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Podróże służbowe w kontekście zrównoważonej
logistyki
Business Travel in the Context of Sustainable Logistics
Abstract: The concept of sustainable development has led companies to control their impact
on the environment. One of the most important components of ecological footprint is GHG
emissions. The aim of the article is to present regional and sector differentiation between companies in terms of reduction of negative environmental influence of business travel. Comparative statistical analyses showed that assessed groups had different performance in this area.
Key words: business travel, CSR, logistics, sustainable logistics, GHG emission

Wprowadzenie
Od początku istnienia gatunku ludzkiego człowiek eksploruje i eksploatuje ziemię oraz dobra z niej pochodzące. Wraz z rozwojem cywilizacji rosną potrzeby ludzi, a w ślad za nimi
zapotrzebowanie na zasoby naturalne. Widmo rychłego wyczerpania znacznie ograniczonych zasobów wymusza zmiany w procesie gospodarowania i podejścia do ochrony przyrody. Zapewnienie dobrobytu przyszłym pokoleniom wymaga zrównoważonego zużywania dóbr nieodnawialnych oraz podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Jak pokazuje jednak praktyka gospodarcza, zarządzający podmiotami gospodarującymi
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nie zawsze mają na względzie interes przyszłych pokoleń i prowadzą biznes w taki sposób,
by w każdym przypadku maksymalizować zysk, również kosztem otoczenia.
Wdrażanie metod i narzędzi związanych z ograniczaniem wpływu gospodarowania
na środowisko naturalne jest procesem złożonym i uzależnionym od indywidualnych
uwarunkowań. Przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach gospodarki i w różnych
regionach geograficznych borykają się z innymi problemami. Przyglądając się na przykład kwestii emisji gazów cieplarnianych, należy zwrócić uwagę, że inne ich źródła są
kluczowe w podmiotach rolniczych, inne w przemysłowych, a jeszcze inne w usługach.
W nowoczesnej zglobalizowanej gospodarce coraz większą rolę w tym kontekście odgrywają podróże służbowe. Choć dla wielu przedsiębiorstw stanowią one główne źródło zanieczyszczeń powietrza, problem jest nadal często marginalizowany.
Celem artykułu jest ukazanie regionalnego i sektorowego zróżnicowania przedsiębiorstw w zakresie ograniczania negatywnego wpływu podróży służbowych na środowisko. Hipotezę badawczą stanowi pogląd, iż większość przedsiębiorstw nie podejmuje działań w zakresie ograniczania negatywnego wpływu podróży służbowych na
środowisko. W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzono studia literaturowe i analizę
statystyczną na podstawie danych publikowanych w raportach przedsiębiorstw. Przed
przystąpieniem do analizy statystycznej dotyczącej oddziaływania podróży służbowych
na środowisko należy zapoznać się z ideą zrównoważonej logistyki.

Koncepcja zrównoważonej logistyki
Rosnące zainteresowanie zagadnieniami związanymi z zasobami naturalnymi i środowiskiem sprawia, iż coraz większe znaczenie zyskuje koncepcja zrównoważonego rozwoju,
czyli „rozwoju społeczno-gospodarczego, który nie zakłóca ekosystemów, w jakich funkcjonuje człowiek” [Rokicka, Woźniak 2016, s. 7].
Koncepcja zrównoważonego rozwoju rozwijała się stopniowo od pierwszego Szczytu Ziemi w Sztokholmie w roku 1972. Większą popularność pojęcie to zdobyło dzięki
zorganizowaniu przez ONZ drugiego Szczytu Ziemi, który odbył się w czerwcu 1992
roku w Rio de Janerio. To właśnie wtedy przyjęte zostały dwa podstawowe dokumenty:
Deklaracja z Rio oraz Agenda 21 [Skowroński 2006, s. 51]. Pierwszy dokument przedstawia
ogólną filozofię zrównoważonego rozwoju, natomiast drugi – sposoby, zasady i mechanizmy praktycznego wdrażania założeń tej koncepcji w życie [ONZ 1992a; ONZ 1992b].
Zarówno w polskiej, jak i zagranicznej literaturze można napotkać wiele definicji
zrównoważonego rozwoju. Ich liczba i różnorodność odzwierciedlają odmienne punkty widzenia, cele i wartości poszczególnych grup społecznych [Stanny, Czarnecki 2011,
s. 23]. Według najpowszechniej stosowanej definicji zrównoważony rozwój jest to „taki
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rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie” [ONZ 1987, s. 24]. W tabeli 1 przedstawiono definicje tego pojęcia, które powstały na przestrzeni lat.

