesy oraz utrzymywać pozycję konkuren-
cyjną względem innych elementów otoczenia. Rozpatrywana ocena efektywno-
ści i skuteczności procesóww odniesieniu do polityki i celów przedsiębiorstwa 
w ramach zintegrowanego systemu ukierunkowana jest na oferowanie pożąda-
nego poziomu jakości wyrobów obronnych przy minimalizacji ryzyka, bezpiecz-
nym środowisku. 
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Wnioski 

 Badania audytowe i diagnostyczne zidentyfikowanych procesów funkcjonujących 
w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego, m.in. w WZU S.A., objęły nadzorowanie 
własności klienta, zarządzanie konfiguracją, logistykę zaopatrywania procesów wy-
twórczych w materiały i części zamienne, oraz zarządzanie środowiskowe. Wykazały 
one, iż stopień udokumentowania zintegrowanego systemu zarządzania zapewnia 
powtarzalność działań i skuteczność systemu. 

Dokumenty istotne z punktu widzenia planowania procesów wytwórczych za-
pewniają ich transparentność. Skonfigurowany system zarządzania, oparty w szcze-
gólności o ISO 9001, ISO 14001 i AQAP, pozwala na utrzymanie stałych cech funk-
cjonalnych i fizycznych wyrobów. Z tego też powodu wpisuje się w podsystem 
materiałowy wojskowego systemu logistycznego. 

Zintegrowany system zarządzania powinien uwzględniać procesy zarządzania ja-
kością, zarządzania środowiskowego, wspomaganie procesu rządowego zapewnie-
nia jakości i Wewnętrzny System Kontroli obrotu z zagranicą, podział odpowiedzial-
ności na poszczególnych szczeblach zarządzania, zasoby, wewnętrzne uregulowania 
udokumentowane procedurami, dokumentacją techniczną, zarządzeniami i regula-
minami. Taki system redukuje ryzyko poprzez planowanie, realizację poszczególnych 
działań oraz monitorowanie i nadzór. System ten jest narzędziem pozwalającym na 
zapewnienie, że tylko akceptowany wyrób jest przedstawiany Klientowi. 

Analizy zaprezentowane w niniejszym artykule stanowią element prowadzonych 
badań w zakresie funkcjonowania organizacji wytwarzającej wyroby obronne. Wska-
zano w nim na rolę i działania przedsiębiorstw sektora obronnego w przygotowa-
niach obronnych państwa oraz jego zasadnicze zadanie w wojskowym systemie lo-
gistycznym, które odniesiono do strategii obronności. Wyzwania, przed jakimi stają 
organizacje wytwarzające wyroby obronne obligują do wdrażania zintegrowanych 
systemów zarządzania. 

Zasadne jest wskazanie na rozwiązania systemowe, ze szczególnym podkreśle-
niem znaczenia prawidłowo prowadzonych procesów logistycznych. Omawiany za-
kres tematyczny wymaga prowadzenia dalszych, pogłębionych badań ze względu 
na zmieniające się uwarunkowania organizacyjno-techniczne wpływające na proce-
sy wytwórcze funkcjonujące 

w ramach zintegrowanych systemów zarządzania opartych o ISO i AQAP. Świado-
me stosowanie zrównoważonych rozwiązań w zarządzaniu badanych firm przyczy-
nia się do powiększania ich przewagi konkurencyjnej ze względu na jakość i środo-
wisko. Istotne staje się uwzględnianie aspektów ekono¬micznych, środowiskowych 
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i społecznych czyli budowanie pozytywnych relacji z gestorem/klientami i pozosta-
łymi interesariuszami. Polityka przedsiębiorstwa ukierunkowana na podejście pro-
cesowe polega na myśleniu zintegrowanym i systemowym. Ogromną rolę odgrywa 
współzależność i uwzględnianie zjawi¬ska synergii, które jest efektem połączenia 
zarządzania, logistyki i zrównoważonego rozwoju. 
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Model of Implementation of the 5S Concept  
in Flexographic Industry

Abstract: The aim of the article is to demonstrate the impact of the Japanese 5S concept on the 

effectiveness of workplace refinement and, ultimately, on the functioning of an enterprise. The 

research was carried out in the group of flexographic companies. The assessment of the imple-

mentation of the 5S concept in the analyzed companies began with audits. The audit question-

naire consisted of 60 questions based on which the key assumptions of the 5S concept were 

examined. The results of the audit were supplemented by direct interviews with management 

and employees and self-monitoring. The results of the research show that companies do not 

meet about 60% of the assumptions of the discussed concept.

The study led to the development of the 5S concept. Properly planned and carried out 5S im-

plementation should bring the desired results in well-structured workstations and also improve 

working conditions in the enterprise as well as aligning guidelines and business procedures.

The publication also outlines the overall benefits of using the 5S method.
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Założenia koncepcji 5S wiążą się z uwarunkowaniami charakterystycznymi dla japoń-
skiego modelu zarządzania. Podstawą funkcjonowania tamtejszych przedsiębiorstw jest 
koncentracja na zasobach ludzkich, a pracownika uważa się za kluczowy zasób firmy. 
Koncentrowanie się przedsiębiorstwa na czynniku ludzkim pozwala osiągać coraz lepsze 
wyniki w sferze jakości i produktywności. Ponadto pracownik pełni także ważną funkcję 
w kreowaniu wartości dla klienta [Aluchna, Płoszajski 2008, Jeżak 2010].

Liczne niepowodzenia i trudności, jakie napotykały przedsiębiorstwa przy pró-
bach implementacji nowoczesnych metod zarządzania, wymusiły na firmach zwe-
ryfikowanie przyczyn tych porażek. Wymagało to od nich przeanalizowania warun-
ków, których spełnienie jest konieczne w przypadku wprowadzania innowacyjnych 
systemów zarządzania. W ten sposób narodziła się koncepcja zarządzania 5S, która 
jest swoistą standaryzacją najpowszechniejszych i  fundamentalnych problemów 
(opór zasobów ludzkich wobec zmian), z jakimi borykają się przedsiębiorstwa i któ-
re bezpośrednio wpływają na niepowodzenia przy próbach wdrożenia kolejnych 
usprawnień [Bernais, Ingram, Kraśnicka 2010, Łazicki, Samsel, Krużycka i in. 2011].

Istota koncepcji 5S

Nazwa 5S jest akronimem pięciu japońskich wyrazów, które określają kolejność 
wdrażania poszczególnych etapów tej koncepcji, czyli: Seiri (selekcja), Seiton (syste-
matyka), Seiso (sprzątanie), Seiketsu (standaryzacja) oraz Shitsuke (samodyscyplina). 
Metoda ta pomaga w procesie utworzenia ergonomicznego stanowiska pracy, jak 
i utrzymania jego właściwej organizacji. Zawiera w sobie również usystematyzowane 
czynności, które należy wykonywać, aby zachować dobre przyzwyczajenia dotyczące 
zarówno pracy, jak i miejsca jej wykonywania. Zgodnie z japońskim modelem zarzą-
dzania, gdzie czynnik ludzki jest najważniejszym kapitałem przedsiębiorstwa, kon-
cepcja ta staje przeciw problemom, jakie ten kapitał generuje.

Teoria 5S została opracowana, by usprawniać funkcjonowanie przedsiębiorstwa 
od podstaw – stanowi także podstawę do zmiany zachowań pracowników. Przy pra-
widłowej i skrupulatnej implementacji systemu 5S, staje się on stałym i podstawo-
wym elementem codziennej pracy. Ponadto jego wykorzystanie jest fundamentem 
pozwalającym na wdrożenie bardziej skomplikowanych metod zarządzania, takich 
jak Total Productive Module czy Just in Time [Bernais, Ingram, Kraśnicka 2010, Łazicki, 
Samsel, Krużycka i in. 2011].

Warto jednak podkreślić, że przy wdrażaniu metod dotyczących kapitału ludzkie-
go, trudno o wypracowanie jednego, skutecznego i uniwersalnego sposobu imple-
mentacji. 5S dotyczy bowiem nie tylko szeregowych pracowników – wymusza także 
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zaangażowanie kierownictwa w proces wdrażania metody w przedsiębiorstwie. Ozna-
cza to, że inne propozycje dotyczące konkretnego stanowiska pracy będzie miał pra-
cownik, który codziennie je obsługuje, a jeszcze inne nadzorujący go kierownik. Dla-
tego ważnym czynnikiem, który powinien zaistnieć przed wdrażaniem systemu, jest 
stworzenie atmosfery wolnej od poczucia winy, czyli takiej, w której każdy pracownik 
może zgłosić swoje propozycje zmian [Kornicki, Kubik 2008].

Na rysunku 1. przedstawiono cykl wdrażania 5S. Ukazuje on, w jaki sposób po-
szczególne kroki koncepcji są wzajemnie ze sobą powiązane. Ponadto uwydatnia 
on powtarzającą się realizację wszystkich faz 5S. Warto zwrócić uwagę na uniwersal-
ność tej koncepcji, ponieważ może ona zostać wprowadzona w każdym środowisku 
i to niezależnie od jego wielkości: w domu, szkole, jednostkach administracyjnych, 
biurach itd. Niezależnie od miejsca jej wdrażania, cykl 5S pozostanie taki sam [Ko-
bayashi, Fisher, Gapp 2008].

Rysunek 1. Cykl 5S 

Źródło: [Kobayashi, Fisher, Gapp 2008].



214

Ewa Kulińska, Monika Rieger

Zrozumienie koncepcji 5S, ułatwia przeanalizowanie jej poszczególnych kroków:
„Krok 1 – Seiri (selekcja, sortowanie) – polega na podziale przedmiotów stoso-

wanych w miejscu pracy na przedmioty niezbędne i zbędne. Niezbędność przedmiotu 
określana jest na podstawie częstotliwości jego użytkowania. Można przyjąć założenie, 
że należy usunąć wszystkie rzeczy, które nie będą użyte w ciągu najbliższych 30 dni. 
W ten sposób przedmioty zbędne zostają oznaczone czerwoną etykietką, a następnie 
usunięte z obszaru pracy.

Krok 2 – Seiton (systematyka, systematyzacja) – po wykonaniu segregacji opisa-
nej w kroku 1., należy przejść do systematyzacji elementów, które pozostały w miejscu 
pracy. Opiera się ona na sklasyfikowaniu przedmiotów i ułożeniu ich w odpowiednich 
miejscach. Klasyfikacja obejmuje spis wszystkich rzeczy wg nazwy i ilości, a następnie 
przypisanie im konkretnego miejsca przechowywania. Przedmioty używane najczęś-
ciej położone są najbliżej oraz według kolejności używania. Tym samym rzeczy używa-
ne rzadko położone są w dalszej odległości. Na tym etapie powinna być również prze-
prowadzona ocena funkcjonalności stanowiska pracy i wprowadzenie ewentualnych 
jego udogodnień bądź zmian. Krok 2 wprowadza również pojęcie tablicy cieni. Są to 
tablice, na których trzymane są narzędzia, a każde z nich ma swoje przypisane miejsce 
z dokładnie obrysowanym konturem. Pomaga to pracownikowi w szybkim zlokalizo-
waniu przedmiotu lub zauważeniu jego braku. W ten sam sposób należy oznaczyć po-
łożenie maszyn i dróg, po których można się poruszać.

Krok 3 – Seiso (sprzątanie) – na tym etapie pracownikowi zostaje przypisany do-
kładny obszar, za którego systematyczne porządkowanie jest odpowiedzialny. Porząd-
kowanie nie dotyczy jednak jedynie sprzątania, bowiem krok ten pozwala także na za-
pobiegnięcie potencjalnym awariom, przeprowadzenie przeglądów maszyn, ciągłą 
kontrolę stanowiska pracy, sprawdzenie stanu maszyn, podłóg, urządzeń i oświetlenia, 
a także zadbanie o schludny wygląd osoby pracującej na danym stanowisku.

Krok 4 – Seiketsu (standaryzacja) – standaryzacja odnosi się do zapisów w postaci 
procedur i instrukcji dotychczasowych dokonań, tak aby można je było trwale stoso-
wać i ulepszać. W procesie tworzenia tych zapisów uczestniczyć powinni pracownicy 
obsługujący dane stanowisko pracy, gdyż dzięki temu szybciej konkretyzowane są 
działania wykonywane w tym miejscu, a pracownicy w pełni rozumieją specyfikę wy-
konywanych czynności. Etap ten odnosi się do procesów operacyjnych (dział produk-
cji, magazynowanie i utrzymanie ruchu), jak i administracyjnych (księgowość, kadry, 
obsługa klienta).

Krok 5 – Shitsuke (samodoskonalenie) – ostatni krok nawiązuje do ciągłego do-
skonalenia procedur otrzymanych w wyniku wprowadzenia pierwszych trzech kroków. 
W związku z tym oczekuje się od pracowników systematyczności i samodyscypliny 
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w wykonywaniu czynności, a także tworzenia wniosków mających na celu ulepszanie 
dotychczasowych standardów. Narzędziem stosowanym do ciągłego doskonalenia 
systemu 5S jest regularnie przeprowadzany audyt” [System 5S 2017, Harrington 2000, 
Ho 1996, ss. 63–98, Nielsen 2000, Peterson, Smith 2001].

Tabela 1. Zestawienie elementów koncepcji 5S 

Nazwa S Tłumaczenie Działania

Seiri selekcja/sortowanie oddziel rzeczy potrzebne od niepotrzeb-
nych, niepotrzebne usuń

Seiton systematyka/systematyzacja ułóż niezbędne przedmioty w takim po-
rządku, aby łatwo było z nich korzystać

Seiso sprzątanie sprzątaj dokładnie swoje stanowisko pracy 
i utrzymuj czystość

Seiketsu standaryzacja opracuj standardy i procedury pozwalające 
właściwie organizować stanowisko pracy

Shitsuke samodyscyplina utrzymuj wysoki poziom dyscypliny, kon-
trolne audyty wewnętrzne 

Źródło: [Bernais, Ingram, Kraśnicka 2010].

W tabeli 1 zaprezentowano uproszczoną interpretację pięciu kroków metody 
5S. W kolumnie zatytułowanej „Działania” przedstawiono krótki opis każdego z ele-
mentów omawianego narzędzia bądź najważniejsze cechy danego S. Zestawienie 
poszczególnych kroków w formie tabelarycznej ułatwia segregację informacji oraz 
metod stosowanych w 5S.

Z przypadków opisanych w analizowanej literaturze przedmiotu wynika, że me-
tody stosowane w realizacji poszczególnych kroków 5S różnią się w zależności od 
osoby, która podjęła się ich wdrożenia. Dlatego Autorki podjęły się opracowania uni-
wersalnego modelu wdrażania koncepcji 5S.

Koncepcja 5S – przegląd wybranych narzędzi 
implementacji

Jak wykazują badania nie istnieje jeden uniwersalny model, który umożliwił-
by efektywne wdrożenie koncepcji 5S. Za powodzenie, w dużej mierze, odpowiada 
czynnik ludzki oraz to, w jaki sposób zostaną wykorzystane zebrane dane na temat 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wcześniej jednak, przed rozpoczęciem wdrażania 
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koncepcji 5S, należy wybrać adekwatne narzędzia, dzięki którym przebiegnie ono 
sprawniej. W literaturze można znaleźć różne metody, jak i narzędzia, które znacznie 
ułatwiają implementację systemu 5S [Karaszewski 2006].

Jedną z wymienianych w literaturze metod implementacji jest audyt. Jest to 
szczegółowa analiza działalności danego przedsiębiorstwa, instytucji czy orga-
nizacji, która może być przeprowadzana przez niezależnych, certyfikowanych 
specjalistów i ekspertów (spoza przedsiębiorstwa) bądź też przez wyznaczonych 
pracowników danej firmy. Celem audytu jest ocena (nie kontrola!) danego pod-
miotu pod kątem przyjętego kryterium, np. stabilności finansowej, wdrożonych 
standardów czy procedur, list kontrolnych, przepisów prawa czy też wewnętrz-
nych wymogów danego przedsiębiorstwa. Audyt pełni także rolę doradczą dla 
kadry zarządzającej, kierownictwa czy rady nadzorczej [Wielka Encyklopedia 
PWN 2001].

Innym narzędziem wskazywanym do wdrażania koncepcji 5S jest diagram 
Ishikawy. Jest to wykres przyczynowo-skutkowy, który stanowi graficzną pre-
zentację powiązań między czynnikami mającymi wpływ na określone kryterium, 
a skutkami, które wywołują. Jest bardzo pomocny przy rozwiązywaniu różnych 
problemów, a zakres jego stosowania – nieograniczony. Z powodzeniem można 
go użyć w usługach, administracji czy zarządzaniu projektami. Celem diagramu 
Ishikawy jest rozpoznanie przyczyn poniesionych lub potencjalnych niepowo-
dzeń przedsięwzięć [Imai 2006].

Kolejną metodą jest 5W1H (ang. five why one how) czyli „pięć razy dlaczego, 
raz jak”. Polega na zadawaniu po kolei pytań takich jak: kto, co, jak, gdzie, kiedy 
oraz dlaczego. Dzięki temu można uzyskać dokładny obraz przyczynowo-skut-
kowy danego problemu. Metoda ta pozwala skoncentrować się bądź wskazać 
bezpośrednio pozornie nieistotne elementy danego zagadnienia. Dobrym po-
mysłem jest połączenie metody 5W1H z mapą myśli, czyli kreatywnym sposobem 
zapisu, jako że pozwalają one na zupełną dowolność w sposobie ich wykorzysta-
nia [Imai 2006].

Propozycja modelu wdrażania systemu 5S

Na podstawie analizy literaturowej można zidentyfikować kluczowe determinanty 
wdrożenia koncepcji 5S. W efekcie opracowano model, który przedstawiono na ry-
sunku 2. 
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Rysunek 2. Model wdrażania systemu 5S
Etap 1: Określenie celu wdrożenia systemu 5S

1. Seiri –  
selekcja

2. Seiton –  
systematyka

3. Seiso – 
sprzątanie

4. Seiketsu – 
standaryzacja

5. Shitsuke – 
samodyscy-

plina

usprawnienie 
procesu, reduk-
cja kosztów

usprawnie-
nie procesu, 
wzrost skutecz-
ności i efek-
tywności

wzrost spraw-
ności maszyn, 
utrzymanie 
czystości urzą-
dzeń

wzrost bez-
pieczeństwa 
pracy, opraco-
wanie  proce-
dur i instrukcji 
postępowania

wzrost świado-
mości i wzrost 
motywacji 
pracowników

Etap 2: Audyt

1. Seiri –  
selekcja

2. Seiton –  
systematyka

3. Seiso – 
sprzątanie

4. Seiketsu – 
standaryzacja

5. Shitsuke – 
samodyscy-

plina

Etap 3: Diagnoza – określenie niezbędnych usprawnień

1. Seiri – s 
elekcja

2. Seiton –  
systematyka

3. Seiso – 
sprzątanie

4. Seiketsu – 
standaryzacja

5. Shitsuke – 
samodyscy-

plina

zmniejszenie 
zapasów, 
lepsze wy-
korzystanie 
powierzchni 
roboczej, 
zapobiega-
nie gubieniu 
przedmiotów

skrócenie 
czasu szu-
kania rzeczy 
potrzebnych 
na stanowisku 
pracy, poprawa 
bezpieczeń-
stwa pracy 

utrzymanie 
i poprawa 
sprawności 
maszyn, utrzy-
manie czyste-
go i łatwego 
do sprawdza-
nia stanowiska 
pracy; szybkie 
informowanie 
o uszkodze-
niach, poprawa 
środowiska 
pracy, elimina-
cja przyczyn 
wypadków

opracowanie 
procedur okre-
ślających prze-
bieg procesów 
w przedsię-
biorstwie 

zmniejszenie 
ilości pomyłek 
wynikających 
z nieuwagi, 
postępowanie 
zgodnie z we-
wnętrznymi 
procedurami 
i decyzjami 
kierownictwa, 
usprawnienie 
procesów 
komunikacji 
wewnętrznej, 
poprawa relacji 
międzyludz-
kich

Etap 4: Realizacja i doskonalenie

1. Seiri – 
selekcja

2. Seiton – 
systematyka

3. Seiso – 
sprzątanie

4. Seiketsu – 
standaryzacja

5. Shitsuke – 
samodyscy-

plina

posortowanie 
rzeczy na 
potrzebne 
i niepotrzeb-
ne, usunięcie 
rzeczy nie-
potrzebnych, 
uwolnienie 
stanowiska od 
rzeczy prze-
szkadzających

właściwe uło-
żenie rzeczy 
potrzebnych 
do szybkiego 
użytku, skró-
cenie czasu 
przygotowania 
stanowiska

utrzymanie 
czystości ma-
szyn, utrzyma-
nie schludnych 
i bezpiecznych 
warunków 
pracy

przestrzeganie 
wszystkich 
zasad obo-
wiązujących 
w przedsiębior-
stwie tj. proce-
dur, instrukcji, 
zarządzeń, 
poleceń

samokontrola, 
współpraca 
w zespołowym 
rozwiązywaniu 
problemów, 
postępowanie 
zgodne z decy-
zjami przełożo-
nych

Źródło: opracowanie własne.
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Podstawą wdrożenia koncepcji 5S jest określenie celu. Jest on formułowany, 
odrębnie dla każdego S, w Etapie 1. W Etapie 2. przeprowadzamy audyt podmiotu 
w  jakim wdrożenie ma być przeprowadzone. Interpretacja wyników audytu jest 
przedmiotem Etapu 3.: Diagnozy – określenia niezbędnych usprawnień. Od precyzji 
przeprowadzenia wspomnianej analizy w dużej mierze zależy powodzenie wprowa-
dzenia koncepcji 5S. Etap 4. przewiduje wdrożenie koncepcji oraz określenie możli-
wych kierunków jej doskonalenia w ramach danej organizacji.

Zastosowanie modelu – case study

Wykorzystując opracowany w poprzednim podrozdziale model badania, rozpoczę-
to od określenia celów dla poszczególnych S w ankietowanych przedsiębiorstwach. 
Badania prowadzono w ośmiu podmiotach. Dla podniesienia jasności wywodu dane 
szczegółowe będą prezentowane tylko dla Przedsiębiorstwa A, natomiast dane zbior-
cze dla wszystkich badanych Przedsiębiorstw (od A do H). Ustalone w procesie badań 
cele w branży fleksograficznej1 to:

1. Seiri: usprawnienie procesu, porządkowanie stanowisk pracy, redukcja kosztów.
2. Seiton: usprawnienie procesu, wzrost skuteczności i efektywności.
3. Seiso: wzrost sprawności maszyn, zwiększenie prędkości drukowania nawet 
do 1000 m/min; zastosowanie maszyn 10- i 12-kolorowych; możliwość druko-
wania „połową maszyny” i w tym czasie mycie oraz narządzanie pozostałych 
zespołów drukujących, dzięki czemu czas postoju maszyn pomiędzy zlece-
niami jest bardzo krótki; nowsze systemy sterowania i kontroli druku; automa-
tyczne systemy regulacji docisku; roboty do wymiany cylindrów rastrowych; 
urządzenia nadzorujące przebieg wstęgi; skomputeryzowane systemy szybkie-
go pasowania; rakle komorowe zapewniające stałe i powtarzalne przenosze-
nie farby; automatyczne urządzenia regulujące lepkość farb; zespoły drukowe 
z bezpośrednim napędem; optymalizowanie formy, kątów i liniatury punktu 
rastrowego; stosowanie patterningu umożliwiające lepsze przeniesienie farby 
na podłoże; zoptymalizowanie wydruków próbnych (proof); zastosowanie cy-
frowej obróbki płyt umożliwia osiąganie wyższej liniatury rastra, zmniejszenie 

1 „Fleksografia jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin poligrafii. (…) Fleksografia nie 
jest już tanią, prostą metodą drukowania dużych, pełnych płaszczyzn i nieskomplikowanych rysunków, 
czy też prostych motywów zdjęciowych o niskiej liniaturze rastra. Postęp techniczny ostatnich 10-15 lat 
umożliwił zadziwiającą zmianę jakości i dziś fleksografia śmiało konkuruje z offsetem i wklęsłodrukiem 
w sektorze opakowań. Większość drogich, nowatorskich kiedyś rozwiązań dostępnych jako opcja za do-
datkową dużą dopłatą dziś jest już standardem.” [Matuszewski, s. 3]
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przyrostu wartości tonalnych, drukowanie drobniejszych elementów i stabil-
ność podczas drukowania całego nakładu; hybrydowe technologie cyfrowo-
analogowe dające w  rezultacie stabilny wymiarowo punkt drukowy; techno-
logia HD; łączenie rastrowania klasycznego i stochastycznego; utrzymanie 
czystości urządzeń.
4. Seiketsu: poprawa bezpieczeństwa pracy.
5. Shitsuke: wzrost świadomości wdrażanych zmian i motywacji pracowników.
W drugim etapie dokonano dokładnej oceny badanych podmiotów pod kątem 

parametrów systemu 5S przeprowadzając audyt, odrębnie dla każdego podmiotu. Ce-
lem badania było określenie, które ze składników koncepcji występują już w przedsię-
biorstwach. Żadne z badanych przedsiębiorstw nie wprowadziło wcześniej omawianej 
metody 5S. Składowe systemu są jednak na tyle uniwersalne, że nawet bez znajomości 
koncepcji jej elementy mogły z  powodzeniem funkcjonować w  badanych podmio-
tach, tym bardziej, że utrzymywanie porządku w miejscu pracy jest regulowane przez 
art. 211 Kodeksu pracy2.

W celu ujednolicenia procesu audytowania opracowano 60 pytań, w oparciu 
o które sprawdzano występowanie elementów znamiennych dla systemu 5S. W za-
leżności od odpowiedzi, do każdego zapytania przypisano odpowiednią liczbę 
punktów. Wyróżniono pięć poziomów skali ocen:

 · 4 pkt – oznaczają całkowite spełnienie warunków/normy, 
 · 3 pkt – wysoki poziom spełnienia warunków/normy, 
 · 2 pkt – średni poziom spełnienia warunków/normy,

2 Rozdział II Prawa i obowiązki pracownika: „Art. 211. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu 
oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stoso-
wać się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, [pod-
kreślenie EK i MR];
stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stoso-
wać się do wskazań lekarskich;
niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu ży-
cia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie 
zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;
współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy” [Dz. U. z 2017 r., poz. 60.962].
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 · 1 pkt – niski poziom spełnienia warunków/normy,
 · 0 pkt – brak spełnienia warunków/normy, do którego nie przypisano żad-

nego punktu.
Każde przedsiębiorstwo mogło uzyskać maksymalnie 240 punktów. Oprócz 

własnych obserwacji, podczas przeprowadzania audytu, uwzględniono również 
wypowiedzi kierownictwa oraz pracowników poszczególnych firm. Informacje po-
zyskane bezpośrednio od osób zatrudnionych, w znacznym stopniu umożliwiły do-
kładniejszą analizę stanu faktycznego każdego z badanych przedsiębiorstw.

Audyt rozpoczęto od zbadania sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w ra-
mach pierwszego filaru koncepcji 5S, jakim jest Selekcja. Następnie badano kolejne 
etapy metody – Systematykę, Sprzątanie, Standaryzację oraz Samodyscyplinę.

Diagnoza – omówienie wyników audytu

Wyniki audytu przeprowadzonego w poszczególnych przedsiębiorstwach pod ką-
tem systemu 5S wyniosły odpowiednio: Przedsiębiorstwo A – 105/240, Przedsiębior-
stwo B – 98/240, Przedsiębiorstwo C – 112/240; Przedsiębiorstwo D – 108/240, Przed-
siębiorstwo E – 102/240, Przedsiębiorstwo F – 99/240, Przedsiębiorstwo G – 111/240, 
Przedsiębiorstwo H – 95/240. 

W tabeli 2. zamieszczono zestawienie poszczególnych wyników Przedsiębior-
stwa A dla każdego z kroków koncepcji oraz podano spełnienie wymagań audytu 
w ujęciu procentowym. 

Tabela 2. Wynik audytu w przedsiębiorstwie A

Krok S Uzyskane punkty Procent spełnienia wymagań 
audytu

Selekcja 25 52
Systematyka 17 35
Sprzątanie 36 75
Standaryzacja 20 42
Samodyscyplina 7 15

Ogółem: 105 Ogółem: 44

Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 3. przedstawiono za pomocą wykresu radarowego wyniki audytu 
przeprowadzonego w Przedsiębiorstwie A. Można zauważyć, że nie uzyskało ono 
maksymalnej liczby punktów w żadnym z kroków. Najwięcej, bo aż 36 punktów, 
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zdobyło w ramach trzeciego etapu, jakim jest Sprzątanie. Oznacza to, że w 75% fir-
ma spełnia jego warunki. Najmniej, bo tylko 7 punktów na 48 możliwych, uzyskała 
w ostatnim kroku, czyli Samodyscyplinie. Daje to wynik na poziomie zaledwie 15% 
realizacji wymogów 5S. Odnosząc się do całego audytu, Przedsiębiorstwo A speł-
niło w sumie 44% podstawionych wytycznych, czyli nie spełnia nawet połowy wy-
maganych warunków koncepcji.

Rysunek 3. Graficzna prezentacja wyników audytu 

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki audytu oraz dokładniejszą (wewnętrzną) 
analizę stanu Przedsiębiorstwa A stwierdzono, że implementację 5S należy rozpo-
cząć od wstępnych szkoleń zarówno pracowników, jak i kierownictwa. Zauważono, 
że w firmie istnieje także potrzeba bardziej szczegółowego dopracowania elemen-
tów każdego z etapów metody. W przypadku dwóch kroków, mianowicie Systema-
tyki oraz Samodyscypliny, zaleca się dokładne zaplanowanie całości procesu imple-
mentacji, ze względu na brak funkcjonowania ich elementarnych założeń. Natomiast 
w obrębie Sprzątania należy doszlifować niektóre z aspektów tego etapu. Wysoki 
poziom trzeciego parametru z kroków S jest spowodowany samym procesem pro-
dukcyjnym przedsiębiorstwa, który wymaga utrzymania wysokiego poziomy czy-
stości, aby móc zachować najwyższą jakość wytwarzanych produktów.
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Odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona implementacja 5S powinna przy-
nieść pożądane efekty w postaci dobrze zorganizowanych stanowisk roboczych, 
a  także poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwie, ujednolicenie wytycznych 
i procedur Przedsiębiorstwa A. Wnioski te zostały potwierdzone na podstawie ba-
dań w pozostałych podmiotach.

Wnioski

Koncepcja 5S jest skuteczną metodą udoskonalenia miejsca pracy. Wpływa nie tylko 
na poprawę warunków pracy poprzez jej lepszą organizację, ale także na skrócenie 
czasu realizacji zamówienia czy wzrost produktywności. Właściwy sposób implemen-
tacji metody oraz sumienne przestrzeganie jej założeń umożliwia kontrolowanie ilości 
stanu zapasów – od narzędzi, przez sprzęt, a na materiałach kończąc. Pomaga także 
usprawnić metodykę czynności wykonywanych na danym stanowisku roboczym w 
taki sposób, aby były one realizowane zgodnie z zachowaniem zasad ergonomii pracy. 
Ponadto wdrożenie metody pomaga utrzymać właściwy poziom czystości w przedsię-
biorstwie, co przekłada się także na jakość wytwarzanych produktów. Umożliwia rów-
nież stworzenie przejrzystych oraz zrozumiałych przepisów, dokumentów czy proce-
dur. 5S wpływa także na wzrost kreatywności i zaangażowania pracowników w sprawy 
firmy. Poszerza ich wiedzę na temat powyższej koncepcji oraz narzędzi w niej używa-
nych. Ważny jest też wpływ metody na poprawę warunków bezpieczeństwa otoczenia, 
w którym wykonywane są czynności produkcyjne oraz samej pracy. Jednakże, aby w 
całości wdrożyć 5S potrzebna jest wytrwałość w realizacji wyznaczonych celów. 

Proces wdrażania zasad 5S w firmie należy rozpocząć od przeprowadzenia wśród 
pracowników szkolenia dotyczącego istoty systemu. Należy im również opisać po-
szczególne etapy 5S, zaprezentować przykładowe rozwiązania oraz przytoczyć za-
lety, jakie niesie ze sobą ten model. Kiedy system zostanie w pełni wdrożony, tzn. 
zostaną zastosowane wszystkie kroki, należy przeprowadzać regularne audyty kon-
trolne. Pozwalają one na wykrycie pojawiających niezgodności i wprowadzenie dzia-
łań korygujących.

Możliwe jest również opracowanie modelu referencyjnego wdrażania systemu 
5S w podziale branżowym.

Na podstawie analizy wielu periodyków oraz wyników przeprowadzonych ba-
dań, można zauważyć, że metoda 5S ma wiele zalet. W większości są one dopasowa-
ne indywidualnie do obszaru, na którym został zaimplementowany system [System 
5S 2017]. Do najważniejszych zalet 5S należą:
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 · nauka samodyscypliny przez pracowników,
 · wyeliminowanie czasu przeznaczonego na szukanie przedmiotów,
 · minimalizacja czynników ryzyka na stanowiskach pracy, w parkach maszyno-

wych itd.,
 · zmniejszenie marnotrawstwa materiałów na stanowisku pracy,
 · redukowanie niepotrzebnych czynności (np. chodzenia w poszukiwaniu narzędzi),
 · lepsza komunikacja interpersonalna wśród pracowników,
 · redukcja liczby wadliwych przedmiotów,
 · zmniejszenie liczby wypadków przy pracy,
 · dokładnie określone zakresy obowiązków pracowników;
 · poprawa jakości warunków pracy,
 · podniesienie produktywności,
 · kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy. 
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Logistics Competences  
within World Class Supply Chains Concept

Abstract:  In the recent years, within the business management area, one may notice 

an increasing importance of a firm’s competences in achieving the expected market 

and economic outcomes leading to business success as well as to business competi-

tive advantage. Within business management an increasing role is often assigned to 

business logistics concept. Among the firm’s competences, an important role is played 

by logistics competences.

The aim of the article is to present the results of the research conducted by European 

Logistics Association (ELA) and A.T. Kearney, concerning the place and role of logistics 

competences within World Class Supply Chains concept. Logistics competences are the 

long-term capabilities related to the coordinated use of the resources (including logi-

stics resources), involved in the goals achievement as well as in the processes, activities 

and tasks implementation that lead to the expected market and economic outcomes, 

business success and business competitive advantage achievement.

Within the research conducted by the European Logistics Association and A.T. Kearney, 

the following logistics competences affecting business competitive advantage creation 

have been identified: (1) responsiveness, (2) agility, (3) leanness, and (4) intelligence.

Key words: Competences, Logistics, Supply Chain, Competitive Advantage

Introduction

In the recent years, within the business management area one may notice a gro-
wing importance of a firm’s competences, which are an important part of the so-
called strategic business potentials. Strategic business potentials can be seen as 
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factors influencing the expected market and economic outcomes achievement by 
a firm. Typical market outcomes are: market share, customer satisfaction and customer 
loyalty, while typical economic outcomes are: sales, turnover, profit and profitability.

The expected market and economic outcomes are strongly associated with the 
achievement of the planned, target results by a firm. Such outcomes often relate 
to the significant number of positive changes within the system and the process of 
business management, and thus may be a cornerstone of the sustained, long-term 
business success achievement. In such a situation, the strategic business potentials 
can be referred to as “business success potentials”. When the market and economic 
outcomes achieved by the firm are more valuable compared to the outcomes achie-
ved by the competitors, business success potentials may become very important 
factors affecting the firm’s competitive advantage creation as well as the firm’s dist-
inctive competitive position achievement.

The aim of the article is to present the research results concerning the place and 
role of logistics competences within World Class Supply Chains concept. The rese-
arch has been conducted by European Logistics Association (ELA) and A.T. Kearney. 
In particular, the article presents four fundamental logistics competences affecting 
business success as well as business competitive advantage creation in the light of 
the European Logistics Association and A.T. Kearney research.

The nature of logistics competences

One of the most important terms within contemporary strategic management area 
are the firm’s competences. At the same time, one may notice the increasing impor-
tance of the – already mentioned above – business success potentials. The potentials 
are related to the most influential and important “school” within the contemporary 
strategic management, called “resource-based view” (RBV) concept.

Taking into consideration the assumptions and components of the resource- 
-based view concept, it can be noticed that the most important factors (which 
are “internal” in relation to a firm) influencing business management, business 
success as well as business competitive advantage creation are: resources, 
skills, capabilities, knowledge, competences and core competences [Matwiej-
czuk 2011b, Matwiejczuk 2013]. The business success potentials often deal with 
different functional areas of the firm. In particular, it is important to point out 
the growing importance of the business potentials related to the logistics area, 
which can be referred to as “logistics potentials of business success” or “logistics 
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potentials”. Logistics potentials of business success include: (1) logistics resour-
ces, (2) logistics capabilities and (3) logistics competences [Matwiejczuk 2014].

Logistics potentials can be perceived and understood as factors related to the 
logistics area, particularly to the management of goods and information flow wit-
hin the firm as well as within the entire supply chain, affecting the possibilities of 
the expected market and economic outcomes achievement by the firm. The ex-
pected market and economic outcomes are the results of the launch and imple-
mentation of the planned processes, activities and tasks, both at strategic as well 
as operational level. Such implementation should be adequate to the structure of 
the firm’s goals as well as the firm’s capabilities, and should take into account the 
conditions concerning the market, competitive and macroeconomic environment 
[Day, Wensley 1988, Blaik 2017].

Logistics competences are a distinctive and significant type of logistics po-
tentials, considered both from the perspective of changes occurring within the 
business management system, as well as from the perspective of business com-
petitive advantage creation [Blaik, Matwiejczuk 2011, Matwiejczuk 2011a, Ma-
twiejczuk 2012, Blaik, Bruska, Kauf, Matwiejczuk 2013, Blaik, Matwiejczuk 2013, 
Matwiejczuk 2013].

Logistics competences can be defined as the long-term capabilities related to 
the coordinated use of the resources (particularly logistics resources), actively and 
widely involved in the goals achievement as well as in the processes, activities and 
tasks implementation that leads to the expected market and economic outcomes 
achievement [Matwiejczuk 2010]. Such logistics competences may be considered 
as the basis for business success and business competitive advantage creation.

Logistics competences arise and evolve as a result of the integration and co-
ordination of logistics resources as well as logistics capabilities. The integration 
relates to “synergistic effects”, i.e. benefits, opportunities etc., resulting from the 
possibilities of simultaneous use of a comprehensive base of differentiated resou-
rces (so-called “resources compositions” or “resources bundles”), which are preci-
sely assigned to the specific logistics capabilities (so-called “capabilities composi-
tions” or “capabilities bundles”). In turn, the coordination concerns the managerial 
processes and activities, which create the opportunities for efficient and effective 
use of differentiated compositions (bundles) of resources and capabilities, leading 
to the expected market and economic outcomes achievement. As a consequence, 
the logistics competences – apart from the competences related to other business 
functional areas – can significantly contribute to business success achievement as 
well as to business competitive advantage creation.
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World Class Supply Chains concept  
within the research conducted by European Logistics 
Association and A.T. Kearney

For many years European Logistics Association in cooperation with A.T. Kearney 
conducts well-known, periodical research concerning the concepts of logistics 
and supply chain management as well as the premises of their implementation 
in firms [Kearney 1982, Kearney 1987, Kearney 1993, European Logistics Asso-
ciation, Kearney 1999, European Logistics Association, Kearney  2004, European 
Logistics Association, Kearney 2009]. In the recent years, the research conducted 
by European Logistics Association and A.T. Kearney is mainly embedded on the 
concept of World Class Supply Chains, which is presented in Figure 1.

The results of the European Logistics Association and A.T. Kearney rese-
arch concerning logistics costs [Kearney 1982] and logistics productivity [Kear-
ney  1987] have been the basis for the identification of the logistics excellence 
concept assumptions. Logistics excellence concept has been the main issue of 
the third research edition [Kearney 1993].

The results of the research conducted by European Logistics Association 
and A.T.  Kearney pointed out that the achievement of logistics excellence, 
which is the basis for business competitive advantage creation, is related to the 
optimal relationships within the triad system: “quality-time-cost”. Such triad 
concerns the most important criteria for assessing the expected market and 
economic outcomes achieved by a firm, related to the customer as well as the 
firm value added.

The identification of logistics competences  
within World Class Supply Chains concept

The fourth edition of the research conducted jointly by European Logistics As-
sociation and A.T. Kearney concerned the identification of multiple criteria of 
value creation for all firms (suppliers, manufacturers, intermediaries, distribution 
companies, wholesalers, retailers, etc.) involved within the supply chain as well 
as for the ultimate customers [European Logistics Association, Kearney 1999; 
Wolffgram 2000].
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Figure 1. Supply Chain Concept within the research conducted by European 
Logistics Association and A.T. Kearney

Source: [European Logistics Association, Kearney 2009, p. 18].

The results of the research pointed out that the logistics and supply chain mana-
gement concepts should be more deeply embedded within “business reality”. In the 
recent years, logistics as well as supply chain management are more and more often 
perceived from the core competences perspective [European Logistics Association, 
Kearney 1999].

The research results also pointed out that the basis for improving logistics solu-
tions within the entire supply chain as well as for the logistics services development 
are the relationships occurring in the triad “quality – time – cost”. The separate and 
inconsistent use of such criteria as: (1) the quality of the logistics offer and services, 



230

Rafał Matwiejczuk

(2) time of customer orders execution, (3) goods and information flow costs, are to 
a large degree insufficient, in the light of changes concerning the contemporary vo-
latile markets as well as customer and environment requirements [European Logi-
stics Association, Kearney 1999].

Within the research conducted by the European Logistics Association and A.T.  Ke-
arney, the following trends and megatrends have been recognized as the most signi-
ficant in the light of logistics and supply chain management concepts development: 
(1) the progressive liberalization of the European Single Market, (2) the growing indivi-
dualization of customer preferences and requirements, and (3) the dynamic develop-
ment of the information technologies [European Logistics Association, Kearney 1999]. 
Taking into consideration the above trends and megatrends, the following logistics 
competences affecting business competitive advantage creation have been identified: 
(1) responsiveness, (2) agility, (3) leanness, and (4) intelligence (Figure 2).

Figure 2. Logistics competences within the research conducted by European 
Logistics Association and A.T. Kearney

Source: Based on: [European Logistics Association, Kearney 1999].

Responsiveness enables efficient and effective customer problems solving as 
well as the adaptation to unexpected changes in customer needs, wants and pre-
ferences. Within the development of logistics competences concerning responsi-
veness an important role is played by the firm integration with its suppliers and 
customers.
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Agility creates the opportunities for the achievement of the optimal relationships 
between the level and structure of the costs and the standards of the logistics servi-
ce. Agility comprises the capabilities which facilitate firms and supply chains adapta-
tion to market and environment requirements.

Leanness means the systematic minimizing and eliminating different wastes. 
These competences are embedded on two previous logistics competences concer-
ning responsiveness and agility. An important role in target leanness level achieve-
ment is played by tools, procedures and mechanisms of the identification of ineffec-
tive resources in firms as well as in the entire supply chains.

The last logistics competence in the European Logistics Association and A.T. Ke-
arney research, referred to as intelligence, supports the previous three competen-
ces. Responsiveness, agility and leanness require adequate information. Intelligen-
ce concerns the customers needs, wants, preferences, expectations, etc., as well 
as the efficiency, transparency, “flowgistics”, etc. of the materials and goods flow 
within the entire supply chain.

Further research concerning the growing importance 
of supply chain management conducted by European 
Logistics Association and A.T. Kearney

The European Logistics Association and A.T. Kearney research carried out in next 
years concerned the progressive differentation of supply chains, associated with 
the increasing individualization of the customer preferences, which require new 
and innovative ways of their problems solving [European Logistics Association, Ke-
arney 2004]. Apart from this, the results of the research conducted by the European 
Logistics Association and A.T. Kearney pointed out at the importance of the supply 
chain management concept, which is increasingly affecting the most important de-
cisions taken at the highest levels of the business management, related to creating 
and maintaining the firm’s competitive advantage [European Logistics Association, 
Kearney 2009] (Figure 3).

Within the results of the research carried out by the European Logistics Asso-
ciation and A.T. Kearney one may notice an increasing importance of supply chain 
management as a concept which may significantly contribute – now as well as in the 
nearest future – to business competitive advantage creation.
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Figure 3. The assessment of the supply chain management importance within 
a firm in the light of the research conducted by European Logistics Association 
and A.T. Kearney

Source: Based on: [European Logistics Association, Kearney 2009, p. 24].

Since the late 1990s, i.e. the fourth edition of the European Logistics Associa-
tion and A.T. Kearney research [European Logistics Association, Kearney 1999], 
the increasing importance of logistics competences as important factors (deter-
minants) affecting the achievement and maintenance of business competitive ad-
vantage is emphasized. In the recent years, logistics competences have been more 
deeply “embedded” within the concept of World Class Supply Chains, which create 
the possibilities for the efficient and effective supply chain strategy formulation, 
rational supply chain segmentation, as well as key business proccesses identifi-
cation, leading to gaining and maintaining the sustained, long-term competitive 
advantage.
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Conclusion

A firm’s competences play an important role in the achievement of the expected mar-
ket outcomes and economic outcomes by a firm, leading to business success as well 
as to business competitive advantage creation. Within business management area 
one may notice an increasing role of business logistics concept and – in particular – 
logistics competences.

The article presented the results of the research carried out by European Lo-
gistics Association (ELA) and A.T. Kearney concerned with the place and role of 
logistics competences within World Class Supply Chains concept. Logistics com-
petences, perceived as the long-term capabilities related to the coordinated use 
of the resources, affecting business competitive advantage creation, in the light of 
the European Logistics Association and A.T. Kearney research, comprise: (1) respon-
siveness, (2) agility, (3) leanness, and (4) intelligence.
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Wprowadzenie

Proces obsługi wadliwych i zwracanych produktów jest w literaturze szeroko omawia-
ny z punktu widzenia zarządzania logistycznego, które w pierwotnym zakresie odnosi-
ło się do tradycyjnych przepływów produktów typu forward [Pabian 2013, ss. 120–121]. 
Jednocześnie, wraz ze zmianami w praktyce biznesowej, przepływy te stopniowo za-
częły dotyczyć strumieni wstecz obejmujących zwracane wyroby, materiały lub odpa-
dy [Wieser, Perret, Jaffeux 2012, ss. 57–58]. Proces postępowania z wadliwym produk-
tem stał się częścią logistyki produkcji i ma coraz większe znaczenie dla zarządzania 
zapasami i planowania produkcji [Brzozowska 2014, s. 423]. Starostka-Patyk, proponu-
jąc rozwiązanie problemu zarządzania produktem wadliwym z punktu widzenia całej 
gospodarki, stwierdza, że zwrot polityki akceptacji w firmach jest wynikiem zarówno 
presji instytucjonalnej, jak i związanej z klientem [Starostka-Patyk 2015, ss. 257–258]. 
Rozważania te przyczyniły się do opracowania treści niniejszego artykułu, którego ce-
lem była analiza sposobu zarządzania produktami niepełnowartościowymi, na przy-
kładzie studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży motoryzacyjnej 
w oparciu o literaturę przedmiotu.

Podejście do zarządzania zwrotami

W literaturze przedmiotu analizowane są różnego rodzaju zwroty towaru, które, z uwa-
gi na charakter i źródło pochodzenia, wymagają często dywersyfikacji podejścia do za-
rządzania nimi. Zwroty z produkcji są naturalną konsekwencją procesu wytwarzania. 
Jednocześnie zaś stanowią źródło braków w dostawach do klienta, co stanowi kluczo-
wy problem w realizacji zamówień. Zwiększenie wydajności produkcji i zaspokojenie 
potrzeb nabywcy wymaga więc systematycznej analizy i oceny przyczyn powstawa-
nia wadliwych produktów, zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i obsługi klienta. 
Zwroty produktów stanowią obecnie istotny aspekt w konkurencyjnym środowisku bi-
znesowym, dlatego zarządzanie nimi stanowi jeden z kluczowych elementów strategii 
firmy. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tymi zwrotami jest przyjęcie i wdrożenie 
programów odwrotnej logistyki [Agrawal, Singh, Murtaza 2016, s. 93].

Z uwagi na charakter przepływów produktów w łańcuchu dostaw, zwroty mogą 
mieć różną postać, zależnie od ogniwa łańcucha. Na poziomie producenta są to 
[Jeszka 2013, s. 12]:

 · zwroty wynikające z nadmiaru, zbędności lub niewłaściwej jakości surowca,
 · produkty wadliwe,
 · produkty uboczne i pozostałości produkcyjne.
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Jednocześnie, zgodnie z definicją logistyki odwrotnej, wszelkie odpady produk-
cyjne traktowane są jako produkty niepełnowartościowe lub odpadowe [Nitkiewicz, 
Starostka-Patyk 2014, s. 5949]. Przywołane definicje wskazują na bliskoznaczność po-
jęcia zwrotu, produktu wadliwego oraz produktu niepełnowartościowego, dlatego 
w dalszej części artykułu będą one używane zamiennie. 

Proces zarządzania zwrotami w przedsiębiorstwie 
produkcyjnym

Badania efektywności procesu zwrotu przeprowadzono w oparciu o obserwacje 
w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym z branży motoryzacyjnej. Wybrany pod-
miot badawczy jest liderem na krajowym rynku produkcji części samochodowych. 
Z uwagi na zakres, jak i różnorodność wyrobów, każdego roku rejestruje on śred-
nio 10% wadliwych produktów, które podlegają określonej procedurze zarządzania 
zwrotami. Poniższy schemat prezentuje procedurę zarządzania zwrotami produkcyj-
nymi w badanym podmiocie w ujęciu funkcjonalnym. 

Rysunek 1. Mapa procesu zwrotu w badanym podmiocie produkcyjnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych badanej firmy.
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Zgodnie z powyższą procedurą postępowania z produktami wadliwymi, można 
wyróżnić kilka kluczowych scenariuszy zwrotów w procesie produkcyjnym, które pre-
zentuje tabela 1.

Tabela 1. Charakterystyka scenariuszy radzenia sobie ze zwrotami produkcyjnymi

Numer  
scenariusza Charakterystyka procesu zwrotu

Scenariusz 1

kontrola jakości identyfikuje produkt jako niezgodny z wymogami, któ-
ry zostaje oceniony i sklasyfikowany w całości jako produkt wadliwy. 
W dalszej procedurze cała partia produkcji zostaje zatrzymana do kon-
troli. Uszkodzone produkty są identyfikowane jako możliwe do naprawy 
i poddawane obróbce zgodnie z ich wadą, następnie wracają do procesu 
produkcyjnego

Scenariusz 2

kontrola jakości identyfikuje produkt jako niezgodny z wymogami, który 
zostaje oceniony i sklasyfikowany jako produkt wadliwy tylko w określonej 
części z powodu błędów w procesie produkcyjnym. W dalszej procedurze 
cała partia produkcji zostaje zatrzymana do kontroli. Uszkodzone kompo-
nenty są identyfikowane jako możliwe do naprawy i poddawane obróbce 
zgodnie z ich wadą, następnie wracają do procesu produkcyjnego

Scenariusz 3

kontrola jakości identyfikuje produkt jako niezgodny z wymogami, który 
zostaje oceniony i sklasyfikowany jako produkt wadliwy tylko w określonej 
części. Cała partia zostaje zatrzymana do kontroli. Wadliwy komponent 
zostaje zidentyfikowany według dostawcy. Uszkodzone elementy są iden-
tyfikowane jako możliwe do naprawy, a ponieważ są potrzebne w procesie 
produkcyjnym, poddawane są obróbce na miejscu, zgodnie z ich wadą 
i wracają do produkcji

Scenariusz 4

podczas procesu produkcyjnego kontrola jakości identyfikuje produkt jako 
niezgodny z kryteriami jakości. Jest on ponadto oceniony i sklasyfikowany 
w części jako produkt wadliwy. Cała partia zostaje zatrzymana do kontroli. 
Wadliwy komponent zostaje zidentyfikowany według dostawcy. Uszkodzo-
na części partii produktu zostaje odesłana do dostawcy

Źródło: opracowanie własne.

Procedura zwrotu ma swój początek w procesie produkcji i obejmuje dziewięć 
podstawowych kroków, z których pierwsze cztery to czas od momentu identyfi-
kacji wadliwego produktu do momentu zatrzymania maszyny czy całej linii i wy-
cofania danej partii z dalszej produkcji. Czas reakcji jest tu krótszy niż 24 godziny 
i obejmuje:

 · wyodrębnienie wadliwego produktu i partii produktu, 
 · zatrzymanie procesu produkcji danej partii,
 · identyfikację wady i nadanie wadliwemu produktowi właściwego statusu,
 · określenie przyczyn wady.

Kolejne pięć kroków tego procesu jest realizowane w trybie bieżącym i zajmuje 
łącznie kilkanaście dni. Czas od rozpoczęcia do rozwiązania problemu powinien 
mieścić się w czasie 25 dni, w trakcie których określa się sposoby zagospodaro-
wania powstałych zwrotów, a także reguluje się procedury reklamacyjne w relacji 
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z klientem lub dostawcą. W obserwowanej procedurze wobec zwróconego pro-
duktu podejmowane są działania o charakterze zapobiegawczym i naprawczym, 
których celem jest przywrócenie pełnej lub częściowej jego wartości. 

Charakter i kierunek zwrotów produkcyjnych

Informacja o wadliwej partii produktu może dotrzeć do kierownictwa firmy w czasie 
produkcji lub dopiero po jej zakończeniu, kiedy towar został już dostarczony do klien-
ta. W każdym z obu przypadków główne przyczyny zwrotów mogą być następujące:

 · wewnętrzna – w wyniku niepoprawnego funkcjonowania wyposażenia techno-
logicznego, błędów projektu lub człowieka;
 · zewnętrzna – w wyniku wad stosowanego materiału lub półproduktów.

Zidentyfikowanie błędów powoduje zatrzymanie procesu produkcji w różnym 
czasie i na różnym etapie (tabela 2).

Tabela 2. Relacje między przyczynami powstania niepełnowartościowego produktu

Moment  
zatrzymania 

procesu  
produkcji

Przyczyny  
zatrzymania  

procesu produkcji
Kierunek reklamacji 

zwrotów
Przyczyna powstania  

niepełnowartościowego 
produktu

Rozpoczęcie 
procesu pro-
dukcji bieżąca kontrola 

jakości produktów

od producenta do 
dostawcy 

wadliwy materiał, suro-
wiec,
niesprawna linia techno-
logiczna itp.,
zły projekt/konstrukcja 
produktu,
czynności operatora 
maszyny,
czynności pomiarowe itp.

Produkcja 
w toku od klienta do produ-

centa (wewnętrzna)Zakończenie 
produkcji informacja od klienta

Źródło: opracowanie własne.

Zatrzymanie procesu produkcji może nastąpić na jego początku, w trakcie lub 
po zakończeniu i wydaniu partii produktów na magazyn lub do klienta. W każdym 
z wymienionych przypadków priorytetem jest wstrzymanie procesu produkcji da-
nej partii i ustalenie przyczyny zaistniałego stanu. Zwroty wynikające z powodu wad 
materiału czy podzespołu uruchamiają standardową procedurę reklamacji w stosun-
ku do ich dostawcy (nawet do 50 dni). Jednocześnie zwroty zgłoszone przez klienta 
uruchamiają procedurę reklamacji w stosunku do samego producenta (do 25 dni). 



242

Tomasz Nitkiewicz, Katarzyna Grondys

Sposoby zagospodarowania odpadów produkcyjnych

Niezgodność produktu z wymogami podlega dokładnym analizom i ocenie. Klu-
czowym zadaniem jest identyfikacja i ustalenie przyczyny niezgodności, która 
determinuje proces odzysku wartości z wadliwego produktu. Odzysk całkowitej 
wartości zwrotu następuje w momencie, gdy podlega on całkowitemu przetwo-
rzeniu na nowy produkt lub zostaje skutecznie naprawiony. Odzysk częściowy – 
chociaż fragment zwrotu nadaje się do ponownego wykorzystania i przetworze-
nia w pełnowartościowy produkt. Odzysk taki może wystąpić nawet wtedy, gdy 
produkt nadaje się jedynie do złomowania. Ma on wtedy charakter spieniężony, 
przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności produkcyjnej. Poszczegól-
nym zwrotom nadawane są konkretne statusy, które określają czy można odzy-
skać wartość użytkową wadliwego produktu:

 · wyrób niezgodny – materiał/produkt nie spełniający wymagań; w przypadku 
produktu wymagana jest ocena jego przydatności według indywidualnie usta-
lonych kryteriów; 
 · brak/odpad – materiał/produkt nie spełniający wymagań w sposób jedno-

znacznie określony, nie nadający się do ponownego wykorzystania, a jedynie 
do złomowania.

W badanym podmiocie można więc mówić o podziale zwrotów na te podda-
wane naprawie lub odnowie, którym przywracana jest wartość użytkowa (wyrób 
niezgodny – status żółty – rysunek 1) i te, które należy zastąpić innymi, nowymi 
produktami (odpad – status czerwony – rysunek 1). Wyroby niezgodne mogą po 
skutecznej naprawie zyskać status zielony (rysunek 1), jednocześnie, przy bra-
ku możliwości ich ponownego wykorzystania, po ocenie przydatności, zgodnie 
z polityką firmy zmienia się ich statusu na tzw. „brak”.

Identyfikacja wyrobów niezgodnych z wymaganiami determinuje podjęcie 
następujących czynności:

1. Postępowanie z wyrobem niezgodnym, którego celem jest zapewnienie, 
aby wyroby niezgodne nie zostały użyte w procesach produkcyjnych i/lub 
dostarczone do klienta.
2. Zgłoszenie do katalogu produktów niepełnowartościowych – rejestracja 
danych dotyczących typu i numeru produkcyjnego niepełnowartościowego 
wyrobu. 
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Kluczowe Wskaźniki Wydajności  
w ocenie efektywności zarządzania zwrotami

Jak już wspominano, jednym z wyznaczników efektywności produkcji jest poziom 
zwrotów z produkcji. Obserwacje w konkretnym przedsiębiorstwie pozwoliły 
ocenić złożoność procesu zarządzania zwrotami, co przekłada się na złożoność 
jego pomiaru. Mierniki uwzględniane w klasycznej ocenie łańcucha dostaw, a do-
kładniej te odnoszące się do kategorii strat, obejmują cały łańcuch dostaw, od-
nosząc się w obszarze produkcji głównie do wszystkich zasobów i mając wymiar 
kosztowy [Vitasek, Ledyard, Manrodt 2011, s. 52]. 

Innym charakterystycznym sposobem pomiaru efektywności procesów logi-
stycznych, których cechy wynikają z indywidualnych kryteriów i obszarów dzia-
łalności przedsiębiorstwa, są Kluczowe Wskaźniki Wydajności (z ang. Key Perfor-
mance Indicators – KPI).

Zgodnie z definicją, KPI to wskaźniki o charakterze finansowym lub niefinan-
sowym, które służą ocenie skuteczności realizacji długoterminowych celów i sta-
nowią narzędzie pomiarowe wydajności procesów realizowanych w organizacji 
[Velimirovića, Velimirović, Stanković 2011, s. 63]. System pomiaru należy ziden-
tyfikować w oparciu o przeszłe, obecne lub potencjalne wyniki, które mogą być 
wyrażone zarówno jakościowo, jak i ilościowo [Barbuio 2007, s. 8]. Zgodnie z za-
sadami doboru KPI, ich optymalna liczba w poszczególnych obszarach powinna 
wynieść około 15 wskaźników [Tundys 2015, s. 6308].

W literaturze z zakresu logistyki, pomiar KPI w skali całego łańcucha dostaw 
jest dość szeroko prezentowany przez J. Twaroga czy D. Kisperską–Moroń. Jedno-
cześnie, w proponowanym zestawie mierników, trudno doszukać się wskaźników 
typowych dla procesu zwrotów. W tym kontekście można jedynie zaszeregować 
kategorię strat, w ramach której wyróżnia się:

 · „inspekcje jakościowe, substytucja, zmiana zamówienia;
 · utracone zamówienia, uszkodzone lub zagubione produkty, opóźniona reak-

cja na reklamacje klientów; 
 · produkty uszkodzone lub zagubione, błędy w kompletowaniu zamówień, do-

stosowywanie zapasów,
 · obrotowość zapasów, zapas w dniach, procent zwiększonych zapasów; 
 · mierniki zwrotów: do całych zasobów, do zasobów netto, do kapitału obroto-

wego czas od gotówki do gotówki” [Kisperska-Moroń 2006, s. 52].
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Analiza wskaźników KPI w badanym podmiocie

Tak jak w całym łańcuchu, tak i w pojedynczym podmiocie, zwrot ma charakter odwrot-
ny do kierunku strumienia przepływów i odnosi się do różnego rodzaju pełnionych 
w tym podmiocie funkcji. W oparciu o analizowane procesy w wybranym podmiocie 
badawczym (rysunek 1), zaprezentowano poniżej wskaźniki miary wydajności procesu 
zwrotów produktów wadliwych z podziałem na szczegółowe i kluczowe (tabela 3). Sam 
pomiar ma charakter subprocesu operacyjnego w zakresie przyjęcia i określenia ścieżki 
zwrotu [Lambert, Cooper, Pagh 2008, s. 113–126].