Tabela 1. Zestawienie wybranych definicji zrównoważonego rozwoju
Rok

1987

1999

2002

2006

2007

Autor

Definicja
Zrównoważony rozwój stara się spełnić 5 ogólnych wymagań, takich jak:
P. Jacobs,
1. integracja ochrony i rozwoju, 2. zaspokajanie podstawowych potrzeb,
J. Gardner,
3. osiągnięcie słuszności i społecznej sprawiedliwości, 4. zapewnienie
D. Munro [1987,
samostanowienia społecznego i różnorodności kulturowej oraz 5.
ss. 17–29]
utrzymanie integralności ekologicznej.
Zrównoważony rozwój to coś więcej niż troska o zachowanie gatunków,
J. Pretty [1999, s. 7] lasów i oceanów; to taki model społeczności i gospodarowania zasobami,
który poprawia jakość życia, nie niszcząc naturalnego środowiska.
Istotą rozwoju zrównoważonego i trwałego jest zapewnienie trwałej
poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń poprzez
B. Piontek
[2002, s. 27]
kształtowanie właściwych proporcji między trzema rodzajami kapitału:
ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym.
Przez zrównoważony rozwój pojmuje się rozwój społeczno-gospodarczy
pożądany społecznie, dopuszczalny ekologicznie i uzasadniony
A. Papuzińska
ekonomicznie, który wyklucza zagładę cywilizacji ludzkiej, zapewnia
godziwy byt wszystkim mieszkańcom globu (zarówno obecnym, jak
[2006, s. 335]
i przyszłym pokoleniom) i przyczynia się do samodoskonalenia jednostki
zgodnie z ideałami społeczeństwa obywatelskiego.
Istotą zrównoważonego rozwoju jest to, aby w każdej decyzji tam, gdzie
to ma zastosowanie, poszukiwać równoprawnego traktowania racji
A. Kassenberg
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Nie oznacza to jednak
[2007, ss. 54–55]
zwykłego kompromisu. Bardziej jest to płaszczyzna niż trzy elementy
składowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Jacobs, Gardner, Munro [1987, ss. 17–29], Pretty [1999, s. 7],
Piontek [2002, s. 27], Papuzińska [2006, s. 335] i Kassenberg [2007, ss. 54–55].