Tabela 3. Wskaźniki KPI dla procesu zwrotów produktów niepełnowartościowych

Subproces Opis działań KPI

Zatrzymanie procesu 
i wstępna ocena partii  
wyrobu

identyfikowana jest partia 
wyrobu, dla której stwier-
dzono podejrzenie niezgod-
ności przed dostarczeniem 
jej do klienta

udział wyrobów niespeł-
niających wymogów w 
wielkości zatrzymanej partii 
produktu

Identyfikacja i oznaczenie 
wyrobów niezgodnych oraz 
oddzielenie ich

identyfikuje się partię ma-
teriału/wyrobu (na wejściu, 
w produkcji, do wysyłki), po 
analizie braki są złomowane

udział produktów niezgod-
nych w partii produktu 
udział braków w partii pro-
duktu

Działania korygujące  
i zapobiegawcze,  
ponowne uruchomienie 
procesu produkcji

są podejmowane i wprowa-
dzane działania korygujące 
oraz zapobiegawcze w celu 
uniknięcia wad lub powtór-
nego wystąpienia podob-
nych błędów w tym i innych 
procesach

liczba wad wewnętrznych 
w partii produktu
liczba wad ujawnionych 
u klienta 

Analiza przyczyn  
niezgodnych produktów

wykorzystanie metod ana-
lizy przyczyn z wykorzysta-
niem odpowiednich technik 
i narzędzi rozwiązywania 
problemów

liczba reklamacji ze strony 
klienta w ciągu kwartału
liczba reklamacji w stosun-
ku do dostawcy w ciągu 
kwartału
liczba reklamacji wewnętrz-
nych w ciągu kwartału

Analiza wykorzystania  
wyrobów niezgodnych

zespół przeprowadza anali-
zę i ocenia możliwość po-
nownego wykorzystania lub 
naprawy produktu. Jeżeli 
wykorzystanie wyrobu nie 
jest możliwe, to jest on 
rejestrowany jako brak

udział braków w liczbie 
produktów niezgodnych
udział wyrobów niezgod-
nych przeznaczonych do 
ponownego wykorzystania 
w łącznej liczbie produktów 
niespełniających wymogów 

Kontrola i badania  
w procesie

podejmowanie systema-
tycznych działań prewen-
cyjnych. Realizacja procesu 
reklamacyjnego

częstotliwość kontroli pro-
cesu produkcji w ciągu roku
udział produktów niespeł-
niających wymogów w 
stosunku do rocznej wielko-
ści produkcji

Źródło: opracowanie własne.
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Mapa efektywności procesu zwrotu

Ocena wydajności procesu zwrotu produktów wadliwych z wykorzystaniem wskaź-
ników KPI powinna być uzupełniona o podsumowanie niezbędne menadżerom do 
podejmowania działań usprawniających. „Mapę drogową” efektywności procesu 
zwrotu w badanym podmiocie opracowaną w oparciu o mapę procesu (rysunek 1) 
oraz analizę wskaźnikową KPI (tabela 1) prezentuje rysunek 2.

Rysunek 2. „Mapa drogowa” efektywności procesu zwrotu w badanym podmiocie

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Vitasek, Ledyard, Manrodt 2011, s. 155].

Rysunek 2 zawiera ocenę poszczególnych subprocesów w realizacji zwrotu 
z procesu produkcyjnego. W oparciu o analizę wskaźnikową efektywności procesu 
ustalono cele główne (oznaczone gwiazdką) dla każdego kluczowego etapu tego 
procesu. Dla zadań mniej istotnych, z punktu widzenia strategii biznesowej, za-
kładany poziom realizacji ma charakter wyznaczonego standardu. Cele kluczowe 
dla optymalizacji procesu zarządzania zwrotami z produkcji oznaczone jako „Naj-
lepsza praktyka”, zakładają wykonanie zadania na jak najwyższym poziomie. Jed-
nocześnie na rysunku ukazany jest także obecny stan osiągania poszczególnych 
celów (oznaczony jako kwadrat). 
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Zakończenie

Badanie efektywności procesów logistycznych wskazuje na potrzebę tworzenia 
wskaźników w różnych obszarach logistyki odwrotnej. Rozwój systemów i modeli 
procesu zwrotów wymusza potrzebę pojawiania się nowych strategii menadżerskich. 
Analiza wskaźników KPI ma za zadanie ułatwić ocenę efektywności zarządzania pro-
duktami niepełnowartościowymi z różnej perspektywy. W efekcie ich systematyczna 
obserwacja może znacząco ograniczyć poziom zwrotów z produkcji. 

Zakres i skala analizy oraz oceny wynikają z branży oraz złożoności procesu wy-
twarzania produktów w podmiocie produkcyjnym. Każdy zwrot uruchamia procedu-
rę eskalacji problemów służącą podejmowaniu działań korygujących. Wykorzystanie 
mapy procesów w relacji z szacowanymi KPI umożliwiło opracowanie mapy efektyw-
ności procesu zwrotu produktów wadliwych w badanym podmiocie wraz z określe-
niem kluczowych i pobocznych celów tego procesu. Proponowana procedura oceny 
efektywności stanowi podstawę wyznaczenia strategii biznesowej przedsiębior-
stwa, ważnej także w realizacji działań związanych z reklamacją niepełnowartościo-
wych produktów od klienta i w kierunku dostawcy. 
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Abstract: The article deals with the platooning issue, which involves the chain of many semi-

autonomous trucks linked with the intelligent DATP Driver Assistive Truck Platooning sy-

stem based on a series of sensors, cameras and satellite communications between vehicles.

The aim of the article is to identify the legal aspects that allow to use platooning in road 

transport with its advantages and barriers. The scope of the study covered the national law, 

European Union law and the Vienna Convention on road traffic. Only the vehicles with a ma-

ximum permissible gross vehicle weight of 40 tonnes in significant terms of the working 

time of drivers are the subject of the study.

This article is composed of four parts of four parts: Introduction, Chapter I on Driver’s Time 

and Technical Issues, Chapter II on Law, Summaries.

The “Truck Platooning” project study was based on the work of the Dutch TNO organiza-

tion, the creator of this idea. The information used comes from transport and commercial 

business articles as well as from the originator mentioned. 

The text concludes with deductions from the authors. The law shall govern the idea of Truck 

Platooning and the barriers which should work to this project to succeed and come into 

widespread use. In summary, they shall be concluded with what problems the developers 

need to face.

The article also addresses the issues of the tested technologies in terms of costs and safety, 

as well as the impact of platooning on the transport development. An important element 

is to indicate the legal deficiencies in the use of platooning in Poland and its opportunities 

and threats in driving on the roads. 
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Introduction

The future of road transport related to the carriage of goods is heading towards 
the autonomy of vehicles. However, before vehicles moving without drivers, only 
operated through computer systems, appear on the roads, we can expect a trans-
ition period, which is to be provided by the development of digital technologies. 
In this paper the term of platooning will be encountered as an intelligent system. 
The term “platooning” shall be understood as semi-autonomous trucks moving in 
a convoy driven by a leader driver, combined with an intelligent system that allows 
communication and vehicle synchronization. Other truck drivers when driving with 
the leader perform other work while remaining in the driver’s position, and the ve-
hicles copy the leader’s manoeuvres on their own. In this system, trucks are equip-
ped with the DATP Driver Assistive Truck Platooning technology, which is designed 
to assist the vehicle fleet operation through communication, control, exchange 
of performance parameters between vehicles, positioning, lane communication, 
communication outside the lanes, different driving and tracking modes, and the 
machine-human interface.

Platooning, although its implementation is closely linked to the development 
of technology, is not a new idea. As early as 1939, the American futurist, Norman 
Bel Geddes, presented his vision of the magnetic road at the New York World Trade 
in collaboration with General Motors Corporation [Lockwood 2016]. Transport of 
the future has not yet covered platooning, but only the vision of the Futurama 
technology with innovative ideas related to the collision-free movement in the ci-
ties. Although the concept was not ineffective, still its innovation and change of 
approach to road traffic was a turning point in the vision itself. In the 60s and 70s 
of the 20th century, several projects with autonomous vehicles were introduced, 
and at the turn of 1972 and 1973 a new Aramis project was created using a train 
of small vehicles. The PROMETHEUS project (PROgraMme for a European Traffic of 
Highest Efficiency and Unprecedented Safety) was created in Europe in the years 
1987-1995, which was developed by, among others, Ernst Dickmanns, the creator of 
the 5-tonne autonomous Mercedes or Volkswagen, Jaguar, BMW and many other 
representatives of motorization and science. Prometheus was the largest research 
and development project in the field of cars without drivers. The work proved to 
be effective and the first tests could be observed on the roads.

The largest test in real conditions taking place for the next three years is the pro-
ject involving cooperation of Scania and Toyota, where the goods will be carried to 
and from the port in Singapore using platooning [Forbs 2017].
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The performed tests are designed to eliminate problems that may arise due to 
a change in the way of driving. In the case of combining trucks, it seems logical that the 
set of vehicles with the weakest parameters of the mass ratio to the power ratio should 
be the leader. The vehicle sets may have loads of different weight and this parameter 
is also recalculated by the sensors. In practice, this would mean that the travel times 
would increase, and this is a key parameter in transport. These losses can be supple-
mented by taking turns as the leader vehicle, meaning that when one vehicle’s driving 
time ends, it is supposed to change the position in the column and to take the leading 
position, therefore changing the others’ work time. As a consequence, time zones as-
sociated with average speed can be replaced by a permanent drive. 

Combining vehicle sets through platooning will allow the continuous drive in 
columns without overtaking, which is the cause of traffic jam on the two-lane mo-
torways. Trucks moving at small distances at a constant speed will reduce fuel con-
sumption, and thus the CO2 emission into the environment. The savings that brought 
by this way of driving will certainly be appreciated by the carriers and will motivate 
them to change the stock. 

Platooning and the drivers’ working time

Platooning is a technology that has already begun to be implemented and which 
can provide benefits for the environment and the transport itself. Trucks moving at 
a close distance have a positive impact on the rolling resistance thanks to the aero-
dynamic tunnel. So, the idea of the formation of platooning is the economical use 
of vehicles associated with the reduction in fuel consumption as a way to reduce 
transportation costs. The insufficient number of qualified professional drivers is a sig-
nificant shortage in this industry. According to Gazeta Wyborcza issued on February 
28th, quoting the ZMPD president of the Association of International Road Carriers 
Jan Buczek, Poland has a shortage of about 50 thousand truck drivers [Kublik 2017]. 
Therefore, platooning is also an answer to the growing demand for drivers. This sy-
stem envisages driving several vehicles by one driver, which at first can make drivers 
worried about losing their jobs. This is not the case, as in Europe the transport nee-
ds are growing so dynamically that this system can only be a complement to those 
shortcomings. While the nature of drivers’ work may change, it is only going to con-
cern remuneration, as the leader driver, who drives the vehicle column, performs his 
work on the current basis. The situation will change with respect to other drivers, 
who at this time will only supervise the autopilot operation on the basis of the intel-
ligent system. Thus, during the entire journey, the driver-leader will only record the 
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driving time on his card, and other drivers will record another one. There should be 
no doubt as to what we mean by another job, as according to the legal definition 
contained in EC Regulation no. 561/2006 of the European Parliament and the Council 
of 15.03.2006 art. 26, it means all activities other than driving, as defined in art. 3 lit. 
a) of the directive 2002/15/EC of the European Parliament and the Council of March 
11, 2002 on the organization of working time of people performing activities on the 
road within the road transport (eur-lex.eupropa.eu) performed to ensure the safety 
of the vehicle, its cargo and passengers, or to fulfil the statutory or regulatory obli-
gations directly related to the ongoing transport operation, including the loading 
and unloading supervision, administrative formalities with the police, customs, im-
migration officials, etc. (PEiRUE, 2002). While availability was defined in art. 10 of the 
act on drivers’ working time of 16.04.2004, as amended, which states that periods of 
disability mean periods other than breaks and rest periods, during which the driver is 
not obliged to remain at the driver’s workplace, at the same time being ready to start 
or continue driving or performing other work. The periods of availability include, in 
particular, time when the driver accompanies the vehicle being transported on the 
ferry or train, the waiting time at the border crossing points and in relation to the 
road traffic restrictions [Chancellery of the Sejm, 2004].

In light of the presented provisions, there is no doubt that the driver who is not 
the leader in the vehicle column will be required to register his work under the ham-
mers, i.e. as another work. So, when the leader driver has no more daily driving time, 
amounting to 9 hours (and it can be extended by an hour twice a week), he can 
change with another driver, and connecting to the chain of the vehicles, switch to 
another work. This solution will definitely increase the time of vehicle driving in pla-
tooning, because since the drivers’ working time has not been specified, we can cal-
culate it through analogy. The working day is 24-hour long, while we have 9 hours 
of the driving time, the break between the driving time is 45 minutes, and the daily 
resting time at the basic scope amounts to 11 hours. Therefore, the possible overtime 
of the driver may amount to 3 hours and 15 minutes. In exceptional situations, we 
can also shorten the daily rest to 9 hours, and then the driver may have 5 hours and 
15 minutes of another work.

Such solutions in driving vehicles will probably force the creation of algorithms 
to complement the driver assistance software in calculating optimal driving times 
depending on the number of vehicles in the road chain and their possible detach-
ment from the chain, to maximise the driving time. The problem that can occur 
with this type of chains is the number of free parking spaces at the planned break 
during the ride, as well as the team work. Currently, the driver’s profession allows 



253

Platooning – Opportunities and Threats in Transport Law

for individual decision-making on starting the drive, planned breaks and places, 
where the driver will want to take a break. By contrast, with the vehicle columns, 
these decisions will be imposed by the driver’s digital assistant, and not individual 
preferences. This will be a barrier to the implementation of platooning. 

The next barrier that can be foreseen when using platooning is the combination 
of different brands of truck units or models in the vehicle columns. The technology 
will certainly allow this, but physics will be a serious barrier. We take into account 
here the braking distance as well as different brakes used in semi-trailers. The brak-
ing time with drum brakes are longer than disc brakes because disc brakes are more 
effective than drums brakes. If we add different loads to semi-trailers, with differ-
ent axis loads, the minor differences can have a significant impact on the braking 
distance. The insurance companies will probably this situation into consideration in 
their analysis of the harmfulness. The most interesting solution seems to be a certain 
standardization in sensitive solutions. However, currently we are waiting for the solu-
tions to be proposed by the market of the tractor units, as currently we are observing 
only the tests of vehicles connecting into columns.

When analysing the legal situation of platooning, we cannot forget about insur-
ance. Surely the insurers will have to recalculate the harmfulness estimates, but the 
question arises of who will be responsible for the potential damage, even in the form 
of recourse. By giving the right to take control of hundreds of sensors, under test con-
ditions, we can assume that they will be refined to perfection. However, the actual 
conditions, where situations require a decision to be made, may already give rise to 
doubts. Assuming that a pedestrian enters the road and the braking distance is too 
short, in order to avoid the collisions the driver makes a decision how to minimise 
the losses. Programmers are also likely to adapt their algorithms to legal solutions, 
but the current problem is that these solutions do not exist. According to the Penal 
Code art. 1 Criminal liability shall be imposed only on the person who commits a criminal 
offense under the law in force at the time of the offense [Penal Code 1997]. A number of 
supplementary provisions can be quoted here, but none of them solves the problem 
of how to write an algorithm in the event of a collision. The question arises whether 
the algorithm is to protect the driver and passengers, or maybe it should protect the 
pedestrians, or maybe it will consider the potential collisions between the column of 
vehicles. Beyond the unquestionable moral issue, programmers will need very clear 
provisions which provide protection in an emergency. 

The braking distance should be considered in one more legal context, namely the 
intervals between trucks. With platooning, the intelligent systems allow to reduce this 
distance even up to 6,6 m between the sets of vehicles. At present, the recommended 
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distance is about 50 m. When operating a 40-tonne set at a speed of 80km/h while main-
taining such a short distance, DAF informs that their systems will have about 30 times 
higher reaction time for braking than an average person [Bednarkierwicz 2016]. Each 
system which increases safety on the roads is interesting, but it also requires sanction, 
which is lacking in the current legislation. Possible reliance on the particular caution 
which should be kept while driving vehicles, is not enough. The state of Michigan in 
the United States has already made such a change in legislation and in the SB 995 act 
of December 2016 [OEM 2016].

Another difficult situation that may arise on the road is the tire burst. The tire 
burst on the leading axis is the most difficult part. Semi-autonomous vehicles com-
municating with each other will probably send a crash signal, but for the driver’s re-
action time, who for instance has decided to rest his eyes, this will require additional 
security in the system. 

Platooning and the law

Technology development is often ahead of the legal system. The question that needs 
to be asked concerns the time in which the law should be adapted to the innovation in 
40-tonne transport. The autonomous vehicles have been in the news for several years and 
within the last two years we have been observing tests conducted by the truck manufac-
turers, while no projects or even munitions to change traffic laws have been noticed.

When carrying out research on the legal status in terms of autonomous vehicles, it 
can be stated that under current Polish law, in Poland the movement of autonomous 
vehicles on the roads is not allowed due to art. 2 p. 20 and 21 of the Road Traffic Act 
[Journal of Laws 05.108.908, as amended] stating that the driver is a person who drives 
the vehicle or a group of vehicles, as well as a person, who leads the column of pedestrians, 
rides an animal or leads the animals individually or in a herd, and p. 21 com. the driver – 
a person authorised to drive the engine vehicle or a moped. Hence, the current regula-
tions require that the driver be a person, which does not include artificial intelligence. 
However, referring to the Polish Constitution, it should be pointed out that in the Polish 
legal system the ratified international agreements take precedence over national laws. 
The Vienna Convention on the road traffic was drafted on November 8, 1969 in Vi-
enna. Poland ratified the Convention on February 24, 1988. Since the formation of the 
Convention, many changes have been implemented, which significantly change the 
content of many provisions. Unfortunately, these changes do not appear in the Polish 
Journal of Laws and there are doubts whether they are binding. According to art. 87 of 
the Constitution of the Republic of Poland, the source of the generally binding law of the 
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Republic of Poland are: the Constitution, the laws, the ratified international agreements and 
the regulations [Constitution of the Republic of Poland, 1997]. In art. 91 of the Constitu-
tion we read: the ratified international agreement, after its publication in the Journal of 
Laws of the Republic of Poland, is a part of the national legal order and is directly used, un-
less its application is subject to the adoption of the act [Constituion of the Republic of Po-
land 1997]. Therefore, all changes to the Vienna Convention on the Road Traffic should 
also be included in the Journal of Laws to be binding. 

The analysis of legal regulations shows that, unfortunately, in Poland it is not pos-
sible to test autonomous vehicles, as the regulations do not provide for such a possi-
bility, and changes made in the Vienna Road Traffic Convention, based on which such 
tests are performed, among others in the Netherlands, is not possible under the Polish 
legal system. Therefore, it is necessary to await the translation of the amendments to 
the Vienna Convention and their publication in the Journal of Laws. In the literature, 
we may encounter an interpretation that if the Polish party did not raise any objections 
or amendments, then the entire previously ratified legislation is in force. This is a very 
flexible approach to law and not necessarily conforms to the constitutive norms. 

Summary

We will certainly have to wait for the ideal solutions, which may be brought about 
by platooning, as different variants are currently being tested. Trucks with autopilots 
will be available for sale in 2023. Nevertheless, the first stage is behind us, involving 
the combination of trucks only of the same manufacturers. Another natural step will 
be the synchronization between the brands and models. It seems necessary for the 
creators of trucks to start cooperation, as vehicles which will not be compatible will 
have a smaller demand on the market. Flexibility in transport planning and the abi-
lity to connect between shippers seems to be a must in this industry. The next stage 
of transport development will be the introduction of autonomous vehicles moving 
without drivers.

Due to the development of transport and technologies used in it, the adjustment 
of law seems necessary. As other innovative projects show, the difficulty lies in an-
ticipating what is yet to be known. Certainly, the law will be adapted to the existing 
situations, however, with the help of a man, the situation is fairly straightforward, 
you may be guilty of performing or the lack of performing the due care, you can also 
indicate the intentional or unintentional wrongdoing, while in a situation when the 
control is given to a machine, the question is who will be responsible and to what 
extent. When referring to moral law, it will be a great deal of trouble to identify the 
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person responsible at the time of a collision, and whether it could be countered. The 
current ongoing tests indicate the increased safety while driving the vehicle by intel-
ligent systems. However, one should not forget about cybercriminals and security, 
the digital one in particular. 

We will have to wait for about 10 years for the implementation of platooning in 
Europe. In a shorter period of time we may expect the use of platooning in passenger 
cars, and the public transport will be the last stage of implementation. These chang-
es can be made after adjusting the law and allowing the movement of columns of 
vehicles, connected through an intelligent system, on the roads.

There are many questions on how the law will regulate the behaviours of algo-
rithms with the human intuition, driving habits or moral values. In case of a suicide 
attempt on the road and an inevitable collision, should it hit a tree or run over a man. 
And what if this person is not suicidal, but a depressed man or a child. These dilem-
mas will arise and the law can only allow for optimal solutions. On the other hand, de-
spite many questions, uncertainties or negative opinions, the technology will grow 
and one should be prepared for this also in the legal terms. As a reminder, when 
the first cars appeared, they could drive at 5km/h, as this is the speed that a person 
can move at. Although technical capabilities of the first car allowed achieving the 
speed of 16km/h, the regulations reduced these possibilities. Since 1835, when the 
first electric car was built, to this day it has been difficult to determine the number 
of fatalities brought by motor vehicles. This does not mean, however, that we are 
bound to give up cars at all. We can expect the same thing after introducing platoon-
ing, probably all accidents will be publicized, and therefore intelligent systems will 
have their opponents, still, the changes and the development of transport is aimed 
at increasing not only costs, but also safety on the roads. 
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technik umożliwiających skuteczne rozwiązywanie problemów operacyjnych 
i  strategicznych. Jedną z powszechnie wdrażanych koncepcji zarządzania jest 
lean management polegający m.  in. na optymalizacji procesów biznesowych. 
Jednym z podstawowych warunkowych, determinujących sukces implementacyj-
ny tej koncepcji zarządzania do operacyjnej działalności organizacji, jest umiejęt-
ność identyfikacji, pomiaru oraz przeciwdziałania powszechnie występującemu 
w działalności i życiu człowieka marnotrawstwu (muda). Celem podstawowym ar-
tykułu jest analiza zależności typów marnotrawstw zidentyfikowanych w działach 
administracyjnych przedsiębiorstwa transportowego, konsekwencją tak przyję-
tego celu podstawowego są cele szczegółowe: ocena poziomu wiedzy nt.  mar-
notrawstw wśród pracowników działów administracyjnych przedsiębiorstwa, 
identyfikacja typów marnotrawstw na stanowiskach pracy. Wykorzystując wnio-
skowanie statystyczne (test chi kwadrat), autorzy podjęli też próbę poszukania 
zależności między typem marnotrawstwa, a różnymi poszczególnymi działami. 
Artykuł stanowi kolejne opracowanie z serii opracowań, które podejmują kwestie 
oceny identyfikacji poziomu wdrażania narzędzi lean w wybranym przedsiębior-
stwie z branży transportowe

Marnotrawstwo (muda) w świetle literatury przedmiotu

Lean management jest sposobem zarządzania, który tworzy kulturę pracy przyczynia-
jącą się do zwiększenia zainteresowania ze strony wszystkich pracowników organizacji 
permanentną obniżką kosztów, podnoszeniem jakości oraz skracaniem cyklu dostaw. 
Zabiegi powinny służyć maksymalnym spełnieniu oczekiwań klientów, dostosowując 
organizację do zmieniającego się otoczenia. Ten sposób myślenia i  działania kładzie 
szczególny nacisk na eliminację wszelkiego typu marnotrawstwa [Pawłowski, Trzcieliń-
ski 2010, s. 13]. Jak podkreśla M. Hopeja i M. Szelocha, podstawowym przesłaniem tej 
koncepcji jest unikanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa poprzez ciągłą racjonaliza-
cję całego przedsiębiorstwa i jego otoczenia [Czerska, Szpitter 2010, s. 302]. 

W przytoczonych wyżej definicjach lean management autorzy podkreślali zna-
czenie identyfikacji i przeciwdziałania powstawaniu nadmiernego marnotrawstwa 
w organizacjach. W literaturze z zakresu lean management można znaleźć szczegó-
łową charakterystykę terminu „marnotrawstwo”. Na potrzeby niniejszego artykułu 
przedstawiono jedynie skrótowe ujęcie. „Marnotrawstwo to wszelkie działania po-
wodujące zwiększenie kosztów lub czasu, ale niedodające wartości” [The Producti-
vity Press Development Team 2013, s. 22]. J. Czerska rozumie marnotrawstwo jako 
zespół czynności lub działań niedodających wartości dodanej z punktu widzenia 
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klienta, tworząc jednocześnie dodatkowy składnik kosztu produktu [Czerska, Szpit-
ter 2010, s. 302]. Rozpatrując kwestie marnotrawstwa w procesach biznesowych, czę-
sto spotyka się opis podziału czynności realizowanych w procesie na 3 rodzaje: 

a) czynności dodające wartość z punktu widzenia klienta, 
b) czynności niedodające wartości dodanej z punktu widzenia klienta, jednakże 
trudne do wyeliminowania z różnych przyczyn np. technologicznych, prawnych, 
społecznych itp.
c) czynności stanowiące marnotrawstwo, które należy bezwzględnie wyeliminować 
z procesu [Czerska 2009, s. 31].

Tak rozumiane marnotrawstwo występuje powszechnie w każdej aktywności go-
spodarczej człowieka i dotyczy każdego obszaru związanego z zarządzaniem. Nie-
zwykle realistyczny i praktyczny opis identyfikacji marnotrawstw na hali produkcyjnej 
oraz sposoby walki z nim zaprezentowano w Dyrektor firmy jako Lean Menadzer [Balle, 
Balle 2012]. Najbardziej rozpowszechnionym podziałem typów marnotrawstw jest uję-
cie zaprezentowane przez T. Ohno, który, obserwując procesy produkcyjne w Toyo-
cie, zidentyfikował i podzielił marnotrawstwa na 8 typów. W naukach o zarządzaniu 
podział zaproponowany przez japońskiego inżyniera jest powszechnie akceptowany 
[Liker 2005, ss. 67–68]. Wymienia się następujące typy marnotrawstwa:

 · nadprodukcja,
 · czekanie,
 · zbędny transport, przewóz,
 · nadmierne i niewłaściwe przetwarzanie,
 · nadmierny stan zapasów,
 · zbędny ruch,
 · defekty,
 · niewykorzystana kreatywność pracowników.

Podział stanowi podstawę dalszej fragmentacji, uwzględniającej charakter opisa-
nego i analizowanego procesu, np. do procesów biurowych możemy dopisać przykład 
marnotrawstwa: szukanie dokumentów, do procesów związanych z  zarządzaniem 
ludźmi: bezzasadne wykorzystywanie zwolnień lekarskich, w  procesach transporto-
wych: kongestie transportowe, oczekiwania na granicach celnych itp.

Istnieje wiele metod „walki” z marnotrawstwem, do najczęściej stosowanych kro-
ków można zaliczyć:

 · przeszkolenie pracowników z tematu marnotrawstwa,
 · umiejętność identyfikacji marnotrawstwa na stanowisku pracy – zastosowanie 

np. schematów strzałkowych, analiza przepływu, analiza operacji, kombinacja pra-
cy standaryzowanej itp.,
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 · metody eliminacji marnotrawstwa w odniesieniu do podstawowych 8 typów,
 · metody zapobiegania marnotrawstwu – sygnały dźwiękowe, wizualne, arkusze 

kontrolne 5w i 1H, 5 razy dlaczego itp.
Autorzy niniejszego artykułu wypracowali autorski sposób identyfikacji i elimi-

nacji mudy w procesie produkcyjnym, wykorzystując program komputerowy do za-
rządzania procesami biznesowymi Adonis [Jagodziński, Ostrowski 2016, ss. 201–207]. 
Definiując pojęcie marnotrawstwa, autorzy podkreślają jego wpływ na koszty funk-
cjonowania organizacji. Na podstawie badań przeprowadzonych przez KAIZEN Insti-
tute w Niemczech na 181 stanowiskach administracyjnych 38% czasu pracy tracone 
jest na czynności nieproduktywne: szukanie, oczekiwanie, poprawianie etc. Odpo-
wiada to 15,4 godzinom na tydzień na jednego pracownika. Oznacza to, że firma, 
która zatrudnia 50 pracowników administracyjnych, przy średnim wynagrodzeniu 
3000 zł na pracownika co miesiąc płaci za te czynności 57 000 zł [Profes 2014]. Inny 
przykład pokazujący marnotrawstwo w procesach biurowych na podstawie ilo-
ści maili przychodzących do przeciętnego pracownika biurowego: „Otwarcie oraz 
przeczytanie krótkiego e-maila zajmuje około 60 sekund. A co wówczas, gdy jego 
treść nas nie dotyczy? W firmie 50 osobowej, gdy e-mail wysłany jest do wszystkich, 
zajmuje to około 3 000 s., co daje 50 min. Jeśli na 1 maila jest średnio 5 odpowie-
dzi – e-maili dywanowych – daje to 250 min. Jeśli średnio w miesiącu jest 10 takich 
maili, daje to około 2 500 min czasu na czytanie. To aż 42 godz., czyli ponad 5 dni 
pracy poświęconych na czytanie e-maili, które nas nie dotyczą. Przy średnim wy-
nagrodzeniu około 3 500 tys. zł, tracimy na czytanie niechcianych maili około 850 
zł na miesiąc. W skali rocznej to około 10 000 zł” [Profes 2014, s. 25]. Warto zazna-
czyć, że na podstawie badań i obserwacji dokonywanych przez E. Deminga i J. Jura-
na za powstawianie w organizacji problemów jakościowych (m.in. marnotrawstwa) 
w 85%–95% przypadków odpowiedzialnością za występowanie mudy odpowiada 
system (sposób organizacji pracy, złe narzędzia, niewłaściwa atmosfera), w pozosta-
łych przypadkach winę bezpośrednio ponoszą pracownicy [Blikle 2014, s. 44–45]. 
Reasumując rozważania na temat marnotrawstw i jego znaczenia przy wdrażaniu 
filozofii lean, warto podkreślić, że nigdy nie osiągnie się 100% sukcesu w eliminacji 
marnotrawstwa, nie istnieje żadne przedsiębiorstwo, które mogłoby się pochwalić 
totalną likwidacją mudy, nawet Toyota (prekursor i guru walki z marnotrawstwem) 
identyfikuje współcześnie różne typy marnotrawstw, jednakże nieustanne działania 
w  tym zakresie są elementem ciągłego doskonalenia i przybliżają organizacje do 
osiągnięcia pełnej doskonałości, przyczyniając się do uzyskiwania przewagi konku-
rencyjnej nad innymi organizacjami.
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Metodyka badań

Badane przedsiębiorstwo jest największym inwestorem międzynarodowym 
w  branży transportowej. Zatrudnia ponad 1 500 osób w Polsce. Posiada 4 za-
kłady produkcyjne w Polsce – w  województwie śląskim, łódzkim, mazowieckim 
i dolnośląskim. Zakład na Dolnym Śląsku posiada długotrwałą tradycję produkcji 
pojazdów: nadwozia i  ramy wózków od 1833 r. Po roku 1945 firma była jedną 
z  największych na terenie kraju pod względem woluminu produkcji oraz liczby 
zatrudnionych pracowników. Od 2001 r. firma należy do międzynarodowego kon-
cernu z siedzibą w Północnej Ameryce. Użytkownikami produktów są firmy trans-
portowe z Niemiec, Szwecji, Szwajcarii, USA i Włoch. Zakład zatrudnia około 700 
pracowników, w tym około 200 w komórkach administracyjnych i około 500 na 
stanowiskach roboczych [strona internetowa przedsiębiorstwa 2017].

Proces wdrażania narzędzi lean rozpoczęto w przedsiębiorstwie X w 2006 r. Ce-
lem badania ankietowego było zbadanie stopnia dojrzałości pracowników w ob-
szarze identyfikacji, eliminacji i zapobieganiu marnotrawstwa. Badania ankietowe 
umożliwiają uzyskanie od respondentów informacji dotyczącej tego, jak osoba an-
kietowana oceania i postrzega dane zjawisko. Podstawowym narzędziem badania 
ankietowego jest kwestionariusz badawczy, który zawiera uporządkowaną listę py-
tań. W kwestionariuszu badawczym zamieszczono pytania otwarte, jak i zamknię-
te. Dla uzyskania miarodajnego wyniku zastosowano również pytanie filtrujące. Ba-
danie przeprowadzono wśród pracowników wykonujących pracę na stanowiskach 
nierobotniczych. Grupę docelową stanowiło 219 pracowników1. Pierwszym krokiem, 
po określeniu populacji badawczej, było nawiązanie kontaktu z kierownictwem kon-
kretnych działów funkcjonujących w strukturze przedsiębiorstwa celem ustalenia 
zasad przeprowadzenia badania ankietowego. Uzyskano zwrot wypełnionych ankiet 
w ilości 101 szt., tj. 46% wszystkich pracowników zaklasyfikowanych jako pracownicy 
nieprodukcyjni. 

Wyniki badań

Badania ankietowe, których wyniki zostały zaprezentowane w dalszej części opracowa-
nia, przeprowadzono w listopadzie 2015 r. na terenie przedsiębiorstwa. W przedsiębior-
stwie X występuje 8 działów administracyjnych. Poniżej zaprezentowano szczegółowe 
wskazania, udzielone przez pracowników poszczególnych działów administracyjnych. 

1 Dane uzyskane z działu Kadr przedsiębiorstwa.
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W pierwszym etapie badania pracownicy działów administracyjnych zostali poprosze-
ni o zdefiniowanie terminu „muda”2. Wśród respondentów aż 58 (ok. 60%) nie potrafiło 
poprawnie zdefiniować tego określenia. Jedynie 11 ankietowanych prawidłowo zdefi-
niowało znaczenie słowa marnotrawstwo, jak również podało typy marnotrawstw. Pozo-
stałe osoby udzieliły niepełnych odpowiedzi. Celem tego pytania było zidentyfikowanie 
poziomu wiedzy dotyczącej marnotrawstwa. Następnie pracownicy działów administra-
cyjnych przeszli godzinne szkolenie z tematyki marnotrawstwa. Wówczas przeprowa-
dzono drugi etap badania ankietowego, który polegał na wskazaniu przez pracowników 
poszczególnych działów administracyjnych typów marnotrawstw identyfikowanych na 
swoich stanowiskach pracy:

 · Dział: Produkcyjny – według pracowników tej jednostki do najczęściej spoty-
kanego typu marnotrawstwa zaliczono: czas oczekiwania 33,3%, błędy procesu 
24,2% oraz zbędny ruch 21,2%. W dalszej kolejności wskazano: niewykorzystaną 
kreatywność pracowników 18,2% oraz wysokie zapasy 3%.
 · Dział: Zarządzania majątkiem – 38,5% pracowników jednostki wskazało na czas 

oczekiwania jako najczęściej pojawiający się typ marnotrawstwa, w dalszej kolej-
ności wskazywano na: zbędny ruch 30,8% oraz równolegle pracownicy wskazali na 
niewykorzystaną kreatywność pracowniczą i wysokie zapasy – po 15,4%.
 · Dział: Zarządzanie Jakością – 28,2% respondentów z tej jednostki wskazało na 

niewykorzystaną kreatywność jako najczęściej występujący typ marnotrawstwa 
identyfikowany w dziale. Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio na-
stępujące wskazania: błędy procesu 25,6%, zbędny ruch 20,5%, czas oczekiwania 
17,9% oraz wysokie zapasy 5,1%.
 · Dział: Logistyka – ponad 36,4% respondentów tego obszaru wskazało na czas 

oczekiwania jako najczęściej pojawiający się typ marnotrawstwa. Dalsze wskazania 
dotyczyły odpowiednio: błędów procesu 27,3%, wysokich zapasów 18,2% zbędne-
go ruchu 13,6%.
 · Dział: Zakupy – niewykorzystana kreatywność jest według pracowników jed-

nostki identyfikowana jako najczęściej pojawiający się typ marnotrawstwa – 26,7%. 
Równolegle pracownicy Działu Zakupy wskazali trzy typy marnotrawstwa, przypo-
rządkowując każdemu po 20% występowania, do nich zaliczono: błędy procesu, 
wysokie zapasy oraz zbędny ruch.
 · Dział: Planowanie – pracownicy za najczęściej pojawiający się typ marnotraw-

stwa wskazali czas oczekiwania 33,3%. Na kolejnych miejscach równolegle wska-
zano: zbędny ruch, błędy procesu oraz niewykorzystaną kreatywność po 16,7%.

2 W opracowaniu zamiennie używa się terminu „muda”, „marnotrastwo”.
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 · Dział: Technika – ankietowani pracownicy wskazali na czas oczekiwania jako naj-
częściej pojawiający się typ marnotrawstwa – 41,9%, następnie wskazywano na 
niewykorzystaną kreatywność pracowniczą 18,6%, błędy procesu 16,3%, zbędny 
ruch 11,6% oraz wysokie zapasy 4,7.
 · Dział Kadry – pracownicy wskazali na czas oczekiwania jako najczęściej identyfi-

kowany typ marnotrawstwa – 37,5%. W dalszej kolejności wskazywano na zbędny 
ruch 25% oraz równolegle wskazano na niewykorzystaną kreatywność i błędy pro-
cesu oraz inne typy marnotrawstwa po 12,5%.

W dalszej części opracowania zaprezentowano analizę zależności pomiędzy mar-
notrawstwem a wybranymi kryteriami, wykorzystując test chi kwadrat (typ wniosko-
wania statystycznego). Wyniki przeprowadzonej ankiety z podziałem na poszczególne 
działy zajmujące się zarządzaniem w przedsiębiorstwie zostały ujęte w tabeli 1. W son-
dażu respondenci zostali poproszeni o wskazanie typów marnotrawstwa w obrębie 
ich działalności. Wytypowano szereg rodzajów mudy: zbędny ruch, błędy procesów, 
wysokie zapasy, czas oczekiwania oraz kreatywność. Wszystkie pozostałe rodzaje mar-
notrawstwa, które globalnie posiadały bardzo małą liczbę wskazań, zostały ujęte w ka-
tegorii o nazwie inne.

Tabela 1. Zestawienie rodzajów marnotrawstwa z podziałem na poszczególne 
działy zarządcze w przedsiębiorstwie X

Dział Zbędny 
ruch

Błędy 
procesu

Wysokie 
zapasy

Czas  
oczekiwania

Niewykorzystana 
kreatywność Inne

Produkcji 7 8 1 11 6 0

Zarządzania 
Majątkiem 4 0 2 5 2 0

Jakości 8 10 2 7 11 1
Logistyki 3 6 4 8 1 0
Zakupów 3 3 3 2 4 0
Planowania 1 1 0 2 1 1
Techniczny 5 7 2 18 8 3
Administracji 
(kadry) 2 1 0 3 1 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

W ramach analizy postanowiono zbadać, czy istnieje zależność pomiędzy iden-
tyfikowaną mudą a działem przedsiębiorstwa. W tym kontekście można potrakto-
wać pracowników jako ekspertów, posiadających pewną wiedzę odnośnie do ist-
niejących problemów, zatem, mimo wskazań, wyniki te wskazują nie tyle ilościową 
częstość występowania danego marnotrawstwa, co ich jakościową ważność – są to 
problemy, które są najbardziej dostrzegane przez pracowników.
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Hipotezą zerową będzie, że nie ma istotnej zależności pomiędzy działami 
przedsiębiorstwa, a wskazaniami na rodzaje mudy. W celu odpowiedzi na to py-
tanie wykorzystano test statystyczny χ2. Przedstawiony problem można zaprezen-
tować w macierzy o 6 kolumnach i 8 wierszach, zatem liczba stopni swobody to 
35 (na poziomie ufności 5%, wartość graniczna test χ2 = 49,8). Ze względu na małe 
liczebności (w niektórych działach jest tylko kilku pracowników) wybrano test χ2 
z poprawką Yatesa. Wynik testu wynosi 18,044 (Yates’ chi-square), p-value 99,2%. 
Stąd wynika brak podstaw do odrzucenia hipotezy początkowej.

Wynik wskazuje, iż statystycznie wszystkie działy wskazują na podobne rodzaje 
marnotrawstwa. Dlatego postanowiono zbadać, czy nie istnieje zależność pomiędzy 
poszczególnymi parami działów, wyniki testu zostały zebrane w tabeli 2. Standar-
dowo liczba stopni swobody dla rozważanych przypadków powinna wynosić 5 (2 
działy, 6 grup mudy), jednakże w przypadku, gdy w obu grupach liczebność odpo-
wiednich rodzajów mudy była zerowa, zmniejszano wymiar tabeli dla testu. W tabeli 
2 zostało to zaznaczone szarym tłem, dla odpowiedniego zestawienia.

Tabela 2. Zestawienie wyników testu χ2 (dział, a rodzaje marnotrawstwa) pomię-
dzy poszczególnymi działami zarządczymi w przedsiębiorstwie X (podano: wynik 
testu oraz p-value), standardowo ilość stopni swobody to 5, kolorem szarym ozna-
czono, gdy ilość stopni swobody wynosi 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Zestawienie odpowiedzi dotyczących występowania marnotrawstwa dla po-
szczególnych par wskazują na podobny wynik. Również nie ma zależności na wy-
sokim poziomie istotności, najniższa wartość p-value w tabeli 3 to 43,1% dla działu 
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technicznego i jakości. Zatem wszystkie działy wskazują podobne rodzaje mudy 
i nie ma na poziomie statystycznym podstaw do wskazania różnic pomiędzy żad-
nymi dwoma działami. Należy jednak pamiętać, że test chi kwadrat z poprawką 
Yates, wykorzystany tutaj, ze względu na małe liczebności posiada bardzo moc-
ne warunki, gdyby udało się zebrać większe ilości odpowiedzi, być może udałoby 
się wskazać na zależność. W każdym zestawieniu badanych danych występowało 
ponad 20% komórek ilościowo mniejszych niż 5, co skutkuje koniecznością ko-
rzystania z poprawki Yatesa.

Tabela 3. Zestawienie identyfikacji rodzajów marnotrawstwa ze znajomością po-
jęcia mudy w działach zarządczych przedsiębiorstwa X

Znajomość 
mudy

Zbędny 
ruch

Błędy 
procesu

Wysokie 
zapasy

Czas ocze-
kiwania

Niewykorzystana 
kreatywność Inne

Znam 17 19 6 25 19 3
Nie znam 16 17 8 31 15 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Wśród respondentów można wyróżnić dwie grupy ankietowanych, posiadają-
cych wiedzę na temat ciągłego doskonalenia oraz takich, dla których idea lean jest 
nowa. Postanowiono zbadać czy istnieje wpływ na identyfikowanie mudy, w zależ-
ności od znajomości tego podejścia. Dane zostały zestawione w tabeli 5, jak można 
zauważyć, rozkład odpowiedzi jest bardzo podobny, wynik standardowego testu 
χ2 to 1,535, natomiast p-value wynosi 90,9%, co wskazuje na brak zależności pomię-
dzy typowanymi rodzajami marnotrawstwa, a znajomością mudy.

Tabela 4. Zestawienie identyfikacji rodzajów marnotrawstwa ze stażem pracy po-
szczególnych respondentów w działach zarządczych przedsiębiorstwa X

Staż pracy Zbędny 
ruch

Błędy 
procesu

Wysokie 
zapasy

Czas 
oczekiwania

Niewykorzystana 
kreatywność Inne

do 2 lat 5 7 1 16 5 2
2–5 lat 8 3 3 8 9 2
5–10 lat 9 9 6 10 9 1
10–20 lat 4 8 4 9 5 1
Powyżej 
20 lat 7 8 0 13 6 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Zbadano także, czy staż pracy wpływa na umiejętność identyfikacji mudy. 
Dane kategoryzujące marnotrawstwo zestawione ze stażem respondentów zosta-
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ły zaprezentowane w tabeli 4. Wynik testu χ2 z poprawką Yatesa wynosi 11,533, co 
przy 20 stopniach swobody daje wartość poziomu istotności p-value 93,1%. Zatem 
staż pracy i zarazem większa znajomość procesów przedsiębiorstwa nie wpływa 
na spostrzeżenia odnośnie marnotrawstwa.

Dodatkowo postanowiono zbadać, czy istnieje granica stażu pracy, która na 
istotnym poziomie statystycznym rozróżniałaby wskazania mudy przez ankietowa-
nych, wyniki zostały zestawione w tabeli 5. Na przykład granica stażu pracy równa 
10 lat oznacza, że zbadano, czy jest zależność pomiędzy wskazaniami przez re-
spondentów, którzy pracują poniżej 10 lat, z tymi którzy pracują dłużej. W żadnym 
z przypadków nie udało się wskazać istotnej zależności. W tabeli 5 kolorem szarym 
wskazano wyliczenia z poprawką Yatesa.

Tabela 5. Zestawienie identyfikacji rodzajów marnotrawstwa ze stażem pracy po-
szczególnych respondentów (pokazany wiek stanowi granicę wieku responden-
tów), kolorem szarym oznaczono wyliczenia testu chi kwadrat z poprawką Yatesa

Granica stażu 
pracy 2 lata 5 lat 10 lat 20 lat

χ2  
p-value

3,434 
63,3%

4,597 
46,7%

3,262 
66,0%

3,141 
67,8%

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań ankietowych.

Wnioski z badań 

W literaturze krajowej i zagranicznej można znaleźć opracowania dotyczące iden-
tyfikacji typów marnotrawstw w odniesieniu do procesów produkcyjnych. Często 
zapomina się, że marnotrawstwo występuje również w stosunku do procesów 
administracyjnych. W tym zakresie brak jest szczegółowych i praktycznych opra-
cowań, dlatego trudno porównywać wyniki uzyskane w niniejszym badaniu z wy-
nikami innych przedsiębiorstw. Dlatego wnioskowanie dotyczy tego konkretne-
go przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych oraz 
wnioskowania statystycznego wyciągnięto następujące wnioski:

 · zidentyfikowano niewystarczającą wiedzę teoretyczną dotycząca tematyki mar-
notrawstwa – pracownicy w rozmowach z autorami badań poddawali w wątpliwość 
sens prowadzenia takich szkoleń w stosunku do pracowników administracyjnych, 
przekonując, że marnotrawstwo to główna domena procesów produkcyjnych;
 · pracownicy administracyjni identyfikowali „czas oczekiwania” jako najczęściej 

pojawiający się typ marnotrawstwa;
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 · brak zależności pomiędzy identyfikacją mudy, a działami administracji, na pozio-
mie wnioskowania statystycznego – odpowiedzi poszczególnych komórek firmy 
są podobne;
 · zbadanie istotności pomiędzy parami poszczególnych działów również nie wy-

kazało istotnych zależności;
 · znajomość pojęcia mudy nie wpływa na identyfikację marnotrawstwa;
 · staż pracy nie wpływa na identyfikację marnotrawstwa w przedsiębiorstwie X.

Podsumowanie 

W literaturze przedmiotu oraz licznych poradnikach dla praktyków zidentyfikowano 
oraz ustrukturyzowano metody, techniki oraz narzędzia, które pozwalają na skutecz-
ne wykrywanie typów marnotrawstw, usuwanie oraz zapobieganie pojawianiu się 
mudy w organizacji. Do najczęściej wskazywanych zalicza się: schematy opisujące 
przepływ wyrobu (tzw. zasada one piece flow), tablice analiz operacji, praca standa-
ryzowana, listy kontrolne, czerwone etykiety, tablice informacyjne, obrysy i linie, An-
don, Kanban, sygnały wizualne i dźwiękowe, arkusze 5W i 1H, 5 razy dlaczego, 5S itp. 
Warto podkreślić, że wspomniane wyżej narzędzia są jedynie praktycznymi meto-
dami, służącymi wyeliminowaniu marnotrawstwa i ich wykorzystanie przez przed-
siębiorstwa a zarazem ich skuteczność będzie uzależniona od wdrożenia do kultury 
organizacyjnej organizacji wartości, przekonań związanych z koncepcją zarządzania 
lean management. 

Autorzy zdają sobie sprawę z faktu, iż niniejszym opracowaniem nie wyczerpują 
tematyki związanej z identyfikowaniem i poszukiwaniem zależności pomiędzy typem 
marnotrawstwa a poszczególnymi kryteriami, wyrażają jednak nadzieję, że przyczynili 
się chociaż po części do przybliżenia tematyki. Postulują kontynuowanie badań w tym 
zakresie. Temat jest ciekawy i ma wymiar typowo praktyczny i teoretyczny.
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Stakeholder Analysis as a Source  
of Early Warning Signals in Logistics Projects

Abstract: Logistics projects are undertaken by a set of multiple organizations that enga-

ge resources from different logistics systems, production systems, management systems, 

social-cultural systems. They are subject to impact of wider economic and political en-

vironments. Logistics projects involve participants from diverse cultural environments, 

management practice. The article presents the essence and importance of stakeholders 

in projects including logistics projects. The author presents the basic issues related to 

stakeholders and early warning concept in project management. The specific research 

question is: How to implement the stakeholder relations management in early warning 

system dedicated to logistics project management? To answer our research question we 

utilize the early warning concept and stakeholders relation management. We develop 

an approach to early warning systems dedicated to logistics project management. The 

author discusses the tools and resources to support logistics project management from 

perspective of early warning concept based on stakeholders analysis in project life cycle. 

Key words: stakeholder, stakeholder relationship management, project, logistics project, 

early signals, early warning system

Introduction

A project is defined as a temporary endeavor undertaken to create a unique 
product or service. Project is “surrounded” by persons or institutions that dire-
ctly or indirectly participate in or influence the design, execution, and effects of 
the project. These are commonly termed stakeholders. According to definition, 
stakeholders are individuals and organizations who are actively involved in the 
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project, or whose interests may be positively or negatively affected as a result of 
project execution or successful project completion [PMI, 2000]. A project is suc-
cessful when it achieves its objectives and meets or exceeds the expectations of 
the stakeholders. 

The project managers are often surprised at how project, including logistics 
project turns out. Enterprises are nowadays looking for different approaches to 
cope with uncertainty in project management, including logistics project manage-
ment, and as a result, early warning system as a supporting tool to project manage-
ment during project life cycle is gaining popularity. Early warning system as a tool 
is concerned with looking into the future of the process or project which is always 
uncertain, and discussing what it might mean for decision-making in the present 
or in the future [Haji-kazemi 2015]. The ability to react in real-time to hazards and 
disturbances, especially within time-critical processes, becomes more and more 
important for many enterprises and supply chain [Wieland, Wallenburg 2013, Gen-
ca, et al. 2014]. In this context, the availability of real-time data concerning current 
events in the logistics and supply chain of logistics project execution is essential. 
Therefore research in the field of early warning system of projects including logi-
stics project management is becoming more and more important.

It is very important to identify and meet with all key stakeholders early in the 
project to understand all their needs and constraints. Stakeholders could derail the 
project, project managers should consider their particular interest in the project. 
Project manager must identify stakeholders goals. They should include stakehol-
ders who are impacted by the project, as well as groups with the ability to impact 
the project. Then, begin the process of building strong relationships with each one 
using the best strategy. 

One of the sources that do not directly refer to the early warning concept, al-
though is quite related to its identification throughout the project, is stakeholder 
analysis [Haji-kazemi 2015]. The aim of the paper is to identify the foundation of 
early warning systems in logistics project management from perspective of sta-
keholders management. We start with providing an introduction to project sta-
keholders relations management. In the second section we discuss the concept of 
Project Stakeholder Responsibility as an analogy to concept of Company Stakehol-
der Responsibility. We consider how the findings from literature are aligned with 
project management practice including logistics project management, with the 
main focus on the stakeholders relations management that have to be addressed 
in order to build up efficient and effective early warning system that will be useful 
to performance management of logistics projects. The major assumption to early 
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warning systems are identified and a framework for early warning system dedica-
ted to logistics project is proposed. After presenting the early warning concept we 
discuss findings and draw conclusions. 

Project stakeholders relations management

Projects are, by definition, a kind of projection of an intended future state, and are 
by nature delimited by risk and uncertainty [Kerzner 2013]. A logistics project (spe-
cific type of project) can be defined as a planned set of interrelated tasks to be exe-
cuted over a fixed period, limited by budget and time, which is carried out in order 
to improve the efficiency and effectiveness of product flows and of the associated 
information in companies, supply chains or spatial systems. This is a non-routine set 
of tasks characterized by a timeframe, costs and organization, the aim of which is 
to perform a singular and unique action that sets out to optimize a specific logistics 
process [Witkowski, Rodawski 2008]. 

Projects, including logistics projects play a pivotal role in enterprises and supp-
ly chain [Artto, Kujala 2008, Silva 2015, Perret et al. 2007, Turner et al. 2010, Pisz, Ła-
puńka 2016]. In many cases it is prerequisite for the creation of new business fields 
and for opening up additional markets and increase effectiveness of enterprises 
and supply chains. Project-based business activities are part of all private firms 
and public organizations [Artto, Kujala 2008]. Most enterprises, particularly small 
and medium size enterprises have to manage various projects, which share a pool 
of constrained resources, taking into account various objectives at the same time 
[Lova, Maroto, Tormos 2000, Marek-Kołodziej, et al. 2014]. Not only one but several, 
even dozens or hundreds of projects including logistics project are typically going 
on at the same time within an enterprise and supply chain.  

Designing the life cycle of projects, including logistics projects require the abi-
lity to imagine and describe all potential stakeholders. Stakeholders are individu-
als, companies, or organizations that may be affected by the outcome of the proje-
ct or the way in which the project is management [Kerzner 2013]. The stakeholders 
might directly or indirectly involved throughout the project or may function sim-
ply as observers, influence the project at any period of the time from its birth to its 
death [Wieser, et al. 2012]. Stakeholders can shift from a passive role to being active 
members of the team and participate in making critical decisions in the projects 
(see Figure 1) [Kerzner 2013]. 
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Figure 1. Types of stakeholders involvement

Source: own elaboration. 

We divide stakeholders into internal and external. Internal stakeholders are the stake-
holders who are formally members of the project coalition. Examples of internal stakehol-
ders include sponsor, project team, project manager, top management. They usually sup-
port the undertaken project. External stakeholders are not formal members of the project 
coalition. These stakeholders may affect or be affected by the project. Examples of external 
stakeholders include client, supplier, local residents, landowners and environmentalists, re-
gulatory agencies, local governments and national governments [Aaltonen, Sivonen 2009].

It is known that projects often do not behave the way we expect, and in particular, 
effects within complex projects are often time-delayed and take time to emerge in the 
life cycle. The projects including logistics projects are always surrounded by uncertainty 
from stakeholders relations. The companies and supply chains which undertaken projects 
should be prepared to handle strategic surprises and better able to adapt to change by 
scanning weak signals from stakeholders relations because most of the discontinuities do 
not emerge without warning [Silva 2015].

Note that different stakeholders have different expectation of the logistics project and 
different definition of the project success. A project’s success or failure is strongly influen-
ced by how well it meets its stakeholder’s expectations and their perceptions of its value. 
Therefore it is very difficult to identify stakeholders in large logistics projects executed in 
geographically dispersed supply chains with different level of authority, language and cul-
ture. It is important to realize that not all of the logistics project stakeholders may want the 
project to be successful. It means that some stakeholders believe that, at the completion 
of the project, they may lose health, power, hierarchical positions in the company, or in 
a worse case, even lose their job. Some stakeholders view success as the completion of the 
logistics project regardless of the cost overruns. We must know that corporate stakeholders 
are often easier to identify than political or government stakeholders [Kerzner 2013]. 



275

Stakeholder Analysis as a Source of Early Warning Signals in Logistics Projects

Towards Project Stakeholder Responsibility 

Recently published papers by R.E. Freeman, S.R. Valamuri and B. Moriarty [2006] indi-
cate that the transition from the term Corporate Social Responsibility to Company Sta-
keholder Responsibility is becoming increasingly widespread. In this case, CSR denotes 
the accountability of enterprises towards stakeholders, which is the essence of the new 
CSR concept. The authors claim that it is not solely a matter of semantic problems but 
a new interpretation of the main aim of the discussed concept. “Corporation” as a sub-
ject of social responsibility is limited to the notion of companies in the Commercial 
Companies Code. The transition from “corporate” to “company” in the CSR shifts the sco-
pe of the term to embrace enterprises of a different size and legal form. On the other 
hand, the notion of “stakeholder” indicates the main goal of the Company Stakeholder 
Responsibility, i.e. maximizing values for stakeholders as well as taking responsibility 
for them. According to the idea of CRS, every enterprise should respect, consider and 
take into account their stakeholders’ expectations. Moreover, it should strive to estab-
lish a dialogue with the interested parties and involve them in the decision making 
processes, which in the case of project realization is the designing stage.

Enterprises engaged in project realization play a crucial role in the improvement of 
the living conditions of their clients, employees and shareholders through sharing the 
wealth generated in the economic process. Suppliers and competitors likewise have 
the right to expect enterprises to acknowledge commitment in the spirit of honesty 
and reliability. Enterprises as business entities, responsible members of local, regional, 
national and global communities all play a role in shaping their future. 

Proper project stakeholder relationship management is what appears to be an 
essential precondition for success. In the project management this primarily means:

 · identifying stakeholders in both initial and further phases of the project lifecycle 
(stakeholders may change during the project life cycle),
 · determining stakeholders expectations and documenting them in the form of 

requirements, 
 · defining project stakeholders information needs,
 · cyclic reviewing the status of the project and obtained benefits as well as com-

municating them to the project stakeholders,
 · performing cyclic validation of project assumptions, goals and requirements 

with the engagement of stakeholders.
According to project, management stakeholders fulfill an important role to 

stimulate sustainable projects including logistics project. It means that stake-
holders can be considered representatives of the company’s or supply chain 
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social and ecological environment. In practice, if the logistics project, in the 
light of sustainable development, aims to reduce its negative externalities (for 
example CO2 reduction), stakeholders certainly would have an interest in this. The-
se stakeholders may want the project to succeed at any cost. Additionally, stake-
holders might help defining criteria of sustainable logistics projects. Stakeholder 
involvement might lead to more commitment regarding the sustainability of the 
logistics project, within the company or supply chain in general, or more particu-
larly within the project team and perhaps also of the stakeholders themselves. 

As mentioned before, successful and effective project including logistics pro-
ject execution requires proper project stakeholders management throughout the 
entire project life cycle, which includes the identification and preparation of the 
characteristics of stakeholders. It is therefore crucial to develop a new approach 
to analysis, planning and implementing project stakeholders relationship mana-
gement. The analysis of project stakeholders embraces actions such as identifying 
them, developing their characteristics, evaluating particular stakeholders’ expec-
ted influence on a project and assessing their potential commitment. As highlig-
hted by the authors of other papers, identifying stakeholders and managing them 
is particularly significant for the project success and stakeholders satisfaction. Pro-
ject environment happens to be highly complicated. Among other things, it de-
pends on the subject of a project, its scope, size, duration, budget, its initiator and 
executor. Identifying project stakeholders allows it to determine the influence of 
project results on individual groups as well as to evaluate the scale and the natu-
re of that influence. Project stakeholders can have both positive and negative im-
pact on the course of the project and its outcomes. Stakeholders’ attitude towards 
a project can be favorable, neutral or unfavorable.

Identifying stakeholders and being aware of the role they play in the project 
as well as their possible impact on the project is crucial to proper stakeholder rela-
tionship management. Such actions can aid project managers in taking decisions 
regarding the selection of partners particularly significant for the development of 
success conditions based on partnership cooperation with project stakeholders.

Developing project stakeholder characteristics is an important task in the ana-
lysis of stakeholders. It usually embraces such data as:

 · identification data and contact details of particular stakeholders,
 · qualitative and quantitative characteristics of stakeholders,
 · description of strengths and weaknesses of individual groups of stakeholders,
 · specification and description of affairs and aspirations of stakeholders connec-

ted to a project,
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 · identification of a project impact on stakeholders,
 · description of attitudes and possibilities of the execution of affairs – required 

actions, strategies towards stakeholders.

Foundation of stakeholder analyses in early warning 
system dedicated to logistics project

At present, the literature on early warning system especially in research of project and 
project management is very few [Haji-kazemi 2015, Klakegg et al. 2010]. According to 
research made by Nikander [2001], very little existing literature deals explicitly with 
the early warning system in projects and project management. The same conclusion 
was made by Klakegg addressing that early warning systems in project and project 
management are under researched. The problems of early warning systems in pro-
ject and project management are mainly addressed through production projects, 
meteorological phenomena, natural phenomena, not through logistics projects. The 
literature of logistics project management includes some indirectly statements that 
are possible to interpret as examples of early warning system. Directly statements 
in the literature include: risk analysis, project assessment methods, project success/
failure models, Earned Value Method EVM and Decision support model of early war-
nings. Indirectly statements include such approaches as: stakeholder analysis, matu-
rity measurement, extrapolation from earlier projects, cause and effect analysis, gut 
feelings, and interface analysis [Haji-kazemi 2015]. 

In the few works dealing with project management, one can find a reference 
to the concept of Ansoff‘s weak signals [Ansoff 1975]. Professor Igor Ansoff intro-
duced concept of weak signal which appears to contain the kind of anticipation of 
surprising future events in the business. If Ansoff’s thoughts on the uses of vague 
or inexact information can be applied to project work, there may be good possi-
bilities of developing the sought-for tools for project leaders [Haji-kazemi 2015], 
including logisticians – logistics project leaders. The aim of any early warning 
system, including system in logistics project management is to deliver the right 
information product, in the right format, at the right place at the right time and 
to the right people; this is customer demand driven. Information of each logistics 
project execution are an important component of any early warning system in 
logistics and in supply chain management, delivering warning messages to de-
signated recipients in time with appropriate information in the required quality 
and format. An important challenge in planning, execution and control of the 
undertaken logistics project in intra- and cross-company in supply chains is the 
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capability to react to unforeseen deviations and disruptions. The basic functiona-
lity of early warning systems consists of detecting the event and quickly warning 
the users. 

Early warning system as a tool is concerned with looking into the future of the 
process or project which is always uncertain, and discussing what it might mean for 
decision-making in the present or in the future [Haji-kazemi 2015]. The ability to rea-
ct in real-time to hazards and disturbances, especially within time-critical processes, 
becomes more and more important for many enterprises and supply chain [Wieland, 
Wallenburg 2013; Genca, Duffieb, Reinharta 2014].