Z powyższej tabeli wynika, że definicje zrównoważonego rozwoju dotyczą aspektu ekonomicznego, ekologicznego bądź obu na raz. Są one swego rodzaju wzorcem
postępowania, który mówi nam, co musimy zrobić, aby troszcząc się o środowisko
i jego nieodnawialne zasoby, jednocześnie poprawiać jakość życia. Poprawa ta winna
uwzględniać wymagania przyrody oraz mieć charakter długookresowy, trwały i stawać
się udziałem również przyszłych pokoleń [Skowroński 2006, s. 51].
W życiu gospodarczym możemy wyróżnić dziedziny, którym bliżej do realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i te, które pozostają do niej w opozycji. Do tych drugich
z pewnością należy logistyka, czyli: „proces planowania, realizacji i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta” [Coyle, Bardi, Langley 2002, ss. 51–52]. Obejmuje
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ona wszystkie czynności związane z przemieszczeniem osób i produktów, dlatego też
wywiera bezpośredni wpływ na środowisko naturalne. Przemieszczenie określonej masy
ładunku zawsze wymaga wydatków energetycznych zaspokajanych głównie przez paliwa
kopalne, a także pozostawia ślad ekologiczny związany w szczególności z zanieczyszczeniem powietrza.
Silny rozwój branży logistycznej i wzrost jej znaczenia w światowej gospodarce
wymógł na logistykach branie na siebie części odpowiedzialności za stan środowiska
naturalnego i podejmowanie działań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.
W ten sposób powstało pojęcie zrównoważonej logistki, którą definiujemy jako „konsekwencję zastosowania zrównoważonego podejścia do funkcjonowania logistycznych
łańcuchów i sieci dostaw” [Bąk-Sokołowska 2018, s. 171]. Istota zrównoważonej logistyki
zawarta jest w zrównoważonych łańcuchach logistycznych. Do głównych założeń tych
łańcuchów zalicza się [Bąk-Sokołowska 2018, s. 171]:
·· podporządkowanie zasadom zrównoważonego rozwoju,
·· strategiczne partnerstwo pomiędzy uczestnikami łańcucha i ich rozszerzoną wspólną odpowiedzialność,
·· narzucanie odpowiednich standardów w skali całego łańcucha,
·· elastyczność.
Zrównoważona logistyka opiera się więc na wielu składowych. Jej koncepcja polega przede wszystkim na rozwoju systemów logistycznych, ale z poszanowaniem zasad
ekologii i etyki.
Do działań w ramach zrównoważonej logistyki można zaliczyć m.in.: redukcję kosztów zużycia surowców, energii i emisji dwutlenku węgla, podnoszenie konkurencyjności
firmy poprzez włączanie w zarządzanie nią aspektów ekologicznych i społeczno-gospodarczych czy też redukcję produkcji odpadów. Co więcej, zrównoważona logistyka
obejmuje również zmniejszenie liczby opakowań, wprowadzanie wydajnych systemów
projektowania i systemów operacyjnych zmniejszających koszty, ograniczanie ilości
zbędnych podróży służbowych, tworzenie wspólnych centrów logistycznych, konsolidację ładunków, wykorzystywanie niskoemisyjnej floty oraz optymalne wykorzystywanie ładowności i przestrzeni ładownej pojazdów [Kabus 2014, ss. 14314–14315; BąkSokołowska 2015, ss. 219–223].
Wspomniane powyżej działania to tylko niektóre z wielu zadań stawianych przed
podmiotami realizującymi koncepcję zrównoważonej logistyki. Ich odpowiednia realizacja pozwala ograniczyć szkodliwy wpływ fizycznego przemieszczania ładunków i pasażerów na środowisko naturalne.
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Podróże służbowe i ich oddziaływanie na środowisko
naturalne
Rozważając zagadnienie zrównoważonej logistyki, należy pamiętać, że wiąże się ona nie
tylko z przemieszczaniem dóbr, ale również osób. Cele podróży są różnorodne. W dobie
globalizacji i rozwoju międzynarodowych przedsiębiorstw należy zauważyć, że za istotną część transportu pasażerskiego odpowiadają osoby realizujące podróże służbowe
związane z procesami sprzedażowymi, monitorowaniem jakości, uczestnictwem w targach i szkoleniach itp.
Podróże służbowe definiuje się jako: „wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub
poza stałym miejscem pracy, za które pracownikowi przysługują należności na pokrycie
kosztów związanych z podróżą służbową” [Ustawa z 26 czerwca 1974]. Analizując przedstawioną definicję, warto zwrócić uwagę na dwie główne cechy charakteryzujące to pojęcie. Po pierwsze, aby podróż została uznana za służbową, powinna być zlecona przez
pracodawcę. Kolejnym ważnym aspektem jest wykonanie zleconego zadania poza miejscem, w którym pracownik realizuje pracę na co dzień, celem wyjazdu jest natomiast
realizacja określonej czynności. Wymienione cechy muszą wystąpić łącznie, aby można
było mówić o podróży służbowej. Warto zaznaczyć, że wykonywanie zadań służbowych
w różnych miejscowościach wynikające z uzgodnionej przez strony pracy nie jest definiowane jako podróż służbowa.
Podróże służbowe są ważnym, często wręcz niezbędnym elementem rozwoju przedsiębiorstw. Wywierają one jednak istotny wpływ na środowisko naturalne. Brytyjskie
Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Energii i Zmian Klimatu stworzyły razem
Przewodnik sposobu pomiaru i raportowania emisji gazów cieplarnianych z transportu,
w którym wyróżniono trzy następujące zakresy badania zużycia energii i emisji CO2 [Gis,
Pawlak i Waśkiewicz 2013, ss. 260–262]:
·· zakres pierwszy – bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z działalnością przewoźnika,
·· zakres drugi – emisje związane z wytworzeniem zakupionej energii elektrycznej,
·· zakres trzeci – pośrednie emisje gazów cieplarnianych, wynikające z działalności
przedsiębiorstwa, ale niebędące pod jego kontrolą, np. emisje związane z korzystaniem z usług, transportem pracowników do i z pracy, podróżami służbowymi.
Rysunek 1 przedstawia wielkość emisji ujawnionej przez przedsiębiorstwa biorące
udział w badaniu CDP Global 500 Report 2011. Informacji zaprezentowanych na wykresie
nie należy rozpatrywać w kategoriach wzrostu czy ograniczenia emisji zanieczyszczeń, lecz
jako udział poszczególnego zakresu w emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwie
9

Anna Goń, Justyna Pękalska, Mateusz Kurowski

ogółem. Duża część firm, która ujawniła dane dotyczące emisji w danym roku, nie przedstawiła ich w kolejnych latach badania.
Rysunek 1. Ujawniona emisja CO2 przez przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu
CDP Global 500 Report 2011 (mln ton CO2)

Źródło: CDP [2011, s. 15].