In this context the availability of real-time data concerning current events in the lo-
gistics and supply chain of logistics project execution is essential. Therefore research in 
the field of early warning system of projects including logistics project management is 
becoming more and more important. The use of stakeholders analysis of the underta-
ken logistics project in the whole project cycle life seems to have led to early detection 
of future problems and thereby contributes to the logistics project success. Figure 2 
presents the idea of stakeholders analysis as a source of early warning signals in logi-
stics project – early warning identification approach. The presented approach to early 
warning identification problems in logistics projects should consists of hard and soft 
data, qualitative and quantitative analysis of stakeholder relations. It should consists of 
criteria including significant external/internal, strategic/operational treats. The project 
team with project manager should gather data, contextual data based on actual logi-
stics project and previous projects. The early warning system should be implemented 
in all logistics project phases, at decision gates/other milestones. The stakeholder area 
of early warning system is one of possible approach to early problems detection in 
logistics projects. Each management are of logistics project can be assessment accor-
ding to waning criteria in order to assure systematic management of logistics project 
and ensure that management of logistics project implementation is right in order to 
determine whether the logistics project is healthy or ill. 

Early warning system in logistics project including stakeholder relation mana-
gement area should be applied at any point in the life of a logistics project. A logi-
stics project should be assessed right from the conceptualization phase through to 
the completion and operation phase. It should be treated as an appropriate tool as 
it allows the logistics project managers to select early signals to diagnose the area 
problem and make right decisions. The crucial issue is to able to interpret signals that 
appear early in a logistics project. The aim of the approach is to detect and interpret 
the signals correctly. 
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Figure 2. Stakeholders area covered by measurement in early warning system 
in logistics project life cycle

Source: own elaboration.

Proper stakeholder relations management requires performing assessment 
of stakeholders which involves evaluating their significance and attitude towards 
the project as well as determining their behavior and resulting consequences. 
The stakeholder assessment is carried out with the use of the following parame-
ters: impact power (interest power) and degree of involvement (interest level). 
Impact power and degree of involvement are factors which should be evaluated 
for each identified stakeholder in a project. It should be, nevertheless, highlig-
hted that the analysis should span over the entire lifecycle of a project, for the 
reason that during project execution both impact power and degree of involve-
ment of particular stakeholders may vary under the impact of diverse external 
and internal factors, including actions taken within a particular stakeholder stra-
tegy. Developing proper relationships with stakeholders is demands evaluation 
of the effectiveness of taken actions. 

Figure 3 and 4 present suitable strategies of project stakeholder manage-
ment within specified stakeholder groups as well as acceptable communication 
strategies depending on a group of interests. 
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Figure 3. Classification of stakeholders including project stakeholder  
management strategies 

Source: own elaboration

Stakeholder management research results indicate that the actions should 
focus on involving particular groups of stakeholders in cooperation. The “coope-
ration” strategy concerns stakeholders of substantial impact on the project and 
constitutes one of the stakeholder management strategies. In the case of key 
stakeholders, the scope of cooperation tends to be broad throughout the entire 
project life cycle. Key stakeholders should be the focus of attention of project ma-
nagers. They should be kept abreast of the project and the information directed 
towards that group of interests should respond closely to stakeholders individual 
needs. On the basis of the project influence potential – the impact of individual 
stakeholders and potential extent of cooperation within the project, three further 
strategies can be distinguished.

“Inclusion” strategy is suitable for the management of stakeholders of a relati-
vely low expected impact on a project and rather high cooperation potential. This 
type of stakeholders should be included in the project work and moved towar-
ds the “cooperation” area. For that purpose, proper communication actions and 
change management should be applied. Aside from regular cooperation a  ma-
nager should devote additional time to the overviewing a project in extra mee-
tings which will be beneficial for future communication and further cooperation 
in the times when the actual assistance of that stakeholder group will be needed. 
Another strategy of stakeholder management – “monitor strategy” assumes that 
there is a group of stakeholders who have a low impact on a project and the extent 
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of cooperation is relatively low. This type of stakeholders should be observed clo-
sely. It is a group of interests having the lowest information needs. In this case, it is 
possible to take actions aimed at informing of the status of the project without the 
need to adjust special messages or organize communication meetings. However, 
this group should be managed with caution as it opponents of project execution 
may originate from this environment. 

Figure 4. Communication strategies depending on the type of project stakeholder 

Source: own elaboration based on [Kerzer 2013].

One more strategy – the “defense” strategy is dedicated to those stakeholders 
whose cooperation potential is rather low and potential impact on the project relati-
vely high. This type of stakeholders can imperil the execution of a project and inhibit 
project actions. What should be done in this case is defending the position of the 
project against destructive activities of this interest group or attempting to enga-
ge that group in a more constructive cooperation. The group mentioned should be 
motivated through regular communication. Here, the stakeholders should receive 
information about the project status which would enable them to introducing chan-
ges in its implementation.

Conclusions 

Successful and effective project execution requires proper stakeholder management 
during the entire project life cycle. It is therefore of utmost importance to develop 
approaches to analysis, planning and implementation of stakeholder relationship 
management. Identifying stakeholders and their role in the project as well as their 
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potential effect on the project is paramount to proper stakeholder relationship ma-
nagement. Such actions can help project managers in the selection of partners parti-
cularly significant for building the base for a successful project consisting in partner-
ship-based cooperation with project stakeholders.

The ability to react in real-time to disturbances of undertaken logistics projects 
in companies and supply chains, especially within time-critical processes, becomes 
more and more important in order to achieve success. Therefore research in the 
field of early warning system in logistics project management is becoming more 
and more important. The concept of the early warning systems can be treated as 
an instrument of strategic logistics project management. The benefit of using early 
warning concept in logistics project management is vital. One of the sources of these 
concept should be stakeholder relation management. Each logistics project teams 
should identify the stakeholders, measure the power and level of interest of stake-
holders, work effectively with stakeholders. 

Project managers must depict the most influential stakeholders and known who 
can provide the greatest support on the logistics project. The managers should 
update this assessment regularly as the stakeholder community changes so as to 
reflect the dynamic nature of project relationships. It is important to remember that 
stakeholders can change over the life of the logistics project, especially if the proje-
ct is long-term. According to early warning concept, the basic functionality of early 
warning systems consists of two major fields: detecting the event and quickly war-
ning the public. In this context an EWS is a specific information system that informs 
decision makers in companies about developments and events with significance, in 
this context – stakeholders changes. Thus, the key benefit of using an EWS is the ex-
tension of the time available to react to unforeseen events [Genca, Duffieb, Reinharta 
2014]. Identifying and acting on early warning signs is particularly important in the 
initiation or set-up phase of the logistics project, but also relevant in later phases, 
including execution [Williams et al. 2012].

The limited research on possible approaches for identifying early warning sy-
stem in logistics project management, the application of early warning identifica-
tion approaches in logistics practice and supply chain practice and possible barriers 
against responding to them can be seen as research gaps. The aim of the paper was 
to fill this gap. 
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Abstract: The article was devoted to deliberations about the place of the logistics in 

creating the more “intelligent” city and of the answer to a question if the idea smart city 
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known for the past, so is an evolution of such an idea.

Key words: urban logistics, smart city, users’ demands, ideology

Miasto czy miasto „inteligentne” (smart city).
O zasadności dyskursu

Miasto jako sposób zorganizowania kolektywnego życia ludzi, którzy na podstawie 
własnego rozeznania lub wskutek zbiegu okoliczności, wybrali to miejsce jako śro-
dowisko własnej samorealizacji, jest w wystarczająco kompleksowy sposób opisane 
jako konstrukt koncepcyjny i w zasadzie nie wywołuje większych kontrowersji. Za-
zwyczaj konkluzje w tym obszarze kończą się bardziej lub mniej udanymi stwierdze-
niami o interdyscyplinarności spojrzenia na kwestie funkcjonowania i rozwoju miast 
oraz na miejskość.

Rozpatrywanie miasta przede wszystkim jako jego materialnej struktury, która 
wskutek rozmaitych (zaplanowanych i niezaplanowanych) okoliczności (niezależ-
nie bądź wskutek procesu planowania) powoduje (bądź też nie powoduje) jego 
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rozwój, w moim przekonaniu prowadzi do odhumanizowania go i jest początkiem 
serii bardziej lub mniej udanych eksperymentów miejskich. Ten punkt widzenia 
chętnie przyjmują urbaniści,  architekci oraz transportowcy i logistycy.

Mój pogląd na miasto ewoluuje od lat i w zasadzie pokonuje przestrzeń myślo-
wą od kwestii czysto materialnej struktury miasta, w szczególności rozpatrywanej 
w aspektach mobilnościowych i ich logistycznych uwarunkowań i poprzez kwestie 
demokratyzacji życia miejskiego doprowadził mnie do idei miasta jako przestrze-
ni życia ludzi i ich naczelnej roli w konstytuowaniu miejskości. W książce „Miasta 
dla pieszych. Idea czy rzeczywistość” napisałem: „Przejawem miejskości jest spot-
kanie” [Szołtysek 2016, s. 148]. Uważam tak, gdyż w koncepcie miasta dla mnie 
najważniejsze są interakcje ludzkie – coś, co współcześnie nazywamy usieciowie-
niem kontaktów [Szołtysek 2015]. Miasto stwarza w naturalny sposób warunki dla 
spotkań. Dzieje się tak zarówno dlatego, że życie każdej osoby jest niekończącym 
się cyklem spotkań – gdy ich zaczyna brakować, następują w ludziach niepokoją-
ce zmiany (w charakterze, sposobie postrzegania otoczenia itd.) [Szołtysek 2016, 
s. 148], jak również dzięki istnieniu przestrzeni miasta, która umożliwia sieciowa-
nie ludzi. Chodzi tu w szczególności o w pełni publiczną przestrzeń miasta. „Prze-
strzeń publiczna poprzez swoje charakterystyki, określające jej potencjał, sprzy-
ja poprawie jakości życia w mieście. Im bardziej skuteczna jest w tej dziedzinie, 
tym większa jest jej użyteczność dla miasta i jego użytkowników” [Szołtysek 2016 
s. 148]. Miasto ma też sprzyjać optymalizowaniu czasu swoich użytkowników. To 
określenie może wydawać się zbyt ogólne, lub też – nieprecyzyjne. Formułując 
ten postulat, mam na myśli tworzenie przez miasto zachęt do realizowania własnej 
aktywności w  środowisku miasta, które skłaniają do przebywania w środowisku 
miejskim o charakterze publicznym, zamiast powodować reakcję wycofywania się 
do przestrzeni prywatnej. To działania o bardzo szerokim spektrum, a ich celem 
jest wzmacnianie tożsamości miasta oraz zdolności do współtworzenia innowacji. 
Pozytywnym rezultatem takich działań jest dobrowolne zwiększenie czasu prze-
bywania ludzi w  przestrzeni publicznej – taki też miernik mógłby służyć ocenie 
skuteczności działań w tym obszarze. „Czas jest niezbędny dla dobrego dialogu – 
przestrzeń publiczna ma być swoistym producentem czasu. Do produkcji czasu, 
czyli wygospodarowania go z naszego napiętego harmonogramu życia codzien-
nego, zachęca przyjazne urządzenie przestrzeni – „to coś, co powoduje, że chce się 
zatrzymać”. Z powodzeniem możemy też takiego „producenta” nazwać „zatrzy-
mywaczem”. Każdy z  zaangażowanych w tworzenie przestrzeni publicznej pod-
miotów czy każda osoba może mieć istotny wkład w tworzenie „zatrzymywaczy 
czasu” [Szołtysek 2016, s. 149]. Takie spojrzenie na miasto bliskie jest emocjom, 
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prezentowanym przez Marko Polo w licznych opisach miast, prezentowanych Kub-
laj-Chanowi w znanej książce Italo Calvino „Niewidzialne miasta” [Calvino 1975], 
jak również rezultatom prac, prowadzonych w latach 2019–2012 ramach grantu 
MNiSW „Niewidzialne miasta. Cele i konsekwencje pozainstytucjonalnych form 
modyfikowania przestrzeni dużych polskich miast oraz metodologiczne proble-
my ich badania z użyciem danych wizualnych”1, realizowanym w wieloosobowym 
zespole badawczym, grupującym osoby z Poznania, Warszawy, Łodzi, Wrocławia 
i Torunia [Drozdowski i wsp. 2012]. Również bliskie w tej perspektywie są poglądy 
Louisa Wirtha [1956], postrzegającego urbanizację jako sposób życia, styl charak-
teryzujący się kumulatywną ekspozycją jego cech charakterystycznych, kształto-
wanych pod wpływem fizycznych cech miasta, takich jak jego wielkość, gęstość 
zaludnienia, czy heterogeniczność i skutki, jakie dla układów sieciowych tworzy2. 

Spoglądając na miasto w takiej perspektywie nietrudno zauważyć, że problemy 
społeczne wysuwają się tu na pierwszy plan, zaś kwestie infrastrukturalne (w bardzo 
ogólnym tego słowa znaczeniu) jawią się tu jako zjawisko o charakterze wtórnym (co 
nie oznacza, że kwestie infrastrukturalne nie mają również negatywnego potencjału, 
tworzącego rozmaite bariery). Jednak logistyka (w tym logistyka miasta) może realizo-
wać swoje koncepcje jedynie w kontaktach z materialnymi przejawami ludzkiej działal-
ności, przyjmującymi postać przepływów podatnych na oddziaływanie zarządcze 
[por. Szołtysek 2015a]. Zatem dla logistyków, przyjmujących zaprezentowaną przeze 
mnie optykę postrzegania miasta, będącą bez wątpienia fragmentem ideologii miej-
skiej, koniecznym jest dostrzeżenie zależności między pierwiastkiem niematerialnym 
(zachowaniami ludzi) i materialnym (oddziaływaniem na infrastrukturę, w tym kształ-
towanie i korzystanie) miasta. W takim zakresie następnie musimy poszukiwać możli-
wości wspierania działań „zatrzymujących czas” w mieście. We wspominanej już książ-
ce pisałem o tym w następujący sposób: „Zatrzymywacz czasu, czy też producent czasu 
to każde zjawisko, każda rzecz, każdy pomysł, który powoduje, że pojawia się w dyspo-
zycji człowieka czas na spotkanie – na dialogi z innymi ludźmi. Zatrzymywaczem w ska-
li mezo jest przestrzeń publiczna, traktowana zarówno jako pomysł, rzecz i jako zjawi-
sko. W skali zjawisk i pomysłów takim „zatrzymywaczem” jest piesze przemieszczanie 
się, zaproponowane jako alternatywa przemieszczeń zmotoryzowanych. W skali 

1 Grant MNiSzW NN 116433837.
2 Warto tu zauważyć, że te niezwykłe rozważania były prowadzone w dużej mierze w latach trzydziestych 
ub. wieku. W tym nurcie warto przypomnieć stanowisko zarówno L. Wirtha, R.E. Parka, E.W. Burgessa jak 
i A.F. Weber o różnicy pomiędzy miejskim i pozamiejskim stylem życia – o ile ten drugi bazuje na związ-
kach rodzinnych, ten pierwszy tworzy się w oparciu o związki terytorialne. To socjologiczne spojrzenie ma 
istotne znaczenie dla sposobu tworzenia rozwoju cywilizacyjnego. 
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makro (patrząc w perspektywie miasta) tę funkcję pełni pomysł miasta dla pie-
szych” [Szołtysek 2016, s. 149]. Przyjmując za uzasadnione twierdzenie, że każdy 
użytkownik miasta ma możliwości kształtowania jego przestrzeni, za zasadne uznaję 
potraktowanie pojedynczej osoby z jej staraniami, wyobraźnią czy koncepcją two-
rzenia przestrzeni spotkań jako działanie w skali mikro. W tym poglądzie zawiera się 
wiele zagadnień, którymi logistycy miejscy zajmują się już od dawna – kształtowanie 
przemieszczeń wewnątrz systemu miasta, jak również kształtowanie zachowań mo-
bilnościowych (pisałem o tym w książce „Kreowanie mobilności mieszkańców miast” 
[Szołtysek 2011]), realizowane m. in. poprzez stwarzanie możliwości (alternatyw) dla 
różnego rodzaju przemieszczeń. Ostatnio coraz częściej w tym obszarze pojawia się 
propozycja spowolnienia przemieszczeń, uwolnienia ich od zależności ludzi od środ-
ków zmotoryzowanych na rzecz tradycyjnego przemieszczania pieszego czy zme-
chanizowanego, ale z wykorzystaniem własnych mięśni. Tak tworzona moda na 
przemieszczanie ma – poza zaletami zdrowotnymi – zdolność do współtworzenia 
miasta spotkań zgodnie z ideą miasta dla pieszych. To nie jest nowa idea – raczej 
powrót do status quo sprzed ponad wieku. Czy dążenie do miasta dla pieszych moż-
na nazwą przejawem poszukiwania „inteligencji” miasta? Czy miasto określane jako 
„smart” można rozpoznać również w etapie przekształcania się w  miasto dla pie-
szych? Na te pytania odpowiedź może być udzielana w sposób zależny od postrze-
gania istoty miasta „inteligentnego”. Takie rozważania snułem w artykule „Uwarun-
kowania pomysłu smart city” [Szołtysek 2015b]. Na czym polega „inteligencja” (idea 
smart) miasta? Wśród nurtów koncepcyjnych można wskazać na stosunkowo jedno-
lity technologiczny – podkreślający możliwości Internetu Rzeczy (IoT) i technologii, 
które mamy do dyspozycji, oraz drugi – mniej jednolity nurt o charakterze kontem-
placyjnym. W ramach tego drugiego, bliższego mojemu pojmowaniu istoty miasta 
„inteligentnego”, mieści się coraz większa liczba publikacji, które zwiększenie „inteli-
gencji” miasta w istocie sprowadzają do tego, by miasto pozyskało umiejętność „my-
ślenia”. Mianem „smart” określa się „miasto, gdzie technologie są wzajemnie powią-
zane i rozwijane. Miejsce, które udostępnia zoperacjonalizowane doświadczenie 
życiowe, przenosząc je na zupełnie nowy poziom. To również miasto, którego zarzą-
dzający posiedli umiejętność optymalizowania wzrostu, doskonalenia budżetu oraz 
proaktywnego planowania” [Export opportunities… 2016, s. 6]. Miasto adaptujące się, 
proaktywne i zwinne, wykorzystujące szanse, odkodowujące dane, analizujące je 
oraz wykorzystujące to, co gromadzi się współcześnie w ramach big data. Czy mamy 
na tyle odwagi, by jednoznacznie twierdzić, że miasta przeszłości zachowywały się 
odmiennie (może jedynie poza eksploatacją big data we współczesnym rozumie-
niu)? Szczegółowa analiza tego, co działo się w St. Petersburgu w Rosji na przełomie 
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XIX i XX wieku wskazuje, że wówczas była to stolica imperium, cechująca się pewny-
mi elementami tego, co współcześnie określa „inteligencję” miasta. Miasto, którego 
liczba ludności w 1900 roku wynosiła 1 248 122 osoby (plus w obszarze ciążącym 
191 491 osób), zajmując 6. miejsce wśród największych ówczesnych miast Świata (po 
Londynie, Paryżu, Nowym Jorku, Berlinie i Wiedniu) [С. Петербургъ 1908, ss. 15–16]. 
Warunki, jakie stwarzał St. Petersburg, były na tyle atrakcyjne, że w ciągu stu lat 
zwiększył on liczbę swoich mieszkańców o 467,4% (od 220 000 w 1800 roku), zaś 
w okresie 1900–1906 wzrost liczby ludności wyniósł 20% [С. Петербургъ 1908, s. 16]. 
To zjawisko obrazuje siłę przyciągania ludzi z terenów wiejskich poprzez tworzenie 
szans dla nowych mieszkańców. Te szanse w początku XX wieku polegały nie tylko 
na ofercie lepiej płatnej pracy, rozumiano przez nie także kwestie społeczne. W Pe-
tersburgu tego czasu sporą grupę stanowili obcokrajowcy (w głównej mierze Niem-
cy, Francuzi i Anglicy), wyznawcy prawosławia – 85,2%, protestanci – 7,3%, wyznaw-
cy religii rzymsko-katolickiej – 4,7% oraz  judaizmu – 1,5%) [С. Петербургъ 1908, 
s. 18]. Różnym też był język, którym posługiwali się mieszkańcy – 87,4% posługiwało 
się j. rosyjskim, 3,5% – niemieckim, 3,1% – polskim, 1,3% – fińskim, zaś 0,9% – jidy-
szem [С. Петербургъ 1908, s. 18]. Miasto oferowało dla dzieci możliwość edukacji (na 
1 000 dzieci w wieku +6 lat 705 uczęszczało do szkół w 1900 roku), a szkół wówczas 
było 1 056, w tym uczelni wyższych 32 (w tym 7 prywatnych), 206 – średnich, 662 – 
podstawowe i 156 ze zróżnicowanymi kursami [С. Петербургъ 1908, s. 18]. Poziom 
bezrobocia wynosił 1,2%, zatrudnionych w przemyśle 65%, poza przemysłem (woj-
sko, marynarka, administracja, edukacja) – 21,7%, w handlu 8,9%, w transporcie 4,4% 
[С. Петербургъ 1908, ss. 19–20]3. Opieka medyczna w tym czasie zapewniona była 
w 12 szpitalach miejskich z 8 813 łóżkami szpitalnymi (w 1907 roku hospitalizowano 
116 143 chorych) – leczenie było dla wszystkich bezpłatne4. Ponadto w mieście funk-
cjonowało ok 270 gabinetów lekarskich, należących do osób prywatnych bądź insty-
tucji charytatywnych. Biednych obsługiwało bezpłatnie 34 lekarzy, wyznaczonych 
do tego celu przez władze miasta. W 11 punktach medycznych chorzy otrzymywali 
bezpłatnie lekarstwa, a do tych, który nie byli w stanie dojść do lekarza, lekarze (było 
ich 5 na miasto) przychodzili do domu. Poza tymi lekarzami przyjmowali również 
specjaliści (okuliści, laryngolodzy, dentyści). Prowadzono bezpłatne szczepienia 

3 Wymienione wielkości dotyczą tej części społeczności miejskiej, która żyła z pracy najemnej, do tego 
należy doliczyć osoby pozostające na utrzymaniu, osoby uzyskujące dochody z majątków oraz te osoby, 
które pozostawały bez pracy bądź nie wskazywały konkretnych źródeł dochodu.
4 Trzeba było jednak ubezpieczyć się – składka wynosiła 1 rubel rocznie, zaś dla bogatych – 5 rubli 32 ko-
piejki miesięcznie (średnia cena biletu tramwajowego w Petersburgu wynosiła 5 kop., zaś dorożka na 
1 godzinę kosztowała ok. 90 kop.)
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przeciwko ospie (w 1907 roku zaszczepiono 21 118 osób) [С. Петербургъ 1908, 
ss.  22–23]. Nadzór nad zwierzętami sprawowało 13 miejskich lekarzy weterynarii. Na 
terenie miasta funkcjonowało 28–875 podmiotów gospodarczych, dla których miasto 
przygotowało system zaopatrzenia i wywozu, obejmujący zarówno transport wodny 
(rzeki i kanały oraz 1 port morski), jak i lądowy – kolejowy (7 dworców), drogowy. Te środ-
ki transportu (dodatkowo jeszcze tramwaj – 4 linie elektryczne i 2 o napędzie parowym 
i dorożki oraz zaprzęgi konne – 18 000 szt.) realizowały potrzeby w zakresie przewozu 
osób. W Petersburgu funkcjonował transport osób zarówno regularny, jak i na zamówie-
nie. Ulice oświetlone były 16 318 lampami, z tego 2 809 było z oświetleniem elektrycz-
nym, 8 707 – gazowym i 4 802 – naftowym [С. Петербургъ 1908, s. 32]. Finansowane in-С. Петербургъ 1908, s. 32]. Finansowane in-, s. 32]. Finansowane in-
westycji oraz potrzeb konsumpcyjnych prowadzone było przez 20 banków handlowych, 
6 instytucji kredytowych, 77 kas oszczędnościowych. Działalność instytucji charytatyw-
nych była imponująca – poza stałą pomocą potrzebującym, prowadziły one działalność 
10 szpitali, 2 uczelni wyższych, 26 szkół średnich i przytułków, finansowały instytucje 
o charakterze  patriotycznym i humanitarnym. System przestrzegania prawa obejmował 
policję, prokuraturę i sądy – w głównej mierze 52 sędziów pokoju. System ochrony prze-
ciwpożarowej obejmował zarówno miasto, jak i przedmieścia. Zorganizowano również 
system obsługi pocztowo-telegraficznej (poczta główna i 60 oddziałów, 1 główny tele-
graf i 1 główna stacja telefoniczna), a długość linii telefonicznych w 1907 roku wynosiła: 
273 807 m linii powietrznej i 8 598 149 m linii podziemnej, obsługującej 16 507 aparatów 
telefonicznych (abonament miesięczny za telefon w mieszkaniu prywatnym wynosił 
wówczas 49 rub. 50 kop.) [С. Петербургъ 1908, ss. 34–36].

Zaprezentowany tu opis (w większości ilustrowany wielkościami go charaktery-
zującymi) dotyczy miasta – jak należy wnioskować – dobrze zarządzanego. Poza re-
alizacją zadań miejskich, w tym w znacznym stopniu związanymi z zabezpieczeniem 
społecznym, zadłużenie miasta (wydatki przewyższyły dochody) pojawiło się dopiero 
w 1902 roku (wydatki przewyższyły o 300 rubli dochody), zaś długi miasta w 1907 roku 
przekroczyły nieznacznie wartość dwuletniego budżetu i były zabezpieczone kilku-
krotnie wartością majątku miejskiego [С. Петербургъ 1908, ss. 36–40]. Zatem miasto 
w kontekście wymogów było: adaptujące się, proaktywne (i być może zwinne), wy-
korzystujące szanse, jakie stwarzały okoliczności (w tym postęp techniki, technologii), 
odkodowujące dane zawarte w tworzonych na bieżąco analizach statystycznych, sto-
sujące benchmarking, analizujące i wykorzystujące zdobytą wiedzę. Takie miasto moż-
na nazwać „inteligentnym”.

Podsumowując tę część popartych przykładem rozważań, przyjmując mój ogląd 
istoty miasta i miejskości, można stwierdzić, że miasta „inteligentne” to nie jest kon-
cepcja nowa, pojawiająca się w związku z możliwościami, jakie stwarzają technologie 
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XXI wieku, ale zjawisko dobrze zakorzenione w tradycji miast. Przyjmując ten pogląd 
możemy powiedzieć, że rozmowa o „smart city” to rozmowa o dobrze zorganizowa-
nym mieście, które, mądrze wykorzystując swój potencjał, poprawia warunki życia 
swoich mieszkańców. 

Wymiary „inteligencji” miasta w rozumieniu logistyki

Dyskusja o inteligencji zazwyczaj na początku związana jest z określonymi pre-
dyspozycjami ludzkimi, później jest chętnie przenoszona na obiekty nieożywione 
i  przypisywana własnościom systemów komputerowych, które w oparciu o zapro-
gramowane algorytmy nie tylko ułatwiają rozwiązywanie problemów, ale mają jesz-
cze dodatkową umiejętność – wzbogacania własnej wiedzy. W ogólnym, potocznym 
rozumieniu, za osoby najbardziej inteligentne uważa się jednostki, które najszybciej 
i najskuteczniej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów5 [Wechsler 1998]. Podło-
żem biologicznym ogólnej zdolności umysłowej może być szybkość i niezawodność 
działania układu nerwowego [Neubauer 2009]. Dlatego pisanie o inteligencji, mając 
w domyśle określoną charakterystykę funkcjonowania istoty żywej, nie wymaga cu-
dzysłowu, gdy zaś mowa o sztucznej inteligencji, w tym tekście używam cudzysłowu. 
Miasto, nawet jeśli uznać je za przejaw zbiorowego istnienia jego mieszkańców, nie 
posiada zdolności istoty żywej w zakresie rozwiązywania problemów, ma natomiast 
kilka opcji, które w odpowiednio stworzonych warunkach, pozwalają na zwiększenie 
skuteczności rozwiązywania problemów (indywidualnych i grupowych) ludzi przeby-
wających w środowisku miasta. 

W neuronaukach przyjmuje się, że inteligencja jest pojęciem emergentnym6. Za-
tem możemy ją rozumieć jako nową formę powstałą z interakcji między prostszy-
mi elementami – w tym przypadku między różnymi procesami poznawczymi, które 
mają swoje specyficzne właściwości [Sokołowski, Tyburski 2015, s. 25]. Na tej pod-
stawie należy podjąć próbę budowania „inteligencji” miasta. Umiejętność podejmo-
wania właściwych z punktu widzenia interesów miasta (jako społeczności) decyzji, 
z wykorzystaniem wiedzy i dostępnych zasobów, decyduje o „inteligencji” miasta. 

5 W tym sensie znajdujemy definicję D. Wechslera: „Inteligencja to zagregowana (ogólna) zdolność jed-
nostki do podejmowania działań celowych, racjonalnego myślenia i do efektywnego radzenia sobie we 
własnym środowisku. Jest ona globalna, ponieważ charakteryzuje zachowanie jednostki jako całości, jest 
zagregowana, gdyż składa się z elementów (zdolności), które chociaż nie są całkowicie niezależne, ale są 
jakościowo odróżniane”.
6 Zjawisko emergentne nie jest redukowalne, co oznacza, że nie można opisać inteligencji, charakteryzu-
jąc jedynie jej części składowe.
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Miasta są miejscami nie tylko powstawania, przetwarzania i gromadzenia wiedzy, ale 
również jej współdzielenia oraz kreatywności. Wspomaganie podejmowania decy-
zji przy pomocy współczesnych technologii, oraz przy założeniu, że Internet Rzeczy 
(IoT) staje się rzeczywistością, wzmaga potencjał „inteligencji” miasta.

We współczesnych miastach dostrzegamy następujące, wymienione w tabeli 1., 
obszary możliwych przejawów „inteligentnego” działania.

Tabela 1. Obszary „inteligentnego” działania miasta

Obszar 
działań 

miejskich
Pomysły / technologie Cele Potencjał logistyki / 

wymiary logistyki

Mobilność

Podróże multimodalne 
wspierane systemami 
informatycznymi oraz 
modelami 
Dostosowanie miasta 
do przemieszczania 
pieszego oraz zmecha-
nizowanego
Elektryfikacja pojazdów 
miejskich
Pojazdy autonomiczne

Oszczędność czasu
Zmniejszenie kosztów 
podróżowania / prze-
mieszczania się, w tym 
również kosztów ze-
wnętrznych
Zero emisji
Redukcja hałasu i wi-
bracji
Dostosowanie opcji do 
możliwości osób z nie-
pełnosprawnościami 
i do seniorów

Cały obszar w polu za-
interesowania logistyki

Tworzenie 
przestrzeni 
publicznych

Modelowanie ruchu
Ideologia przestrzeni / 
ideologia miasta
Spotkania jako przejaw 
miejskości
Design przestrzeni 
przyjaznej dla osób 
z niepełnosprawnościa-
mi oraz seniorów

Tworzenie miejsc wol-
nych dla pieszych
Sprzyjanie spotkaniom 
i dyskusjom
Demokratyzacja życia
Demokratyzacja prze-
strzeni
Zwiększenie jakości 
życia

Zdecydowana więk-
szość zadań zwią-
zanych z realizacją 
mobilności i jej uwa-
runkowaniami w polu 
zainteresowania logi-
styki

Energia

Dystrybucja energii 
odnawialnej
Współwytwarzanie 
energii
Centralne ogrzewanie 
i klimatyzacja
Przechowywanie ener-
gii niskokosztowej
Oszczędnościowe 
oświetlenie
Zaawansowane syste-
my HVAC (ogrzewania, 
wentylacji i klimaty-
zacji)

Wydajność energe-
tyczna
Zero emisji
Niska emisja hałasu
Wspólne (synergiczne) 
zarządzanie wodą 
i transportem
Zwiększenie odpor-
ności na zmiany kli-
matyczne i katastrofy 
naturalne

Zadania na styku z pro-
cesami przemieszcza-
nia w polu zaintereso-
wania logistyki
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Budynki

Nowe technologie oraz 
nowy design
Projektowanie i opty-
malizacja w perspekty-
wie teorii life-course
Adaptacyjne projekto-
wanie przestrzeni,
Finansowanie, kodo-
wanie i standaryzacja 
sprzyjające innowacyj-
ności

Budownictwo na przy-
stępnych warunkach
Zdrowe środowisko 
życia i pracy 
Tanie przestrzenie dla 
tworzenia innowacji 
i przedsiębiorczości
Komfort termiczny
Zwiększona odporność

Zadania na styku z pro-
cesami przemieszcza-
nia w polu zaintereso-
wania logistyki

Woda

Projektowanie zinte-
growanych systemów 
oraz zarządzanie nimi
Lokalny recykling
Wydajność wodna vs. 
inteligentne opomia-
rowane
Powtórne użycie w bu-
dynkach i dzielnicach 

Aktywna integracja 
ekosystemów
„Inteligentna” integra-
cja systemów: zaopa-
trzenia w wodę, ście-
ków, opadów, wody 
używanej w rolnictwie 
i środowiska
Zwiększona odporność

Wytwarza-
nie miejskie

High-tech. na żądanie
3D druk
Wytwarzanie w małych 
partiach
Działania o dużej 
wartości dodanej, 
wymagające kapitału 
ludzkiego i design
Parki innowacyjne

Tworzenie nowych 
miejsc pracy
Szkolenia i edukacja
Przekształcanie prze-
strzeni miasta i ponow-
ne jej użycie (rewalo-
ryzacja)
Bliska integracja środo-
wiska życia i pracy

Wszelkie kwestie 
związane z obsługą 
transportowa i mobil-
nościową w polu zain-
teresowania logistyki. 
Na etapie tworzenia – 
zagadnienie lokalizacji

Rolnictwo 
miejskie

Uprawy miejskie i upra-
wy pionowe

Zmniejszenie kon-
sumpcji wody
Czystsze dostawy
Bardziej świeże pro-
dukty

Zagadnienia lokalizacji 
i obsługi związane 
z procesami transpor-
towymi w polu zainte-
resowania logistyki

Źródło: opracowanie własne (wzbogacone i zmienione) na podstawie [Export opportunities… 2016, s. 12].

Poza stwierdzeniem obszarów potencjalnego stosowania koncepcji logi-
stycznych warto zwrócić uwagę na to, że część tych zastosowań należy sytuować 
w  obszarze logistyki społecznej. Szerzej uzasadnienie dla tej tezy znaleźć można 
w dwóch opracowaniach: „Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu lo-
gistyki” [Szołtysek, Twaróg 2003] oraz „Establishing of an objectives bundle of 
modern supply chain management: conditions for social logistics establishment” 
[Szołtysek, Twaróg 2011a]. Dodatkowo postuluję, by rozważyć, przy współpracy ze-
społów interdyscyplinarnych, zwiększających „inteligencję” miast (składających się 
z przedstawicieli informatyków, urbanistów, logistyków, socjologów, prawników, 
historyków, artystów i  innych), sięgnięcie po doskonałe rozwiązania tzw. języka 
wzorców [Alexander 2008], traktowanego jako środek służący do wyrażania po-
trzeb ludzkich i do tworzenia budynków oraz ich otoczenia w sposób adaptatywny, 
przez poszukiwanie dobrego dopasowania. Wzorce są tu strukturami (całościami) 
składającymi się z ustalonych tradycją sytuacji przestrzennych i odpowiadających 
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im konkretnych sytuacji społecznych. Główną cechą wyróżniającą wzorzec jest jego 
powiązanie z dającym się zidentyfikować kompleksem funkcjonalnym. Koncepcja 
wzorca polega na uchwyceniu danej sytuacji życiowej jako konfiguracji fizycznej 
[Alexander 2008, ss. XVIII–XIX]. W takich uwarunkowaniach zwiększanie inteligencji 
miasta ma szanse zarówno z punktu widzenia tworzenia idei, jak i wdrażania do 
praktyki. W moim przekonaniu rozwój w tym obszarze powinien dokonywać się 
raczej ewolucyjnie, niż rewolucyjnie – stąd moja propozycja włączenia do zespo-
łów historyków, mimo że w umysłach części fachowców, zajmujących się kwestiami 
smart city, ten pomysł wydaje się rewolucyjny.

Potencjał teoretyczny i praktyczny logistyki miasta 

Logistyka jest dziedziną wiedzy praktycznej, co oznacza, że poza refleksją teoretycz-
ną, ma do zaoferowania narzędzia praktyczne. Weryfikacja przydatności logistyki do 
rozwiązywania rozmaitych problemów funkcjonowania zarówno wojska, jak i działal-
ności gospodarczej, a ostatnio – również w obszarach o istotnym znaczeniu huma-
nitarnym, pozwala żywić nadzieję, że stanie się istotnym narzędziem zwiększającym 
„inteligencję” miast. W obszarze teorii spodziewam się tu wkładu w rozwój koncepcji 
logistyki w uwarunkowaniach paradygmatu środowiskowego, który skutecznie kon-
kuruje z antropocentryzmem. Samo środowisko w tym rozumieniu, zgodnie z propo-
zycją D. Watsona, może być rozumiane jako: proces, pole aktywności człowieka, pole 
semantyki, zasób czy też sposób stratyfikacji społeczeństwa [Maruyama 1974]. Cho-
dzi tu również o to, by koncepcję logistyki społecznej wpisać w nurt psychologii śro-
dowiskowej, tak istotnej w tworzeniu miast przyjaznych mieszkańcom. Spodziewam 
się też powtórnego zainteresowania subiektywną semantyką środowiska, poruszaną 
częściowo w pracach: „Bio-mapping as a tool for urban logistics projects” [Szołtysek, 
Twaróg 2013] i „Bio-mapping for purposes of city management – practical reflections” 
[Szołtysek, Twaróg 2013a]. Wreszcie – warto zbadać paralele między koncepcją logi-
styki miasta w obszarze mobilności osób i proksemiką – przecież środowisko miasta 
jest miejscem realizacji zachowań ludzi, kształtowania się stosunków między ludźmi 
oraz w relacji ludzie – otoczenie. 

W obszarze praktyki – po pierwsze spodziewam się możliwości wdrażania kon-
cepcji teoretycznych, w tym również tworzonych w wymienionych kierunkach, a po 
drugie – sprzężenia zwrotnego – wzbogacania doświadczeń logistyki płynących 
z praktycznych wdrożeń. W takim przypadku mowa o praktyce pracy naukowej. Wie-
le przykładów w tym zakresie zawierają propozycje praktycznego wdrażania pomy-
słów sięgających do ekonomii współdzielenia [Szołtysek 2016].
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Współpraca producentów żywca wieprzowego 
i przedsiębiorstw mięsnych w łańcuchach 
dostaw wieprzowiny w Polsce1

The Cooperation of Live Pigs Producers and Meat 
Companies in Pork Supply Chains in Poland

Abstract: The aim of the piece of research presented in the paper was to identify 

forms of cooperation between live pigs producers and meat companies in pork sup-

ply chains. The data analysis used information from the literature, data storage stati-

stics and own research results from 60 companies involved in slaughtering and / or 

processing of pork in 2015. Research showed that cooperation in the supply chain 

brings measurable benefits for all its participants. The supply chain of pork in Poland 

is characterized by a big fragmentation of entities. The cooperation between live pigs 

producers and meat companies is usually the nature of a contract for the delivery of 

a specified number of porkers or contracts for fattening of pigs. The most important 

forms of cooperation include: advising farmers in the organization of live pigs pro-

duction, help in buying piglets and organization of training. Some companies promo-

te cooperation with suppliers through the addition of a bonus for the supplied live 

pork. Some companies promote cooperation with suppliers through the addition of 

a bonus for the supplied pigs.

Key words: supply chain, companies, cooperation, pork, contracts.
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Wstęp

Dynamiczne zmiany zacho dzące we współczesnym otoczeniu nasilają wzajemne 
oddziaływanie przedsię biorstw w sferach ekonomiczno-rynkowej, prawnej oraz 
społeczno-kulturowej [Webber 1982, ss. 390–394]. Oddziaływanie to przejawia się 
przede wszystkim poprzez zmiany na rynkach: kapitałowo-pieniężnym, pracy i dóbr 
oraz w zakresie przepisów prawa, obowiązujących norm i wartości w społeczeń-
stwie. Zachodząca interakcja pomię dzy otoczeniem i organizacją powoduje, że jej 
efektywność uwarunkowana jest sprawnością łańcucha logistycznego, w tym prze-
de wszystkim wzajemnych, partnerskich zależności pomiędzy wszystkimi ogniwami 
tego łańcucha. Współpra ca podmiotów pozwala na wykreowanie standardów, któ-
re sta nowią fundament integracji. Wypracowane w ten sposób wzorce wpływają na 
pra widłowe podejmowanie decyzji oraz wybór skutecznych rozwiązań tworzących 
konkurencyjność łańcuchów dostaw. W wyniku elastycznego współdziałania partne-
rów osiąga ny jest efekt synergiczny, przejawiający się licznymi optymalizacjami pro-
cesów lo gistycznych [Walasek 2012, s. 275].

Partnerstwo definiowane jest jako kształtowanie stosunków gospodarczych między 
ogniwami łańcucha dostaw na zasadach zaufania, podziału ryzyka i przy szłych korzyści, 
prowadzące do uzyskania dodatkowych efektów synergicznych i przewagi konkuren-
cyjnej [Witkowski 2010, s. 41]. Zdaniem Szymonika [2011, ss. 56–57], mianem partnerstwa 
określić można zatem takie działania, które spełniają następujące warunki: 

 · występowanie przynajmniej dwóch autonomicznych podmiotów, 
 · określony i zgodny lub wspólny cel działania, 
 · podmioty świadomie i dobrowolnie zgadzają się na udział w osiąganiu wyzna-

czonego celu, 
 · przynajmniej jedna ze stron podejmuje działania wspomagające działania drugiej. 

Relacje partnerskie są oparte na wielu elementach, których dopełnienie pozwala 
na osiągnięcie sukcesu w tego rodzaju współpracy. Należą do nich przede wszystkim 
zaufanie i komunikacja, czyli wymiana wiedzy. Elementy te powinny mieć charakter 
ciągły i pogłębiający się, aby gwarantować długoterminowe rezultaty satysfakcjo-
nujące obydwie zaangażowane strony [Nowicka 2011, s. 2]. Generalnie, współpraca 
w łańcuchach dostaw powinna bazować na wspólnej wizji, zrozumieniu indywidual-
nej roli każdego z uczestników, umiejętności wspólnego działania oraz gotowości do 
przystosowania się w celu wykreowania dodatkowej wartości dla klienta. 

Zagadnienia współpracy i korzyści z nią związanych dotyczą także rynku rolnego, 
w tym segmentu produkcji wieprzowiny. W obrębie tego sektora zachodzą wielo-
rakie i wielokierunkowe relacje między podmiotami, wyznaczając drogę przepływu 
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towarów od producenta do ostatecznego nabywcy. Celem przedstawionych w opra-
cowaniu wyników badań było rozpoznanie form współpracy producentów żywca 
wieprzowego i przedsiębiorstw mięsnych w łańcuchach dostaw wieprzowiny.

W analizie danych wykorzystano studia literatury przedmiotu, dane statystyki 
masowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyniki badań własnych zrealizowa-
nych w 60 przedsiębiorstwach zajmujących się ubojem i/lub przetwórstwem wie-
przowiny w 2015 roku. Jako kryteria doboru przedsiębiorstw przyjęto:

 · ubój trzody chlewnej i/lub przetwórstwo wieprzowiny,
 · zgodę właściciela na wypełnienie kwestionariusza ankiety.

W pierwszym etapie kwestionariusz ankiety skierowano drogą elektroniczną do 
110 przedsiębiorstw mięsnych. Adresy e-malowe do tych podmiotów pozyskano ze 
stron internetowych. Ze względu na ochronę danych i niechęć przedsiębiorców do 
udzielania informacji, pozyskano wypełnione kwestionariusze tylko z 5 podmiotów. 
W tej sytuacji podjęto próbę bezpośrednich kontaktów z właścicielami przedsię-
biorstw. Ostatecznie pozyskano wypełnione kwestionariusze ankiety z 60 podmio-
tów. Ze względu na brak losowego schematu w doborze przedsiębiorstw, nie tworzą 
one reprezentatywnej grupy dla wszystkich przedsiębiorstw mięsnych, które zajmu-
ją się ubojem trzody chlewnej i/lub przetwórstwem wieprzowiny w kraju. Sformu-
łowane na ich podstawie wnioski można odnieść tylko do badanej grupy. Mają one 
jednak dużą wartość poznawczą, ze względu na podjętą problematykę badań. 

Badane przedsiębiorstwa różniły się częściowo rodzajem działalności, skalą pro-
dukcji oraz liczbą zatrudnionych osób. Ich zróżnicowanie wiąże się z dużym rozdrob-
nieniem podmiotów na rynku wieprzowiny [Rycombel 2004, ss. 1–2, Dróżdż 2009, 
s. 14, Szymańska 2014, ss. 249–259]. Wyniki analiz przedstawiono w formie opisowej 
i graficznej. Liczba wszystkich wskazań zaprezentowanych na wykresach przekracza 
100%, ponieważ przedsiębiorcy mogli zakreślić kilka odpowiedzi na każde z pytań.

Partnerstwo w łańcuchach dostaw

Zagadnienie partnerstwa w łańcuchach dostaw było już przedmiotem badań, 
ale w niewielkim stopniu dotyczyły one rynku wieprzowiny. Większość wniosków 
z analiz można jednak odnieść do wszystkich łańcuchów dostaw ze względu na 
podobny charakter ich działania. Faktem jest, że współpraca między uczestnika-
mi łańcucha dostaw w dobie dynamicznych zmian na rynkach oraz niepewności 
w zakresie popytu nabiera szczególnego znaczenia. Poza obniżką kosztów i reduk-
cją ryzyka, przedsiębiorstwa zacieśniają współpracę w celu zwiększania zdolności 
konkurowania, łączenia dopełniających się kompetencji czy zdobywania wiedzy 
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w celu pozyskania nowych kompetencji. Z badań wynika, że partnerstwo między og-
niwami łańcucha może przynieść korzyści w postaci dodatkowych efektów synergicz-
nych, przewagi konkurencyjnej, zmniejszenia niepewności, zwiększenia elastyczności 
i szybkości działania, ułatwionego dostępu do deficytowych zasobów i umiejętności, 
pozyskania informacji, organizowania i utrzymywania wspólnej bazy surowcowej, ma-
gazynowej czy też transportowej, stosowania bardziej zaawansowanych technologii, 
większej elastyczności produkcyjnej, większej możliwości zmniejszenia kosztów oraz 
tworzenia rozwiązań innowacyjnych [Kupczyk i in. 2014, s. 3536].

Jeżeli realizacja celu firmy jest osiągana z uwzględnieniem przede wszystkim 
własnych interesów, to taki model funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku op-
arty jest w głównej mierze na transakcyjnej formie relacji z pozostałymi ogniwami 
w łańcuchu dostaw. Transakcyjna forma współpracy dotyczy przede wszystkim 
produktów o niewielkim znaczeniu dla realizacji kluczowych kompetencji przed-
siębiorstwa, ogólnodostępnych i posiadających wielu dostawców. Osiągnięcie 
przewagi konkurencyjnej wymaga jednak zacieśniania współpracy podmiotów 
w łańcuchach dostaw. W tym zakresie wyodrębnia się trzy etapy:

1. Podmioty uznają siebie za partnerów, ale w ograniczonym stopniu koordynu-
ją działania i planowanie. Zazwyczaj jest to współpraca krótkoterminowa i anga-
żuje pojedynczą funkcję przedsiębiorstwa.
2. Przedsiębiorstwa współpracują integrując działania wielu działów i funk-
cji współdzieląc procesy (np. planowanie, zarządzanie zapasami) w łańcuchu 
dostaw w dłuższym horyzoncie czasowym [Lambert, Emmelhainz, Gard-
ner 1996, ss. 1–17].
3. Partnerstwo strategiczne, które polega na realizacji wspólnej strategii, co 
najmniej dwóch partnerów. Oznacza osiąganie wspólnych, nadrzędnych w sto-
sunku do własnych, celów poprzez działania wykorzystujące zasoby i struktury 
zarządcze obydwu autonomicznych przedsiębiorstw. Wielkość korzyści i ich po-
dział może pozostać w relacji do wkładu partnerów [Sulejewicz 1997, s. 72], albo 
może być przez nich wspólnie ustalona. Taka współpraca ma charakter długofa-
lowy, ale dotyczy niewielkiej liczby przedsiębiorstw. 
Przedsiębiorstwo może prowadzić jednocześnie więcej niż kilka typów rela-

cji z tym samym lub różnymi współpracującymi podmiotami. Dobór typu relacji 
zależy głównie od istoty nabywanych od dostawców produktów bądź usług dla 
posiadanych kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa i wagi oferowanego od-
biorcom produktu finalnego. Mogą być to zatem zarówno główni dostawcy, stale 
współpracujący z przedsiębiorstwem i tacy, których rola jest bardzo ważna, choć 
współpraca nie musi mieć cech ciągłości, jak i inni dostawcy. Dobór typu relacji 
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w łańcuchu dostaw uwarunkowany jest jednak przede wszystkim celem współ-
pracy i może on być rozpatrywany w kilku aspektach [Doz, Hamel 2006, s. 136]:

 · łączenia sił w celu zwiększenia zdolności konkurowania (wyższe marże, większy 
udział współpracujących podmiotów w rynku),
 · łączenia dopełniających się kompetencji (większe wspólne przychody zyski i/lub 

oszczędności w porównaniu z korzyściami poszczególnych partnerów),
 · uczenie się i przyswajanie wiedzy w celu zdobywania nowych kompetencji (nowe 

lub ulepszone umiejętności, nacisk na możliwości wykorzystania tych umiejętności).
Przedsiębiorstwa współpracujące na zasadach partnerskich troszczą się nie tylko 

o swoje, ale i o interesy wszystkich innych partnerów łańcucha dostaw. Jeżeli inte-
resy którejkolwiek firmy odbiegają od interesów pozostałych, jej działania nie będą 
zwiększać efektywności całego łańcucha. Firmy muszą zatem w taki sposób koope-
rować, aby dążenie jednej firmy do maksymalizowania dochodów powodowało jed-
nocześnie maksymalizowanie wyników osiąganych przez cały łańcuch dostaw.

Łupicka [2010, ss. 52–53] do czynników, które wpływają na partnerstwo, zaliczyła: 
 · zgodność – stopień kompatybilności w każdym obszarze, 
 · koordynację – stopień harmonijnego współdziałania między partnerami, 
 · wzajemną zależność – stopień wpływu na podejmowane przez partnera decyzje, 
 · wsparcie naczelnego kierownictwa – stopień zrozumienia przez naczelne kie-

rownictwo obu partnerów i korzyści, jakie wynikają z ich współpracy, 
 · równowagę władzy – stopień równowagi władzy obu partnerów, 
 · zaufanie – stopień zaufania między partnerami, 
 · zrozumienie zachowań biznesowych – stopień zrozumienia przez partnerów za-

chowań, celów i polityki, 
 · podział zysków i ryzyka – stopień zgodności między partnerami co do podziału 

korzyści i ryzyka, 
 · zaangażowanie – stopień zaangażowania się partnerów w rozwój związku, 
 · wspólne działania – stopień poszerzenia granic organizacji i objęcia nimi partnera, 
 · jakość komunikacji – poziom skuteczności systemu wzajemnego porozumienia 

się między partnerami, 
 · dzielenie się informacjami – stopień otwartości systemów informacji partnerów, 
 · długość relacji – czas trwania relacji między partnerami. 

Współpraca przedsiębiorstw w ramach łańcuchów dostaw wymaga stałego do-
stępu do informacji, umożliwiających szybką i prawidłową reakcję w odniesieniu do 
potrzeb rynku. W tej sytuacji bardzo ważne jest, aby partnerstwo między ogniwami 
łańcucha dostaw opierało się na zasadach zaufania, które oznaczają, że strony akcep-
tują wspólne normy i wartości [Kupczyk i in. 2014, s. 3537].
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Źródła zaopatrzenia przedsiębiorstw mięsnych

Istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych jest zaopa-
trzenie. Jest to proces obejmujący wszystkie czynności związane z identyfikowaniem 
potrzeb, lokalizowaniem i wybieraniem dostawców, negocjowaniem warunków i ob-
serwowaniem kontrahenta w celu upewnienia się, że spełnia on warunki dotyczące wy-
dajności. Na zaopatrzenie przedsiębiorstw produkcyjnych w żywiec wieprzowy składa 
się wybór dostawców, skala i jakość ich produkcji oraz koszty dostaw. Koszty zaopatrze-
nia stanowią dość dużą część całkowitych kosztów przedsiębiorstwa, co w dalszej kolej-
ności przekłada się na jego zyski, rentowność produktów, wizerunek i pozycję na rynku. 

W Polsce łańcuch produkcji, przetwórstwa i dystrybucji mięsa oraz produktów wie-
przowych charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem podmiotów, a najsłabszym jego 
ogniwem są producenci żywca wieprzowego. Wynika to głównie z braku powiazań 
między producentami świń a zakładami ubojowymi czy przetwórstwem (w tym po-
wiązań kapitałowych). Słabo rozwinięta integracja pionowa w sektorze wieprzowiny 
w kraju przy niskiej koncentracji chowu trzody chlewnej utrudnia rytmiczność dostaw 
dużych i jednorodnych partii surowca. 

Większość działających obecnie prywatnych zakładów mięsnych, które z czasem 
szczelnie opanowały obecny rynek mięsa i wędlin w Polsce, powstała po 1990 roku, czyli 
z chwilą wprowadzenia na ry nek zasad wolnej gry kapitałowej. W tym czasie rolnicy nie 
byli przygotowani ani mentalnie, ani finansowo na udział w tworzeniu przedsiębiorstw 
mięsnych. Wobec braku powiązań kapitałowych między hodowcami żywca wieprzowe-
go a przemysłem mięsnym producenci trzody chlewnej nie mają żadnego wpły wu na 
politykę surowcową zakładów mięsnych. To właściciele lub menedżerowie prywatnych 
przedsiębiorstw dokonują wyboru dostawców surowca. W sytuacji złej koniunktury na 
rynku żywca wieprzowego w kraju często sprowadzają surowiec z zagranicy. 

Zakłady mięsne korzystają z wielu źródeł dostaw trzody chlewnej w kraju, a dą-
żąc do ograniczenia kosztów, poszukują także surowca za granicą. Jak podaje Mroczek 
[2002, ss. 136–140], na wybór danej formy dostaw wpływ mają takie czynniki, jak: po-
stawa przedsiębiorców, skala produkcji, położenie względem potencjalnych rynków 
zaopatrzenia w zwierzęta rzeźne oraz możliwości transportowe, organiza cyjne i finan-
sowe zakładów. Przedsiębiorstwa w ocenie dostawców biorą najczęściej pod uwagę 
kryteria jakościowe, cenowe oraz zapewnienie systemów jakości. Kontrolę przechodzą 
także firmy, które zajmują się transportem wieprzowiny do zakładów mięsnych. 

Współpraca większości polskich producentów żywca wieprzowego z przedsiębior-
stwami mięsnymi jest bardzo ograniczona, co wynika między innymi z braku wzajem-
nego zaufania oraz zmiennej koniunktury na rynku. W formalnej postaci najczęściej 
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obejmuje podpisanie umowy kontraktacyjnej na dostawę określonej liczby tuczników. 
Coraz większe znaczenie zyskuje natomiast tzw. tucz nakładczy. Polega on na tym, że rol-
nik prowadzi odchów warchlaków lub tuczników na terenie swojego gospodarstwa, nie 
ponosząc ryzyka związanego ze zmianami cen pasz i żywca wieprzowego. Zwierzęta 
i pasze dostarcza do gospodarstwa przedsiębiorstwo, ale formalnie ich właścicielem jest 
rolnik. Zwykle przedsiębiorstwo zapewnia także obsługę weterynaryjną. Rolnik udo-
stępnia natomiast właściwie przygotowaną chlewnię i  zajmuje się chowem zwierząt, 
a po zakończeniu procesu produkcyjnego otrzymuje wynagrodzenie za efekty swojej 
pracy [Program… 2016, ss. 14–19].

Umowy kontraktacyjne zwykle są zawierane pomiędzy dużymi gospodarstwami 
oraz dużymi przedsiębiorstwami, które nie mogą pozwolić sobie na ryzyko w dostawach 
surowca. W analizowanej grupie przedsiębiorstw tylko 36,7% miało podpisane umowy 
kontraktacyjne na dostawy żywca wieprzowego z producentami trzody chlewnej. Z ko-
lei 28,3% przedsiębiorców dysponowało takimi umowami na dostawy wieprzowiny. 
W  strukturze dostaw surowca dominowały bezpośrednie dostawy od rolników, które 
stanowiły 25,1% surowca (wykres 1). 

Wykres 1. Źródła zaopatrzenia przedsiębiorstw mięsnych w surowiec

Źródło: badania własne.
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Podobny odsetek dotyczył zakupu wieprzowiny od innych przedsiębiorstw w kra-
ju (24,6%). Około 14,8% surowca zakłady mięsne odbierały własnymi środkami trans-
portu od rolników. Dostawy od pośredników stanowiły zaledwie 9,5%, a od grup pro-
ducenckich 7,8%. Najmniejszy udział stanowił tzw. skup „obwoźny” (1,1%). Mały udział 
grup producenckich w dostawach żywca wieprzowego wskazuje na niski stopień zor-
ganizowania rolników. Taką sytuację wykorzystują pośrednicy, którzy skupują trzodę 
chlewną od rolników i sprzedają ubojniom, jednocześnie przejmując część marży. 

Część przedsiębiorstw prowadziła także punkty skupu żywca wieprzowego 
(7,6%). Jeszcze mniejszy odsetek realizował własną produkcję na fermach (4,8%). 
Taka forma zaopatrzenia zabezpiecza przedsiębiorstwa w okresach zmiennej ko-
niunktury na rynku oraz umożliwia produkcję tuczników o odpowiednich parame-
trach jakościowych. 

W sytuacji wysokich cen na rynku żywca wieprzowego w kraju przedsiębiorcy 
często sprowadzają surowiec z zagranicy. To spowodowało, że od połowy 2007 roku 
Polska jest importerem netto wieprzowiny w ekwiwalencie mięsa. W latach 2008–
2014 import mięsa wieprzowego zwiększył się z 463,9 tys. ton do 616,5 tys. ton, 
a zakupy trzody chlewnej wzrosły z 1 134,6 tys. do 5 558,8 tys. sztuk [Rynek… 2016, 
ss. 24–27]. Ważnym czynnikiem w obrotach handlu zagranicznego wieprzowiną jest 
również sytuacja na rynkach walutowych. W analizowanej grupie import obejmował 
tylko 3,0% wieprzowiny i 1,9% żywca wieprzowego. 

Formy współpracy przedsiębiorstw mięsnych 
z dostawcami żywca wieprzowego 

W analizowanej grupie przedsiębiorstw 29,0%, poza transakcjami handlowymi nie 
podejmowało żadnych form współpracy z dostawcami żywca wieprzowego i/lub 
wieprzowiny. W większości podmiotów odnotowano jednak pewne działania ko-
operacyjne. Z danych wynika, że ¼ badanych przedsiębiorstw doradzało produ-
centom żywca wieprzowego w organizacji produkcji (wykres 2). Taki sam odsetek 
stosował inne formy współpracy. Rzadziej oferowano producentom pomoc w za-
kupie młodych zwierząt (10% przedsiębiorstw) oraz organizowano szkolenia dla 
rolników (10% przedsiębiorstw). Zaledwie 7,5% badanych podmiotów zapewniało 
pomoc w zdobyciu finansowania lub współfinansowało działalność rolników. Z ko-
lei 5% dostarczało pasze dla producentów trzody chlewnej. Inne formy współpracy 
w postaci dostarczenia technologii produkcji, zapewnienia pomocy zootechnicznej 
oraz zaopatrywania rolników w prosięta dotyczyły bardzo małego odsetka bada-
nych przedsiębiorstw (po 2,5%). 
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Przy ustalaniu opłaty dla dostawcy w ubojniach i przedsiębiorstwach mięsnych 
brano pod uwagę różne kryteria. Duże znaczenie dla przedsiębiorców miała długo-
trwała współpraca. Ten element był premiowany w 63,3% badanych podmiotów 
(wykres 3). Ponad 56,7% przedsiębiorstw w oferowanej cenie uwzględniało zawar-
tość mięsa w tuszach wieprzowych, zachęcając w ten sposób producentów żywca 
wieprzowego do kształtowania odpowiedniej mięsności tuczników. 

Wykres 2. Współpraca przedsiębiorstw mięsnych z producentami żywca  
wieprzowego i jej formy

Źródło: badania własne.

Około 31,7% przedsiębiorców wypłacało premię za wyższą „wybojowość”, czyli 
wyższą relację wagi bitej ciepłej do wagi tucznika. Z kolei dla ¼ badanych ważna 
była skala produkcji i dlatego wysokość premii uzależniano od ilości dostarczonego 
żywca wieprzowego lub wieprzowiny w ciągu roku. Ponad 21,7% przedsiębiorstw 
stosowało mniejsze potrącenia na tzw. opasie, a 18,3% płaciło dodatkową premię za 
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wielkość dostawy, czyli ilość dostarczonego żywca wieprzowego lub wieprzowiny. 
Tylko 15% badanych w wysokości opłaty uwzględniało podpisanie umowy kontrak-
tacyjnej na dostawy surowca. Dodatkowo 8,3% zwiększało opłatę w przypadku do-
starczenia preferowanej rasy świń. 

Wykres 3. Kryteria brane pod uwagę przy realizacji opłaty dla dostawcy

Źródło: badania własne.

Zakończenie

Zrealizowane badania nie wyczerpują zagadnienia współpracy producentów żywca 
wieprzowego z ubojniami i przedsiębiorstwami mięsnymi w łańcuchach dostaw wie-
przowiny w Polsce, ale na ich podstawie można sformułować kilka wniosków.