Jak wynika z przedstawionego wyżej wykresu, w każdym roku zakres 3 prezentował
największy udział w emisji CO2, pozostałe dwa osiągały niższe wyniki emisji dwutlenku
węgla [CDP 2011, s. 15].
Udział podróży służbowych w zakresie 3 oraz w ogólnej wielkości emisji uzależniony
jest głównie od zasięgu i profilu działalności przedsiębiorstwa. Największe znaczenie mają
one w międzynarodowych korporacjach działających w sektorze usług: w finansach, wysokich technologiach, informatyce itp. Często zdarza się, że podróże służbowe stanowią
najważniejsze źródło emisji gazów cieplarnianych w tego typu podmiotach. Dzieje się tak
głównie dlatego, że duże podmioty regularnie wykorzystują najmniej ekologiczny środek
transportu, jakim są samoloty. Podróż drogą lotniczą wiąże się z do 10 razy większą emisją
CO2 niż podróż pociągiem kursującym na tej samej trasie [WWF-UK 2013, s. 4].
Wybór odpowiedniego środka transportu jest jednak tylko jednym z wielu zadań
w zakresie podróży służbowych rozważanych z perspektywy zrównoważonej logistyki. Wyróżnić można trzy sposoby ograniczania negatywnego wpływu podróży służbowych na środowisko [WWF-UK 2013, ss. 4–12]:
1. ograniczanie odbywania podróży służbowych poprzez:
·· stosowanie alternatyw dla podróży służbowych – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, jak np. wideokonferencje, telekonferencje,
chat roomy, poczta elektroniczna,
·· unikanie jednoosobowych podróży służbowych;
10
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2. ograniczanie negatywnego wpływu realizowanej podróży na środowisko naturalne:

·· mierzenie i raportowanie emisji CO2,
·· współpraca z dostawcami w zakresie poprawy negatywnego oddziaływania
łańcucha dostaw,
·· wykorzystywanie możliwie najbardziej ekologicznych środków transportu;
3. kompensacja emisji CO2:
·· wspieranie projektów na rzecz oszczędności energii,
·· przekazanie funduszy na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii.
W praktyce gospodarczej napotkać można różnego rodzaju działania w obrębie
wskazanych powyżej punktów. Najważniejsze jest jednak samo monitorowanie skali i oddziaływania podróży służbowych. Jest to podstawa wdrażania działań i narzędzi
oraz kontrolowania ich skuteczności.
Najczęściej jednak problem środowiskowego wpływu podróży służbowych jest
w przedsiębiorstwach marginalizowany. Podobnie dzieje się w przypadku innych składowych emisji zakresu 3.

Metodyka badań
Niniejsza analiza została przeprowadzona na podstawie danych pozyskanych od przedsiębiorstwa ratingowego GES Investment Services. Prostą próbę losową tworzy 419
przedsiębiorstw działających na terenie więcej niż jednego kraju, reprezentujących następujące sektory gospodarki według klasyfikacji GICS [MSCI 2008, ss. 13–20]:
·· dobra wyższego rzędu,
·· finanse,
·· technologie informacyjne,
·· telekomunikacja.
Powyższe sektory zostały wyselekcjonowane przy uwzględnieniu 2 parametrów.
Po pierwsze, należą one do typów działalności, w których podróże służbowe stanowią
istotną część emisji gazów cieplarnianych ogółem. Po drugie, liczebność zbadanych
podmiotów umożliwia przeprowadzenie analizy porównawczej.
Oprócz analizy międzysektorowej przeprowadzono również porównanie pod
względem geograficznym. Badane podmioty podzielono na następujące regiony geograficzno-kulturowe:
·· Ameryka Północna (Bermudy, Jamajka, Kajmany, Kanada, Stany Zjednoczone),
·· Australia i Oceania (Australia, Nowa Zelandia),
·· Beneluks (Belgia, Holandia, Luksemburg),
·· Chiny (Chiny, Hong Kong, Singapur),
11
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·· Europa Południowa (Hiszpania, Portugalia, Włochy),
·· Europa Północna (Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja),
·· Europa Zachodnia (Austria, Francja, Irlandia, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania),
·· Japonia (Japonia).
Podziału na powyższe regiony geograficzne dokonano, opierając się na wywiadzie
niesformalizowanym z analitykami społecznej odpowiedzialności biznesu i przeprowadzonych wcześniej badaniach [Witkowski, Kurowski 2016, ss. 196–197]. Według powyższych regiony te różnią się zarówno w stosowaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i jakości raportowania społecznego.
Przedsiębiorstwa przeanalizowano pod kątem jednego parametru – ograniczania
wpływu podróży służbowych na środowisko. Podmioty otrzymywały następującą liczbę
punktów w zależności od stosowanych narzędzi i metod:
·· 0 – brak metod i narzędzi,
·· 1 – metody i narzędzia ograniczające wykonywanie podróży służbowych,
·· 2 – to, co za 1 pkt + metody i narzędzia ograniczania negatywnego wpływu wykonywanych podróży służbowych na środowisko,
·· 3 – to, co za 2 pkt + program kompensowania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Do oceny wykorzystano dane publikowane w raportach społecznych, rocznych, na
oficjalnych stronach internetowych. Dla poszczególnych grup obliczono podstawowe
miary tendencji centralnej i zróżnicowania rozkładu oraz odsetek podmiotów z oceną
zerową. Istotność statystyczna różnic została zweryfikowana testem Kruskala-Wallisa,
a następnie przeprowadzono testy Manna-Withneya dla wszystkich par.