1. Współpraca w łańcuchach dostaw przynosi wymierne korzyści dla wszystkich 
jego uczestników w postaci zwiększenia przewagi konkurencyjnej, zmniejszenia 
niepewności oraz poprawy elastyczności i szybkości działania. Może przyjmować 
różne formy i osiągać różne etapy rozwoju. 
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2. Łańcuch dostaw wieprzowiny w Polsce cechuje duże rozdrobnienie podmio-
tów zajmujących się produkcją żywca wieprzowego, przetwórstwem i dystrybu-
cją mięsa oraz produktów wieprzowych, a także mały zakres współpracy między 
nimi, co ogranicza konkurencyjność Polski na rynku Unii Europejskiej. 
3. Współpraca producentów żywca wieprzowego z przedsiębiorstwami mięs-
nymi w formalnej postaci najczęściej obejmuje podpisanie umowy kontrakta-
cyjnej na dostawę określonej liczby tuczników. Coraz większe znaczenie zyskuje 
także tzw. tucz nakładczy, który polega na tuczu prosiąt dostarczonych przez 
przedsiębiorstwo w gospodarstwie rolnika. Dotyczy to zwłaszcza dużych przed-
siębiorstw, które nie mogą pozwolić sobie na ryzyko braku surowca. 
4. Do podstawowych form współpracy między przedsiębiorstwami mięsnymi 
a  producentami trzody chlewnej w badanej grupie podmiotów można zaliczyć: 
doradztwo w organizacji produkcji żywca wieprzowego, pomoc w zakupie mło-
dych zwierząt oraz organizowanie szkoleń dla rolników. Część przedsiębiorstw 
wspiera współpracę poprzez doliczanie premii za dostarczony żywiec wieprzowy. 
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Koordynacja sieciowa – model badań  
nad koordynacją sieci zdominowanych  
i równorzędnych partnerów

Network Governance – Research Model of Coordination  
of Dominated and Equal Partner Networks

Abstract: Research into the coordination of networks of cooperating organizations has 

been conducted for many years. This is due to the significance of the problem of network 

coordination that is further underlined by both investigators and practitioners. However, 

it is still possible to identify gaps in both theoretical and empirical research in this area. 

One of the issues that should be examined refers to the study of relationship between 

network cooperating organizations, their types, cooperation lifecycle and coordination’s 

phases, forms and mechanisms. The aim of this paper is to identify existing research of 

network governance and, consequently, to develop a research model to be used while 

studying coordination of dominated and equal partner network. To realize goals constru-

cted this way we have adopted a review of available literature.

Key words: coordination, network, cooperation

Wprowadzenie

Współdziałanie w sieciach wskazywane jest jako istotna szansa przeciwdziała-
nia negatywnym skutkom, jakie niepewność otoczenia, a także wybór strategii 
budowania przewagi konkurencyjnej, stwarzają decydentom. To współdziałanie, 
obok wielu obietnic, jakie stwarza dla współuczestników, zazwyczaj wyróżniane 
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jest jako sposób uzyskiwania korzyści natury ekonomicznej czy zwiększania inno-
wacyjności. Wykreowanie przewagi konkurencyjnej, która będzie wystarczająca 
(dostarcza rzeczywistych korzyści), podtrzymywalna (odporna na zmiany w oto-
czeniu i na ataki ze strony otoczenia – głównie rywali) i rozpoznawalna (wyra-
zista, wyjątkowa, wyróżniająca firmę na rynku), nie jest proste w dynamicznie 
zmieniającym się otoczeniu. Istnienie sieci, czy – jak to niektórzy autorzy ujmują 
– organizacji o charakterze sieciowym, stwarza istotne wyzwania dla podmio-
tów działających samodzielnie (atomizacja), gdyż ich arsenał (metod, narzędzi, 
koncepcji czy potencjał innowacyjny) jest pochodną korzyści współdziałania. Co 
zatem uczynić, by podmiot miał zdolność do przyłączenia się do istniejącej sieci, 
bądź tworzenia własnej sieci? Jak zauważają J. Hagel III i J.S. Brown [2007], do 
przyspieszenia budowania potencjału niezbędnego do walki konkurencyjnej po-
trzebne są trzy elementy: dynamiczna specjalizacja, dołączalność i wspomaganie 
budowania potencjału w zgrupowaniach wielu podmiotów. W tym kontekście 
dołączalność rozumiana jest jako zdolność do tworzenia (umiejętność budowa-
nia) relacji z wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami dopełniającymi działalność 
przedsiębiorstwa inicjującego tworzenie sieci (bazowego). Umiejętność doboru 
partnerów, z którymi nawiązywana jest kooperacja, w taki sposób by umożliwić 
przedsiębiorstwom – uczestnikom wspólne realizowanie zaplanowanych działań 
dzięki unikatowemu łączeniu zasobów materialnych i niematerialnych, stanowi 
istotne źródło generowania przewagi konkurencyjnej [Winterschied 1994]. Jed-
nocześnie pojawiają się nowe problemy, związane z wielopodmiotową przestrze-
nią międzyorganizacyjną, takie jak: wysokie koszty transakcyjne, oportunizm 
partnerów, ochrona aktywów niematerialnych [Czakon 2009a]. Wymienione 
problemy zdolności podmiotów i sensowności tworzenia sieci warto wzbogacić 
o kolejne problemy dyskusyjne – charakter czasowy nawiązywanych relacji – dłu-
gookresowe interakcje międzyorganizacyjne [Cantù 2010], zasady partycypacji 
w sieciach [Niemczyk 2001, ss. 24–32] oraz dostępność zasobów sieci [Hsu 2007, 
ss. 983–998].

Wzrost współzależności podmiotów w sieci wymaga odpowiedniego aktu 
zarządzania nimi – koordynacji sieci1. Istota wymienionych współzależności, 
wzajemne oddziaływanie dominujących form, zasady łączenia podmiotów czy 
kryteria wyboru kompozycji koordynacji sieci pozostają nadal słabo rozpozna-
ne w naukach o zarządzaniu [Czakon 2009a, Jap, Ganesan 2000]. Można te nie-
dostatki wiedzy uznać za lukę badawczą, której wypełnienie koncepcyjne może 

1 Formy/form oraz mechanizmu / mechanizmów.
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stanowić wkład w rozwój wiedzy związanej z tymi istotnymi aspektami funkcjo-
nowania sieci. Wypełnianie luk badawczych w naukach o zarządzaniu wymaga 
prowadzenia (łącznie bądź rozdzielnie) prac empirycznych i koncepcyjnych. 

Celem niniejszego artykułu jest opracowanie koncepcji badań nad koordy-
nacją dwóch typów sieci (zdominowana i równorzędnych partnerów) w fazach 
cyklu życia współdziałania organizacji.

Istota współdziałania w sieciach międzyorganizacyjnych 

Sieci są tworzone przez niezależne podmioty i ich wspólne funkcjonowanie wy-
maga rezygnacji z części ich samodzielności na rzecz dobra wspólnego – zazwy-
czaj ten proces wiążemy ze skutkami koordynacji. Takie predyspozycje podmiotów 
J. Hagel III i J.S. Brown [2007] w swoich badaniach określają mianem „produktyw-
nego tarcia”. Organizacje, dzięki bliższym kontaktom w sieci, pozwalają na pogłę-
bianie wiedzy w procesie współpracy, kształtowanie zdolności kluczowych pra-
cowników do odmiennego od dotychczasowego postrzegania szans i ograniczeń 
(zagrożeń), a w rezultacie na reaktywne uczenie się i proaktywne działania zarząd-
cze oraz – dzięki wielokulturowości (organizacyjnej i innej) na tworzenie rozwiązań 
innowacyjnych. Te rozważania sugerują, że jedną z najbardziej istotnych barier, ale 
także szans, jest „synchronizowanie” ludzi w działaniach na rzecz poszczególnych 
podmiotów i dobra zbiorowego, czyli realizacji wspólnie ustalonych celów (z na-
tury rzeczy – niesprzecznych). Dlatego spojrzenie na sieci kooperujących przed-
siębiorstw nawiązuje tak często do analizy sieci społecznych (Social Network 
Analysis, SNA), w których kluczową rolę przypisuje się zaufaniu. L. Freeman [2006] 
w  interpretacji sieci społecznych podkreśla złożoność układów relacyjnych, kon-
centrujących się na relacjach pomiędzy elementami sieci, a nie na charakterystyce 
elementów tworzących sieć. Wspomniane „synchronizowanie wysiłków” może być 
określone mianem współdziałania. Przyjmuje ono postać relacji: materialnej, ener-
getycznej, informacyjnej czy społecznej, a jej skutkiem jest spajanie niezależnych 
elementów w zorganizowaną całość. Tak ten proces rozumiał Krzyżanowski [1999, 
s. 171]. Podmioty, poprzez współdziałanie, zmierzają do osiągnięcia wzajemnie 
niesprzecznych celów, dlatego też (1) koordynują wykonywane zadania cząstkowe 
przewidziane podziałem pracy, (2) podejmują działania wzajemnie zgodne i uzu-
pełniające się oraz mające pozytywne znaczenie z perspektywy celów organizacji. 
Podobnie pojęcie współdziałania interpretują R. Greve, D. Polster [2000], uznając, że 
jest to relacja świadoma, uzgodniona współpracą dwóch lub więcej prawnie i eko-
nomicznie samodzielnych jednostek, ukierunkowana na wytworzenie określonych 
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wyników, która jest ustalana na dłuższy okres, ale może być jednostronnie wypowie-
dziana [Krawczyk 2011]. Współdziałanie organizacji ma charakter oddziaływania i jest 
podstawą wszystkich typów sieci. Istnieją takie cele przedsiębiorstwa, które nie mogą 
być osiągnięte przez nie samodzielnie, tzn. wykorzystując jedynie własne zasoby czy 
kompetencje. Wówczas wskazane jest wykorzystanie synergicznego potencjału, ge-
nerowanego przez współpracujące sieciowo organizacje. Zgodnie z przyjętymi w lite-
raturze kategoriami powiązań międzyorganizacyjnych, współdziałanie zalicza się do 
kooperacji pozytywnych2. Na gruncie teorii zarządzania przyjmuje się, iż relacje opar-
te na współdziałaniu cechują się dobrowolnym, wspólnym dążeniem do osiągnięcia 
zamierzonego rezultatu, przybierającym formę pracy wykonywanej razem w duchu 
porozumienia, harmonii, zgodności i jedności poprzez wspólne uzgadnianie zacho-
wań rynkowych. J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet i B. Jasiński [2012, s. 17], za główne 
wyróżniki sieci międzyorganizacyjnych obok współdziałania przyjęli: wykorzystanie 
mechanizmów rynkowej koordynacji działań, wspólnotę celów, naturalną rynkową 
elastyczność pojedynczych węzłów sieci oraz całej sieci, podkreślając, że współdzia-
łanie, a w nim wspólnota celów stanowią filar sieci. M. Koza i A. Lewin [2000] inter-
pretują sieć jako formę organizacyjną, angażującą wiele organizacji powodowanych 
instrumentalnymi celami indywidualnymi lub zbiorowymi. Członkowie sieci przeja-
wiają ko-specjalizację, wnosząc w sieć unikatową zdolność tworzenia wartości, taką 
jak zasoby wiedzy lub dostęp do rynku [Borczuch, Czakon 2000]. S. Lachiewicz oraz 
A. Zakrzewska-Bielawska [2012, s. 36] wskazują natomiast, że sieci istnieją po to, by 
wymieniać informacje, polepszać wydajność i działalność zawodową oraz dzielić się 
innymi zasobami. 

Rozwój badań w zakresie współdziałania przedsiębiorstw zaowocował po-
jawieniem się różnych interpretacji sieci w naukach o zarządzaniu3, w tym: sieci 
strategicznej [Anderson, Hakansson, Johnson 1994, Jarillo 1988, Gulati 1998, Gulati 
1999], sieci wartości [Parolini 1998], współpracy sieciowej [Kogut 1988], organiza-
cji sieciowej [Niemczyk, Olejarczyk 2005], sieci innowacji [Dhanaraj, Parkhe 2006, 
Klimas 2014] czy sieci dostaw [Christopher 2004, Witkowski 2005]. Analizując bar-
dzo bogatą aktualnie literaturę z zakresu sieci przedsiębiorstw, można zauważyć, 
że dyskusje w zakresie sieci w naukach o zarządzaniu zapoczątkowano próbą zdefi-
niowania sieci biznesu [Ford, Gadde, Hakansson, Snehota 2003, Hakansson, Sneho-
ta 1989, Möller, Rajala, Svahn 2005] oraz czynników je wyróżniających [Lachiewicz, 
Zakrzewska-Bielawska 2012]. Kolejne badania koncentrowano na aktorach tego 

2 Choć może mieć również efekt negatywny [Kotarbiński 1965].
3 Choć koncepcja sieci międzyorganizacyjnych został przeniesiona z socjologii w latach 80. XX wieku.
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typu struktur [Möller, Rajala 2007, Kramarz 2012], czynnikach determinujących na-
wiązywanie relacji sieciowych [Kramarz 2012], zdolnościach i kompetencjach rela-
cyjnych, w konsekwencji podejmując próbę wskazania paradygmatu sieciowego 
[Perechuda 2007, Czakon 2012], a także sieciowych modeli biznesu [Czakon 2015]. 

Zróżnicowanie definicji samego pojęcia sieci pociąga za sobą wiele klasyfika-
cji sieci. Zgodnie z klasyfikacją z punktu widzenia stopnia dominacji koordynatora 
sieci i co za tym idzie, sposobu sterowania strukturą sieciową [Cygler 2002, s. 156] 
można wskazać sieci zdominowane (typu królestwo) oraz sieci równorzędnych 
partnerów (typu republika).

Współdziałanie w sieci, poprzez powiązanie podmiotów oraz ich działań i za-
sobów, przyjmuje wymiar nowego układu – quasi organizacji (organizacji nad-
rzędnej). W takiej organizacji relacje, których charakter jest: długotrwały, niehie-
rarchiczny i niekapitałowy [Czakon 2007, s. 45, Klimas 2014, s. 32] mają wpływ na 
wyniki każdego z aktorów (uczestników sieci) poprzez wpływanie na jego struktu-
rę organizacyjną, jego działania lub zasoby. Traktując współdziałanie jako relację 
sieciową, należy uwzględnić konsekwencje wynikające z podejścia sieciowego. 
Kluczową konsekwencją jest konieczność uwzględnienia wpływu otoczenia na re-
lacje pomiędzy podmiotami. Z podejścia sieciowego wynika także, że współdziała-
nie między podmiotami oddziałuje na relacje, jakie kształtują te podmioty z innymi 
organizacjami. Oznacza to także, że całkowite relacje sieciowe wpływają na relacje 
między dwiema organizacjami tej sieci. Wpływ czynników otoczenia takiej qua-
si organizacji, a także wpływ całkowitych relacji sieciowych na relacje pomiędzy 
organizacjami, jest uzależniony od modelu współdziałania pomiędzy tymi orga-
nizacjami.  

Jednocześnie współdziałanie, w zależności od fazy cyklu życia, wymaga róż-
nego zaangażowania zasobów i nakładów na daną relację. W. Czakon [2009a] wy-
mienia 4 fazy współdziałania: przygotowanie, tworzenie i konsolidację, dojrzałość 
oraz zakończenie. Długość poszczególnych faz zależy zwłaszcza od takich czynni-
ków, jak: zaufanie pomiędzy parterami, zaangażowanie każdej ze stron, wynikające 
z postrzegania współdziałania w realizacji indywidualnych celów organizacji oraz 
koordynacji (jej mechanizmów).

Konkludując tę część, warto zwrócić uwagę, że sieci stały się obszarem mod-
nym w naukach o zarządzaniu, przypisuje się im jedno z trzech znaczeń: struktu-
ralne, organizacyjne oraz koordynacyjne. W ostatnim z wymienionych znaczeń, 
będącym zainteresowaniem autorów niniejszego artykułu, podnosi się zagadnie-
nie organizacji współdziałania pomiędzy podmiotami tworzącymi sieć, zwracając 
szczególną uwagę na mechanizmy koordynacji sieci [Czakon 2013]. 
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Mechanizmy koordynacji wielorakiej w sieciach

Koordynacja stanowi najistotniejszą treść i główną misję wszelkich działań zarząd-
czych [Krzyżanowski 1985, s. 193] jako akt wspólnego działania [Szołtysek, Twa-
róg  2016], czy zarządzania współzależnościami [Malone, Crowston 1991, s. 12]. 
W najszerszym, prakseologicznym ujęciu chodzi o to, aby wysiłek zbiorowy reali-
zować w sposób uporządkowany: co – wspólnie, ordinare – porządkować, łączyć, 
jednoczyć i harmonizować wszystkie czynności i wszystkie wysiłki [Fayol 1947, 
s.  38] w  całość jak najbardziej przydatną do osiągnięcia celu [Kotarbiński 1965, 
s. 202]. Zatem, by móc cokolwiek koordynować, muszą między działaniami i/lub 
podmiotami w sieci występować współzależności – to one wskazują na możliwy 
zakres i potencjalne sposoby koordynowania (tabeli 1).

Tabela 1. Komponenty koordynacji 

Komponenty 
koordynacji Powiązane procesy koordynacji

Cele Identyfikacja celów (np. selekcja celów)

Działania Mapowanie celów działań (np. dekompozycja celów)

Aktorzy Mapowanie działań aktorów (np. przypisanie zadań)

Współzależności „Zarządzanie” współzależnościami (np. alokacja zaso-
bów, sekwencyjność działań, synchronizacja działań)

Źródło: [Malone, Crowston 1991, s. 10].

W procesie koordynacji trzeba najpierw (a może stale) porządkować zasoby 
(identyfikować, klasyfikować je) wynajdywać te zasoby, które są współzależne 
(w aspekcie celów zarządzania – współprzyczyniają się do powodzenia całości), 
dokonywać ich koncentracji (kumulacji) czyli zapewniać ich dostępność na usta-
lonych wcześniej zasadach, dla realizacji zadań wyznaczonych celami sieci. Na-
tomiast istotą sprawczą koordynacji jest harmonizacja, która, w nawiązaniu do 
prawa harmonii (Taylor, Adamiecki), zawiera w sobie zarówno dobór parametrów 
zarządczych, jak i zsynchronizowanie współdziałania zgodnie z tymi parametra-
mi w taki sposób, by maksymalizować powodzenie całości [Szołtysek 2017].

Koordynacja sieci (network governance), będąca przedmiotem rozważań ni-
niejszego artykułu, inaczej nazywana w literaturze przedmiotu wieloraką, składa 
się z  trzech występujących osobno lub współzależnie form: rynkowej – opartej 
na cenie; hierarchicznej – opartej na biurokratyzmie (struktura, system i poziom 
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kontroli) [Bradach 1997, ss. 276–303]; oraz społecznej, inaczej nazywanej relacyj-
nej, klanem [Ouchi 1980, ss. 129–141] – opartej na zaufaniu [Joshi, Campbell 2003].

Jak zauważa T. Kotarbiński, koordynacja może mieć stronę pozytywną, jak 
i negatywną, bowiem polega na tym, by składniki całości z jednej strony nie 
przeszkadzały sobie, zaś z drugiej wspomagały [Kotarbiński 1965, s. 207]. Warto 
zastanowić się nad negatywną stroną koordynacji. Autorzy niniejszego artyku-
łu przypisują ją do negatywnych skutków koordynacji, które mogą powstawać 
przy niedopasowaniu mechanizmów koordynacji do rzeczywistych potrzeb 
współdziałających organizacji. Zatem, istotnym elementem koordynacji siecio-
wej są jej sposoby – mechanizmy koordynacji (jak powstaje, działa, przebiega) – 
tabela 2. 

Tabela 2. Formy i dominujące mechanizmy koordynacji sieciowej 

Forma koordynacji Dominujące mechanizmy
koordynacji

Koordynacja 
sieciowa

Rynkowa
Cenowy
Pozacenowy
Przepływowy

Hierarchiczna
Cenowy
Pozacenowy
Przepływowy

Społeczna
Cenowy

Pozacenowy
Przepływowy

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Czakon 2009a, Fugate, Sahin, Mentzer 2006].

Wśród najczęściej eksponowanych mechanizmów koordynacji sieciowej 
w naukach o zarządzaniu wymieniane są: mechanizmy koordynacji rynkowej 
(zgodne z paradygmatem homo oeconomicus), mechanizmy koordynacji hierar-
chicznej, oraz mechanizmy koordynacji społecznej (zgodne z paradygmatem 
homo socius), które można podzielić na: cenowe (np. cena, zabezpieczenia dwu-
stronne) [Czakon 2009a, Fugate, Sahin, Mentzer 2006], pozacenowe (np. zaufa-
nie, normy społeczne, styl podejmowania decyzji) [Czakon 2009a, Czakon 2009b, 
Fugate, Sahin, Mentzer 2006] oraz przepływowe (np. VMI, QR, CPFR) [Fugate, 
Sahin, Mentzer 2006]. Pogrubioną czcionką wymieniono te mechanizmy, które 
zgodnie z literaturą przedmiotu dominują w danej formie koordynacji (tabela 2).
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Model badań nad koordynacją sieciową w kontekście 
cyklu życia współdziałania 

Dominujący sposób koordynacji stosowany w sieci odnosi się do sposobu, w jaki 
członkowie sieci porządkują, koncentrują, harmonizują i kontrolują współdziałanie. 
„Dominujący” oznacza, że sposobów koordynacji jest więcej niż tylko jeden4. Można 
zatem wskazać które formy i mechanizmy koordynacji mają najistotniejsze znaczenie 
w różnych fazach cyklu życia współdziałania (tabela 3).

Tabela 3. Dominujące formy koordynacji ze względu na fazę cyklu życia 
współdziałania 

Dominujące formy koordynacji
Faza cyklu życia 
współdziałania

Lowndes, Skelcher 
1998

Jap, Ganesan 
2000

Czakon 
2009

Przygotowanie Społeczna Hierarchiczna Hierarchiczna*
Tworzenie  
i konsolidacja Hierarchiczna Społeczna Społeczna

Dojrzałość Rynkowa Rynkowa Hierarchiczna*

Zakończenie Społeczna Społeczna Rynkowa

* W. Czakon w artykule wskazuje na biurokratyczną formę koordynacji.

Źródło: [Czakon 2009b, ss. 23–38].

Dotychczasowe badania 1998–2009 nie uprawniają do sformułowania syntezy, ze 
względu na: fragmentaryczność, brak replikacji, odmienność uzyskanych wyników [Cza-
kon 2013, s. 67] oraz ograniczenie koncepcyjno-metodyczne. Zawartość tabeli 3. wska-
zuje na zróżnicowanie form koordynacji w różnych badaniach – nie jest to zapewne skut-
kiem błędów obserwacyjnych, a wynikiem zróżnicowania badanych sieci. Można stąd 
wnioskować, że różne typy sieci charakteryzują się specyficzną kombinacją form i me-
chanizmów koordynacji wielorakiej.  Przykładowo w sieci zdominowanej, ze względu na 
pozycję jednostki flagowej i jej siłę przetargową, można wskazać inny model współdzia-
łania i  mechanizmów koordynacji niż w sieci równorzędnych partnerów. Inna jest także 
rola organizacji koordynującej sieć, a także jej wpływ na inne podmioty w sieci. 

4 J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet i B. Jasiński [2012] w zacytowanej pracy zauważają jedynie mechanizm 
koordynacji rynkowej. Choć warto podkreślić, iż ramy rozważań teoretycznych nad formami i mechani-
zmami koordynacji sieciowej dostarcza ekonomia neoinstytucjonalna, a szczególnie teoria kosztów trans-
akcyjnych [Czakon 2013, s. 66].
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Forma koordynacji w sieci ponadto może być zróżnicowana w fazach koordy-
nacji: porządkowania, wynajdowania, koncentrowania, harmonizowania. Powyż-
sze rozważania stanowiły przesłankę stworzenia modelu badań koordynacji sie-
ci (rysunek 1).

Rysunek 1. Model badań nad koordynacją sieci 

Źródło: opracowanie własne.
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Zaproponowany przez autorów model umożliwia konstrukcję szeregu hipotez 
badawczych w zakresie rozpoznania adekwatnych, dominujących form i mecha-
nizmów koordynacji w sieciach zdominowanych oraz równorzędnych partnerów 
w zależności od fazy cyklu życia współdziałania.

Jako przykład zdominowanej sieci można wskazać m.in. sieci: wyrobów hutni-
czych (dominuje koordynacja rynkowa), umundurowania dla służb mundurowych 
(dominuje koordynacja hierarchiczna) oraz krwi i jej składników (dominuje koordy-
nacja społeczna). Jako przykład sieci równorzędnych partnerów: giełda transpor-
towa (dominuje koordynacja rynkowa), sieci tworzone w ramach akcji zarządzania 
kryzysowego (dominuje koordynacja hierarchiczna), Śląski Klaster Logistyczny 
(dominuje koordynacja społeczna). Dla wymienionych klas sieci można: (1) wyróż-
nić różne fazy cyklu życia współdziałania, oraz (2) dla tak przyjętych założeń badać 
dominujące formy koordynacji w poszczególnych fazach współdziałania (czy są one 
zgodne z dominującą formą koordynacji sieci), i (3) w konsekwencji wskazać dominu-
jące mechanizmy koordynacji.

Podsumowanie

Badania w zakresie koordynacji sieci współpracujących organizacji prowadzone są 
od wielu lat. Jest to uwarunkowane samą interpretacją sieci oraz współdziałania, któ-
re to pojęcia definiowane są właśnie poprzez atrybut koordynacji. W artykule zapro-
ponowano koncepcję badania form koordynacji, wskazując na ich różnice w sieciach 
zdominowanych i sieciach równorzędnych parterów. Ponadto wskazano także lukę 
teoriopoznawczą i empiryczną w obszarze relacji pomiędzy formami koordynacji 
(i  w  konsekwencji dominującymi mechanizmami koordynacji) a fazami cyklu życia 
współdziałania w każdym z typów sieci. Jednocześnie koordynację uszczegółowiono 
poprzez wskazanie jej faz. 

Zaproponowany model koncepcyjny wskazuje na wielowymiarowość koordynacji 
sieci. Zgodnie z przeprowadzonym studium literatury można wskazać następuje wymia-
ry: typ sieci, faza cyklu życia współdziałania oraz fazy, formy i mechanizmy koordynacji. 

Autorzy, dostrzegając złożoność omawianego problemu wyodrębnili do badań 
empirycznych sześć sieci, w tym trzy sieci zdominowane oraz trzy sieci równorzęd-
nych partnerów. Zdaniem autorów przyszłe badania empiryczne powinny posłużyć: 
(1)  ujednoliceniu oraz aktualizacji wykorzystywanych podejść koncepcyjno-meto-
dycznych w badaniach nad koordynacją wieloraką, (2) testowaniu postulatów teore-
tycznych i (3) identyfikacji dominujących form i mechanizmów koordynacji sieciowej 
dla praktyki gospodarczej w obszarach delimitacji (zakresach) stosowania. 
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Maturity of Supply Chain as a Factor  
of Modeling the Relationships with Suppliers

Abstract: The following paper will discuss the level of maturity of the supply chain as 

a main factor that determines supplier relationships in the supply chain. The Ch. C. Piorier 

categorization was taken into consideration, where the development of supply chains in-

cludes 5 stages. Analysis of individual stages of supply chain maturity towards presented 

classification is a substitute for identifying different models of supplier relationships in the 

supply chain. In the supply chain, supplier relationships are established in order to enter 

into a partnership. Establishing relationships with suppliers in the supply chain appears 

to create by a stronger partnership. The capability of this cooperation depends on many 

factors. A certain dependence between the level of maturity of the supply chain and the 

relationships with current suppliers was established. Each stage of supply chain maturity 

determines the modeling of different supplier relationship pattern in the supply chain. 

The article attempts to identify the factors that influence the modeling of supplier rela-

tionships which are determined by the level of maturity of the supply chain.

Key words: supply chain, supply chain management, relations, suppliers, modeling 

relationships.

Introduction

The complexity of relationships in the supply chains is caused by dynamic changes 
in the environment, the diversification of customer needs and the intensified com-
petition on the market. The following conditions require constant searching for new 
solutions in the area of business process management in the supply chain. One of the 
important areas that influence the effects of managing such processes is the relation-
ship between partners in the supply chain.
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The companies, in regards to accomplished the specific business processes, work 
together for a longer period of time [Lambert 1996, pp. 2–3], but not all forms of coo-
peration are created on partnerships. Establishing a partnership in the supply chain 
is conditioned by introducing knowledge of the business partner and, consequently, 
by taking action to share information, knowledge and realize joint ventures. Supplier 
relationships are an important subject of research in the supply chain because of the 
many factors that have influence on them. On this basis it was considered to explore 
the maturity of the supply chain, the stages of which are the basis for the formation 
of various models of relationships within it. Supply chain maturity models determine 
which factors are needed and how their relationships should be used to achieve full 
integration of processes in the supply chain [Szymczak 2014, p. 24]. In addition, the 
factors that create approaching stages of supply chain maturity may also be the fac-
tors for modeling relationships with suppliers.

Assumptions of the maturity model of the supply chain 
according to Ch.C. Piorier

Supply chain maturity is an issue that is often considered from a single enterprise 
perspective point of view. However, consideration should be also given to the ma-
turity of the supply chain in the context of relationships between business partners. 
This approaching concept corresponds to the benefits that can be gained from, for 
example, increasing the efficiency of flow management in the supply chain. 

The development of supply chains is conditioned by many factors that have a so-
urce in the environment and the information technology development. Integration 
is very important, as it is the factor that integrates particular links and processes – 
by  more comprehensive consideration of this concept. On the basis of literature 
review, different levels of integration and development of the supply chain can be 
distinguished. Among the best known models of excellence and maturity of the su-
pply chain is the model of Ch. C Piorier [Poirier, Ouinn 2004, pp. 24–30], on which the 
considerations of this article are based. Considering and analyzing the levels of su-
pply chain integration maturity from the point of view of establishing relationships 
with suppliers is an important condition that may allow them to work or limit them. 
When establishing, as well as maintaining the partnership relations, particular levels 
of supply chain integration should be considered with details. The different forms of 
relationship with suppliers in the supply chain require the efficient communication 
between the co-operating companies and also the integration between the supply 
chain. However, the integration of supply chain partners is already a challenge itself, 
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and at the same time is a key to achieving full coherence according to the concept of 
supply chain management. One of the most popular models for supply chain maturi-
ty is the supply chain integration model created by Ch. C. Poirier. Functioning at each 
level of supply chain integration, and involvement to achieve another, creates the 
basis for modeling relationships with suppliers. The next levels of integration reflect 
the preparation of individual partners for joint action. Table 1 shows the successive 
levels of supply chain integration.

Table 1. Levels of supply chain integration according to Ch.C. Poirier

Levels of supply chain integration Conditions

INTERNAL 
INTEGRATION

I level – 
Company integration

– focused on cooperation between functional 
departments of the company
– focused on intuitive decision-making in the 
area of logistics cost reduction
– improvements and focusing on internal 
business areas
– there is no synchronization of supply and 
demand

II level –  
Corporate excellence

– focus on improvements within the enterprise
– implementation of integrated enterprise ma-
nagement systems
– focus on internal perfection

EXTERNAL 
INTEGRATION

III level – 
Partnership cooperation

– systematic relationship building
– establishing partnerships to improve efficiency 
and customer service
– acquiring and processing information and 
sharing it with business partners
– very important is a real-time access by all 
business partners

IV level –  
cooperation in supply chain

– cooperation between the supply chain links to 
reduce costs, more efficient allocation of resour-
ces to improve customer service
– coordination of flows between the dispersed 
on the global market in the supply chain intensi-
fies the demand
– using the modern ICTs

V level –  
connecting to the network

– is a result of the combination of independent 
supply chains through which products and 
services flow
– information is shared and decisions are made 
together
– better functioning of the entire network by 
streamlining, coordinating and synchronizing 
material, information and cash flows
– formalization, which should ensure: on time 
delivery, high quality, price, terms of delivery 
and returns, consequences for failure to meet 
deadlines, quantity and place of stockpiling
– tightening the relations between network 
members to better and collectively focus on the 
needs of the buyer

Source: study based on [Witkowski 2010, pp. 67–73, Poirier, Quinn 2004, Poirier, Bauer 2001].
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The integration in the supply chain is a constantly progressing process, which results 
from closer cooperation between links that create them. High competition and customer 
demands motivate individual companies to undertake the initiatives to establish more 
permanent supplier relationships and partnerships. Integration levels in the supply chain 
according to Ch.C. Poirier are clearly pointing to this progressing process. In practice, it is 
also noted that companies are more interested in integration processes with the rest of 
the supply chain. Although the fifth level of supply chain integration is still not studied 
enough, it can be presumed that it will have a major importance in the future, due to the 
ever-expanding supply networks and their strategic importance in the global market.

Conditions and the importance of relationships with 
suppliers in the supply chain

Issues related to establishing and maintaining relationships in the supply chain in the 
context of increasing uncertainty and dynamic changes in customer demands, as well 
as competitors’ strategies, are becoming of particular importance. Beyond reducing 
costs and reducing risk, companies are stepping up their cooperation to increase their 
ability to compete, combine their complementary competences or acquire knowledge 
in order to gather new competences [Nowicka 2011, p. 1]. Despite such assumptions, 
the partnerships are based on many other elements, following which will allow to 
achieve the success of such cooperation. Partnerships are based on the realization and 
following many guidelines and factors, the realization of which allow to achieve suc-
cess in this type of cooperation. The main factors that are needed to be considered 
are trust and communication – knowledge sharing. The continuity of these factors and 
principles, along with their further integration, is geared towards long-term effects for 
partners in the supply chain. In the case of establishing lasting suppliers relationship, it 
is important to have a trust in partners, to share information and knowledge, as well as 
technology information.

Contemporary market challenges are the cause of creating new cooperation 
models that require the reorganization of existing cooperation principles. The idea 
of creating lasting relationships in the supply chain assumes the business-partners 
concern not only their own interests, but also the interests of all partners. It is about 
developing a certain balance in the implementation of projects and results achieved 
within the cooperating partners in the supply chain. Such actions should be direc-
ted towards creating a value in contemporary supply chains [Andrews, Hahn 1998, 
pp. 7–11]. Market vulnerability among global competition, which is a result of the va-
riance of market conditions, creates many complications in establishing long-lasting 
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partner relationships. Market susceptibility among global competition, where the ef-
fect is a variability of market conditions, creates many complications in establishing 
long-lasting partner relationships. On the other hand, it forces the participants in the 
supply chain to make a sensible response and increase proactive actions. Factors that 
complicate the efficient and effective functioning of the supply chains, and at the 
same time pose a challenge that they are facing in the supply chain, are [Campgemi-
ni 2011, Johasson 1994, p. 525]:

 · variety of demand and the market,
 · increase in costs of goods and services used in logistic processes,
 · response to the customer changeable expectations,
 · compulsion to neutralize the negative impact on the environment,
 · development of the new markets.

Factors mentioned above clearly indicate the need for constant monitoring and 
response to what is happening on the market. With rising civilizational dangers, aggra-
vation of working conditions and the state of the environment, the direction of supply 
chain development has to go hand in hand with its commitment to social and ecolo-
gical aspects. What is also important is to identify the roles, tasks and responsibilities 
of the suppliers, fair dividing risk, costs and benefits of introducing the new initiatives 
[Lee 2005, p. 77].

Developing partnership relations in the supply chain is a long-term process that 
often begins in transactional relationships. The realization of joint ventures depends 
on the trust towards the business partners, which in consequence enables free flow of 
information. The information flow is necessary for identifying market needs that are 
essential to delivering the right products to the market – the ability to synchronize su-
pply streams with demand streams. In the terms of global competition and dispersed 
supply chains, the challenges that they are facing are increasingly difficult to overco-
me. In this situation creating a partnership relationship means involving the partners 
in the implementation of joint projects and research. It requires the implementation of 
common IT and communications systems, at least those that will be compatible with 
the systems of other partners.

Necessary is also introducing certain standards or to respect the policies accepted 
by the partners as well as jointly and severally taking the risks associated with the fun-
ctioning of the whole supply chain. The effects that partners might achieve by main-
taining lasting supply chain relationships are preceded by certain circumstances that 
may explain its implementation or elaboration. Therefore, partner relationships are 
explained only when they can bring better results than in the absence of partnership 
[Douglas, Lambert, Knemeyer 2013, p. 76].
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Establishing such cooperation takes time, it cannot be expected that from the 
very beginning the cooperation will proceed without conflicts or failures. In this case 
it is crucial to develop mutual cooperation principles, which will be based on trust 
among partners. On the other hand the relationships based on trust are the basis for 
smooth flow of information along the supply chain, and enable partners to adapt 
fluctuations in demand in real time. In case of dealing with a global supply chain, 
establishing a partnership relationship in regards to the free flow of information is 
even more challenging. In this situation the partners in the supply chain must take 
under consideration additional factors [Slone 2011, pp. 170–172]:

 · understanding the individualized customer needs,
 · identifying the priorities of trading partners,
 · comparing their offer with the competition,
 · building relationships thinking of the future.

In this case, globalization, on the one hand, is a chance for growth and expansion 
into the new markets, but on the other hand, it may cause the functional fail on the 
global market. Functioning on the global market often requires redefining the cur-
rent assumptions related to efficient and effective functioning on a specific market.

Level of maturity of the supply chain as a substitute 
for the relationship model with suppliers

Integration in the supply chain is a constantly progressive phenomenon that is natu-
rally connected with their development. Large global competition, diversification of 
customer needs and their dynamism, as well as a number of other factors motivate 
partners in the supply chain to take various initiatives to improve relationships in re-
sponse to such market conditions. One of the possible areas where the potential for 
responding to such challenges is recognized is establishing and maintaining partner-
ships in the supply chain. Partnering in the supply chain determinates big challenge 
for cooperating companies, it requires developing common principles of coopera-
tion based on assertiveness and trust.

The consequences of implementing common targets are benefits for all partners 
or joint responsibility for occurrence of failures. Establishing a partnership is a long
-term, expensive and not always successful process. Certainly, provided integration 
and coordination of processes the supply chain will be a common success. In this 
situation they have been found to be the basis for successful partnerships in the sup-
ply chain, and may be at a certain level of maturity in the supply chain. In this case it 
was noticed that their basis for successful partnerships in the supply chain could be 
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to achieve a certain level of maturity in the supply chain. The relationships between 
levels of supply chain integration according to classification of Ch. C. Poirier and the 
establishment of partnership cooperation in the supply chain are discussed below.

Achieving individual levels of integration/maturity in the supply chain is an im-
portant issue for modelling relationships in the supply chain. Each level is the basis 
for another model of relationships in the supply chain. This is because each model 
is conditioned by the principles of cooperation between partners at each level of 
integration. The possibilities on this field will already be different because of the 
achievement of internal and external integration. This is due to the realization of tar-
gets in the integration processes. In the case of internal integration, focus on cost 
reduction becomes a predominant, and for integrated supply chains the main goal is 
to maximize profits and market shares as a basis for increasing value for participants 
[Witkowski 2010, p. 77].

The first level of maturity of the supply chain is not an essential circumstance for 
establishing a partnership relationship. At this level of internal integration, busines-
ses are focused on improving their own business and reducing costs, but are not 
interested in acquiring and sharing information in real time. Focusing on internal 
operational excellence may even prevent from establishing effective partnerships. 
If the essence of cooperation is only the ability to reduce costs, the companies may 
be interested in it, but because of the conservative behavior of the cooperating part-
ners at this level of integration it seems to be unnecessary and managers will not be 
interested in implementing it.

The higher level of internal supply chain integration, although is more focused 
on information flow and wider managers awareness, is also not an essential issue for 
partnering in the supply chain. The main reason for this is still the focus on improving 
companies own business processes rather than integrating with other business part-
ners. At this level of maturity, the pressure is put on improving the quality of custo-
mer service but within the internal processes. The flow of information and sharing it 
with business partners to improve the relationship between the chain links is not the 
main domain of this level of integration, but at the same time still does not proclaim 
a valid issue for partnership development. In this case, the cooperation model will be 
still based on the principle of transactional exchange.

The first level among the external integration is focused on improving and 
strengthening cooperation with market partners. At this level managers remark the 
need to interact with the rest of the supply chain which is intended to bring bene-
fits for all partners. Such a cooperation model is aimed at gathering better benefits. 
At this level, the efficient communication system, access and sharing information by 
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all partners becomes very important. It can be assumed that establishing and coo-
perating on a partnership basis is possible to achieve precisely at this level of chain 
integration. At the same time, partnership relations might become a tool that enables 
and improves the achievement and maintenance of this level of maturity and the in-
tegration of the supply chain. Collaboration in the value chain – this level of maturity 
of the chain is conditioned by full commitment and the need for joint initiatives of 
its participants to streamline the supply chain. These supply chain integration levels 
have global reach, which at the same time creates a significant premise for long-term 
trust-based cooperation. The geographically dispersed market, at the same time, me-
ans other conditions on the supply and demand side. Constant observation and ana-
lysis of these markets allows all links better synchronization of supply and demand.

The relationship model that can be proposed at this maturity level is focused on 
acquiring and communicating information between partners within the flow stre-
ams in the supply chain that may allow better coordinating processes in the supply 
chain. Connecting into the network as a last level, as well as level four, is a good 
foundation for creating a partnership relations in the supply chain. Expanded supply 
chain structures and formalized principles of their functioning promote to establish 
such a cooperation. In this case, there are typically international and global supply 
chains, where the flow of information should be ensured, as well as streamlined with 
their use, so that other links can also benefit from them. This model can rely on remo-
te exchange of information, common planning, management of selected processes 
or even transactions such as remote automated order collecting, informing about 
planned orders and delivery notification and even payment for transport, etc.

The certain levels of supply chain integration are, in some way, conditioned by 
the flow of information. Established statement, at the same time, emphasizes the 
need to develop such partnerships rules that allow them to flexibly gather, collect 
and communicate information between partners in the supply chain. Apart from 
other benefits that a partnership might bring into the supply chain, the key area is 
getting current information that enables supply and demand synchronization in the 
supply chain. In such conditions, partnering cooperation can be the key to success 
for all partners in the supply chain.

Conclusion

The dependence of partnership cooperation and supply chain maturity level are the 
basis for the creation of different models of relationships with partners in the supp-
ly chain. With increasingly developed supply chains and the need to integrate with 
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business partners at different levels, potential areas for competition should not be 
short-term initiatives. In order to achieve competitive advantage, partners in the su-
pply chain are forced to search for concepts that may enable them to achieve such 
a position.

Fair and partner-based relationships in the supply chain provide a number of 
benefits, including: economically explained cooperation, lower administrative costs, 
better quality, access to innovation, competitive advantage [Fawcett, Ellram, Og-
den 2007, p. 349–351]. However, establishing a partnership relationship in the supply 
chain depends on the preparation of partners in such a cooperation form. If collabo-
rators in the company’s supply chain are guided only by their own successes and do 
not notice the need to integrate processes with partners, partnership cooperation 
will not bring the intended benefits. Only as partners develop and prepare themsel-
ves for common targets, partner relationships may bring the intended benefits. Ex-
ternal integration levels, which are indicated by the entire engagement of partners 
and the need for joint initiatives to improve the supply chain, provide a good basis 
for defining a partnership model in the supply chain relations.
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Model logistyki zamówienia sklepu internetowego

The Order Logistics Model of an Online Shop 

Abstract: The dynamic development of e-commerce systems and information and com-

munication systems results in the activation of small and medium enterprises operating 

in the e-business area. More and more companies are expanding their activities with new 

e-commerce sales channels. This means the need to tighten the online sales platform to 

market specificities, develop the correct order logistics model and apply innovative sales 

enhancements.

The dynamics of online commerce creates the need for continuous improvement of the 

efficiency of the customer service process. The article attempts to develop an order logi-

stics model of an online shop, especially in the areas which have a great influence on the 

acquisition, maintenance and intensification of the number of customer transactions. The 

model presents the process of order fulfilment and significant areas due to marketing 

strategies which aimed at intensifying sales of the offered products.

Key words: e-commerce, order logistics model, marketing strategy, order process, deve-

lopment of electronic commerce

Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój systemów e-commerce oraz systemów teleinformatycz-
nych powoduje aktywizację małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących 
w sferze e-biznesu. Coraz więcej firm poszerza swoją działalność o nowe kanały 
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sprzedaży związane z handlem elektronicznym. Wartość transakcji notowanych na 
rynku e-commerce podlega nieustannej tendencji wzrostowej. Według raportów 
firmy Interaktywnie.com wartość rynku e-commerce w 2014 r. szacowana była na 
27–27,5 mld zł [Interaktywnie.com 2015, s. 26]. Według różnych szacunków wartość 
ta w 2015 r. wynosiła już od 30 mld do 33 mld zł [Interaktywnie.com 2016, s. 10]. 
Zwiększa się też liczba sklepów internetowych oraz korzystających z nich klientów. 
Według najnowszych badań przeprowadzonych w maju 2016 r. przez firmę Gemius 
dla e-Commerce Polska, na grupie 1500 internautów powyżej 15 tego roku życia 
wynika, że prawie połowa badanych (48%) deklaruje zakupy online [Gemius Pol-
ska 2016, s. 27].

Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cenę produktu, ale tak-
że na prezentację towaru, opcje bezpłatnej dostawy i zwrotu czy łatwość złożenia 
zamówienia. Współczesny nabywca oczekuje towaru dobrej jakości w atrakcyjnej 
cenie z niezrównaną obsługą. Natomiast właściciel sklepu internetowego chciałby, 
aby platforma sprzedażowa generowała wysoką sprzedaż, głównie dzięki lojalnym 
klientom, przy wysokiej marży i niskich kosztach. 

Pomimo dynamicznego rozwoju handlu internetowego, w literaturze przedmio-
tu brakuje opracowań zmierzających do usystematyzowania wiedzy z zakresu dopa-
sowania proponowanych narzędzi internetowych, w tym platform sprzedażowych, 
do rosnących wymagań współczesnego konsumenta. Stąd celem niniejszego arty-
kułu jest opracowanie ogólnego modelu logistyki zamówienia ze sklepu interneto-
wego, uwzględniającego rosnące wymagania współczesnego klienta oraz gwaran-
tującego dynamiczny rozwój handlu elektronicznego. Scharakteryzowano również 
kluczowe obszary oraz sposoby realizacji zamówienia w sklepie online. Poniższe 
rozważania mają na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu logistycznej obsługi 
współczesnego klienta sklepu internetowego, zaś zaproponowany model – służyć 
pomocą w projektowaniu nowoczesnych sklepów internetowych. 

Kluczowe obszary procesu realizacji zamówienia 

Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego [Gumiński, Huet, Kamiń-
ska i  in. 2016, s. 126], handel elektroniczny w Polsce cechuje tendencja wzrostowa. 
W  latach 2012–2016 odsetek osób dokonujących zakupy przez Internet zwiększył 
się o 11,6%, a w 2016 r. było to już ponad 40% populacji. Z uwagi na dynamiczny 
wzrost liczby sklepów internetowych oraz dokonywanych transakcji, pojawiła się po-
trzeba analizy obszarów wpływających na funkcjonalność platform sprzedażowych, 
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szczególnie w zakresie oczekiwań klienta oraz ich wpływu na konkurencyjność. 
Projektując współczesną platformę sprzedażową należy opracować nie tylko od-
powiednią ofertę produktów w przystępnych cenach, ale również zagwarantować 
sprawny proces realizacji zamówienia. Powinien on umożliwiać szybkie realizowa-
nie zakupów oraz wszystkich procesów posprzedażowych, takich jak np. kontakt 
z klientem, wysyłkę towaru czy obsługę reklamacji i zwrotów. Na uwagę zasługuje 
również dostępność serwisu internetowego rozumiana jako zdolność użytkownika 
do bezproblemowego postrzegania, rozumienia i przeglądania zawartości (oferty), 
niezależnie od jego cech lub upośledzeń, a także bez względu na używane opro-
gramowanie i sprzęt. Na rysunku 1 zaprezentowano standardowy proces realizacji 
zamówienia wraz z obszarami funkcjonowania współczesnego sklepu internetowe-
go (m.in. źródła wejść, prezentacja oferty, finalizacja zamówienia oraz obsługa po-
sprzedażowa), które wymagają szczególnej uwagi z punktu widzenia intensyfikacji 
sprzedaży. Wszystkie te aspekty składają się na model logistyki zamówienia sklepu 
internetowego.

Rysunek 1. Schemat realizacji zamówienia sklepu internetowego

Źródło: opracowanie własne.
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Źródła wejść

Proces logistyki zamówienia rozpoczyna się od wejścia potencjalnego klienta do 
sklepu internetowego. Wejścia bezpośrednie zliczane są po wpisaniu przez użyt-
kownika adresu sklepu internetowego w pasek URL przeglądarki internetowej [Za-
gajewski, Łagutko, Saniuk 2014, s. 4137–4138]. Wejście pośrednie oznacza, że źród-
łem wejścia są inne strony internetowe lub mailing np. newsletter. Mogą one być 
generowane przez wypozycjonowane „słowa kluczowe (ang. keywords) – słowa 
lub frazy, jakie potencjalni klienci wpisują w wyszukiwarkach, aby znaleźć produkt 
(usługę)” [Majewski 2007, s. 244]. Wejścia mogą również pochodzić z reklam płat-
nych za kliknięcie (ang. Pay Per Click, PPC), płatne z góry za tysiąc wyświetleń danej 
reklamy (ang. Cost Per Mille, CPM) czy płatne za określoną czynność, którą wykona 
użytkownik np. nawiąże kontakt e-mailowy (ang. Cost Per Action, CPA) itp. [Rzemie-
niak 2016, s. 395].

Prezentacja oferty

Jednym z istotnych elementów przewagi konkurencyjnej sklepu internetowego 
jest sposób prezentacji oferty. Użytkownik powinien móc szybko odnaleźć inte-
resujący go produkt, stąd menu powinno być przejrzyste, zwłaszcza na urządze-
niach mobilnych. Szymański wskazuje, iż: „Kluczowym elementem witryn sektora 
e-commerce jest wewnętrzna wyszukiwarka produktów. Efektywna wyszukiwar-
ka charakteryzuje się elastycznym i inteligentnym przeszukiwaniem bazy da-
nych oraz szybką analizą i prezentacją oczekiwanych wyników” [Szymański 2013, 
s. 144]. Pozwala to na późniejszą analizę wyszukiwanych produktów i lepsze do-
stosowanie oferty sklepu do potrzeb klienta. Karwatka i Sadulski podkreślają, 
że: „Opinie o produktach stały się niezbędnym elementem niemal każdego skle-
pu internetowego” [Karwatka, Sadulski 2011, s. 260]. Według badań firmy Gemius 
około 20% decyzji zakupowych opartych jest na ocenach innych użytkowników 
[Gemius Polska 2016, s. 82]. Internauci sprawdzają zarówno opinie o sprzedawcy, 
jak i o samym produkcie. Prezentacja karty produktu powinna zawierać co naj-
mniej opis produktu z dobrej jakości zdjęciami, cenę oraz przycisk „nawołujący” 
do działania (ang.  Call To Action, CTA). Przycisk ten powinien być odpowiednio 
wyeksponowany graficznie i jednoznacznie opisywać czynność np. kup teraz, do-
daj do koszyka, zamów lub pobierz. 
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Finalizacja zamówienia

Finalizacja zamówienia to ostatni etap procesu realizacji zamówienia, który rozpoczy-
na się od podsumowania zakupów. Zawiera ono zestawienie kupowanych produktów, 
np. ich liczbę, ceny, cenę domyślnego sposobu dostawy oraz łączną kwotę zamówie-
nia. Aby zwiększyć średnią wartość koszyka zakupowego, w podsumowaniu zakupów 
można zaproponować klientowi darmową dostawę od kwoty wyższej niż średnia war-
tość zamówienia. Jest to także miejsce realizowania bonów rabatowych.

Innym przykładem strategii marketingowej może być system punktów lojalnoś-
ciowych. Polega on na przyznawaniu za zakupy punktów, które wymieniane są na 
bony rabatowe. Punkty lojalnościowe za zamówione produkty mogą przynieść trzy 
istotne korzyści: motywację do realizacji zamówienia, budowanie lojalności wśród 
klientów, którzy dokonując zakupów w tym samym sklepie kumulują punkty oraz 
zwiększenie liczby zarejestrowanych klientów.

Coraz częściej spotykaną praktyką jest umożliwienie klientom rejestracji w skle-
pie internetowym za pomocą popularnych serwisów społecznościowych. Warto też 
przewidzieć możliwość dokonywania zakupów bez rejestracji. 

Jednym z podstawowych błędów popełnianych w e-commerce jest niezapisy-
wanie zawartości koszyka zakupowego klienta. Warto wdrożyć tę opcję nawet po 
wylogowaniu klienta z systemu sklepowego. Raport E-commerce w Polsce 2016 
wskazuje, że ponad połowa osób (61%), która rozpoczyna zakupy na smartfonie, fi-
nalizuje je na urządzeniu z większym ekranem np. tablecie lub komputerze. Zjawisko 
to zawiera się w strategii multichanneling [Interaktywnie.com 2016, s. 138]. Jest to sy-
stem sprzedaży, dający klientom dostęp do pełnej gamy produktów i zakresu usług 
za pośrednictwem cyfrowych i tradycyjnych kanałów dystrybucji. Poprzez smartfo-
ny, tablety, telefoniczne biura obsługi klienta (ang. call-center), showroomy czy kon-
taktując się ze sprzedawcą w sklepie fizycznym, klient powinien mieć zaoferowany 
ten sam zakres usług i produktów [Witkowski, Nikiel, Kotylak 2016, s. 439].

Czas i jakość dostarczenia przesyłki są ważnym elementem wpływającym na wi-
zerunek serwisu internetowego. [Interaktywnie.com 2016 s. 37]. Według ponad poło-
wy badanych (55%) dostępność wielu sposobów dostarczenia i odbioru zakupów jest 
czynnikiem motywującym do robienia zakupów online [Gemius Polska 2016, s. 35]. Ba-
dania firmy Gemius pokazują, że preferencje dotyczące dostawy są dla klientów bar-
dzo istotne [Gemius Polska 2016, s. 10]. W tabeli 1 przedstawiono najczęściej spotykane 
problemy związane z realizacją zamówienia. Najczęściej są to: zbyt długi czas ocze-
kiwania na dostawę, natrętne reklamy oglądanych wcześniej produktów pojawiające 
się w remarketingu i ramkach rekomendacyjnych oraz wysokie koszty dostawy. Niższe 



338

Arkadiusz Zagajewski, Sebastian Saniuk 

koszty dostawy okazały się najważniejszym czynnikiem motywującym do częstszego 
kupowania w Internecie, kolejnym była niższa cena towaru w porównaniu do sklepu 
stacjonarnego. Dla osób, które nie dokonują zakupów online, niższe koszty dostawy 
oraz samych produktów były głównymi czynnikami, które skłoniłyby je do dokonywa-
nia zakupów przez Internet w przyszłości [Gemius Polska 2016, s. 155].

Tabela 1. Problemy i czynniki motywujące do częstszego robienia  
zakupów online 

Czynniki motywujące do  
realizacji zakupów online Napotykane problemy

62% – niższe koszty dostawy 35% – długie oczekiwanie na dostawę 
produktów

51% – niższe ceny niż w sklepach tradycyj-
nych

34% – natrętne reklamy oglądanych wcześ-
niej produktów

49% – zniżka dla osób kupujących przez 
Internet 33% – wysokie koszty dostawy

Źródło: [Gemius Polska 2016, s. 27].

Dostępność różnych form płatności jest dla 55% badanych czynnikiem zachęcają-
cym do zakupów online [Gemius Polska 2016, s. 35]. Jak wskazują Cichoń, Cisek, Czo-
pek i in.: „Najwięcej wątpliwości pojawia się w momencie dokonywania przez klientów 
płatności” [Cichoń, Cisek, Czopek i in. 2013, s. 419]. Respondenci preferują szybkie prze-
lewy za pośrednictwem serwisów płatności takich jak: PayU, Dotpay, Przelewy24, itp. 
[Gemius Polska 2016, s. 10], szybki przelew internetowy (tzw. PayByLink) preferuje po-
nad połowa internautów (59%), wzrasta również popularność płatności kartami płat-
niczymi (21%). Spada natomiast liczba płatności przy odbiorze [Gemius Polska 2016, 
s. 28–29]. 

Obsługa posprzedażowa

Jakość obsługi klienta to przede wszystkim budowanie pozytywnych doświad-
czeń. Zagadnienie customer experience jest szczególnie istotne w budowaniu 
lojalności klientów. Koszt pozyskania nabywcy jest zazwyczaj wyższy niż jego 
utrzymanie. Jeżeli jakość obsługi klienta jest na wysokim poziomie, to konsumen-
ci nie tylko wracają do sklepu, ale także stają się jego ambasadorami [Interaktyw-
nie.com 2016, ss. 34–35].
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Obowiązkiem sprzedawcy jest zamieszczenie na platformie sprzedażowej regula-
minu sklepu. Powinny być w nim zawarte informacje m.in. o prawie odstąpienia od 
umowy i reklamacji. Szczegółowe wymagania wobec regulaminu opisane są w Usta-
wie o prawach konsumenta [Interaktywnie.com 2016, ss. 24–25]. Z badań przeprowa-
dzonych przez Gemius wynika, że jedynie około 22% respondentów, którzy aktualnie 
nie dokonują zakupów online wskazuje na potrzebę poprawy warunków gwarancji 
jako czynnika, który mógłby skłonić ich do zakupów przez Internet w przyszłości [Ge-
mius Polska 2016, s. 155].

Parametry oceny procesu realizacji zamówienia

Rozwój handlu elektronicznego jest zdeterminowany gromadzonymi i analizowanymi 
danymi, które muszą być powiązane z przyjętą strategią sklepu internetowego. Pro-
ces usprawnienia analizowanych obszarów procesu realizacji zamówienia związany 
jest z ciągłą poprawą często stosowanych uniwersalnych metryk dla przedsiębiorstw 
e-commerce, takich jak: współczynnik konwersji, efektywność ścieżki, procent zamó-
wień od powracających klientów, czas do zakupu, życiowa wartość klienta, itp. [Men-
sis 2014].

Badanie stopnia realizacji założonej strategii jest możliwe dzięki analizie i interpre-
tacji Kluczowych Wskaźników Efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI). 
Badanie KPI pozwala zdiagnozować konieczność wprowadzenia zmian w procesach 
biznesowych, technologii lub działaniach promocyjnych [Łagutko, Zagajewski, Sa-
niuk 2015, s. 722].

Współczynnik konwersji stanowi wskaźnik stosunku liczby osób, które wykonały 
określoną czynność do liczby odwiedzin sklepu internetowego. Konwersja może mieć 
różne znaczenie np. zakup towaru, rejestracja w serwisie, zamówienie newslettera, 
skorzystanie z formularza kontaktowego czy spędzenie określonego czasu na wybra-
nej podstronie serwisu. Należy zwrócić uwagę na segmentację klientów. Współczynnik 
konwersji dla klienta powracającego, który zna adres witryny i wpisał go w przeglądar-
kę internetową będzie wyższy niż klienta, który zakupów w danym sklepie dokonuje 
po raz pierwszy. 

Zamówienia od powracających klientów, określane są jako współczynnik retencji – 
stosunek zamówień od powracających użytkowników do całkowitej liczby zamówień. 
Powracający klienci częściej dokonują konwersji, ponieważ znają już markę i sklep. Budu-
jąc lojalność kupującego, można zachęcić go do ponownych zakupów. Przedkłada się to 
bezpośrednio na zysk, gdyż koszt utrzymania klienta jest niższy od kosztu pozyskania. 
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Czas do zakupu – określa liczbę jednostek czasu, jakie klient poświęca na podję-
cie decyzji o zakupie. Ma to związek z modelem AIDA (ang. Attention Interest Desire 
Action Model), który przedstawia sposób oddziaływania reklamy na konsumentów: 
od przyciągnięcia uwagi, zainteresowania produktem, wzbudzenia potrzeby zakupu 
aż do realizacji działania potwierdzającego zakup [Budzyński 1999, s. 39–41].

Bardzo ważną metryką jest życiowa wartość klienta (ang. Customer Livetime Va-
lue). Określa ona, ile wynosi suma przepływów pieniężnych raz pozyskanego kupu-
jącego. Pozwoli to na oszacowanie maksymalnej kwoty przeznaczonej na zdobycie 
klienta w kampaniach marketingowych. W dłuższej perspektywie może to wpłynąć 
na zysk firmy [Mensis 2014].

Zakończenie

Dynamiczny rozwój handlu internetowego oraz potrzeba zwiększania efektywności 
procesu obsługi klienta, rodzą potrzebę prowadzenia badań nad usystematyzowa-
niem wiedzy z zakresu dopasowania narzędzi internetowych, w tym platform sprze-
dażowych, do ciągle rosnących wymagań współczesnego klienta. Celem artykułu 
było zaproponowanie modelu logistyki zamówienia sklepu internetowego uwzględ-
niającego te wymagania i jednocześnie umożliwiającego dynamiczny rozwój han-
dlu elektronicznego. Szczególną uwagę zwrócono na kluczowe obszary związane 
z procesem realizacji zamówienia. W tym kontekście należy rozważać źródła wejść 
i sposoby prezentacji oferty prowadzące do finalizacji zamówienia. Możliwość roz-
woju handlu elektronicznego poprzez usprawnienie procesu realizacji zamówienia 
jest determinowana poprzez powtarzalność procesu zbierania istotnych danych, ich 
analiz, definiowania koniecznych zmian oraz ich wdrażania. Efektem prowadzonych 
rozważań są m.in. propozycje działań zmierzających do zwiększenia efektywności 
funkcjonowania platform sprzedażowych, a tym samym poprawy konkurencyjno-
ści na dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce. Szczególną uwagę zwró-
cono na znaczenie obszaru obsługi posprzedażowej poprzez budowanie lojalności 
klienta jako sposobu intensyfikacji sprzedaży. Przedstawiono preferencje zakupowe 
internautów oraz wymieniono najważniejsze parametry oceny procesu realizacji 
zamówienia. Przedstawione w pracy rozważania mogą stanowić źródło informacji 
dla projektantów sklepów internetowych, webmasterów, analityków i specjalistów 
ds. marketingu, związanych ze sprzedażą internetową, a także dla właścicieli rozwią-
zań e-biznesowych. 
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