Ograniczanie oddziaływania podróży służbowych na
środowisko w praktyce – analiza statystyczna
Spośród wszystkich analizowanych regionów największą biernością w minimalizowaniu
wpływu podróży służbowych na środowisko cechuje się Japonia – 89,83% (tabela 2).
Najniższy odsetek podmiotów z oceną równą 0 odnotowano w Europie Zachodniej, Południowej i Północnej, odpowiednio: 21,52% i 21,74%, 30%. Podobną sytuację można
zaobserwować w przypadku średniej ocen. Najwyższe jej wartości obliczono dla wymienionych wyżej 3 europejskich grup [1,45; 1,54; 1,57], natomiast Japonia uzyskała najniższą średnią równą 0,14. Dla połowy badanych regionów mediana wynosiła 0. Jedynie
4 grupy europejskie uzyskały dodatnie wartości: Beneluks i Europa Północna – 1, Europa
Południowa i Europa Zachodnia – 2.
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Tabela 2. Analiza statystyczna wyników – regiony
Odsetek
Wielkość
Odchylenie Współczynnik
najniższych Maksimum Mediana Średnia
próbki
standardowe zmienności
ocen

Region
Ameryka
Północna
Australia
i Oceania

191

58,64%

3

0

0,70

0,94

134,03%

20

60,00%

3

0

0,55

0,83

150,11%

Beneluks

13

46,15%

2

1

0,92

0,95

103,36%

Chiny

14

64,29%

2

0

0,43

0,65

150,78%

23

21,74%

3

2

1,57

1,08

68,99%

20

30,00%

3

1

1,45

1,23

85,13%

79

21,52%

3

2

1,54

1,02

66,23%

Japonia

59

89,83%

2

0

0,14

0,43

319,94%

Ogółem

419

52,51%

3

0

0,85

1,03

120,10%

Europa
Południowa
Europa
Północna
Europa
Zachodnia

Źródło: opracowanie własne.

Ocena homogeniczności grup jest w tym przypadku niejednoznaczna. Biorąc pod
uwagę odchylenie standardowe, można stwierdzić, że im wyższa średnia ocen grupy,
tym większe jej zróżnicowanie. Różnice w wartości średniej ocen są jednak na tyle duże,
że warto przyjrzeć się współczynnikom zmienności. Według nich to właśnie grupy o najwyższych ocenach okazują się najbardziej homogeniczne.
Zaobserwowane wyżej różnice znajdują odzwierciedlenie w statystycznych testach
istotności (tabela 3). Okazuje się, że wyniki osiągane przez Japonię są istotnie niższe niż
wyniki wszystkich pozostałych grup. Wyniki Ameryki Północnej, Australii i Oceanii oraz
Chin są istotnie wyższe niż Japonii i niższe niż Europy Południowej, Północnej i Zachodniej.
Tabela 3. Wartości wskaźników p dla testu Manna-Withneya dla par regionów
Ameryka Australia
Beneluks
Północna i Oceania
Ameryka
Północna
Australia
i Oceania
Beneluks
Chiny
Europa
Pd.

Chiny

Europa Pd

Europa Pn

Europa
Zach.

Japonia

X

0,6127

0,3581

0,4133

0,0001*

0,0038*

1,202E-9*

7,621E-06*

0,6127

X

0,2541

0,7757

0,0022*

0,0168*

0,0002*

0,0030*

0,3581
0,4133

0,2541
0,7757

X
0,1771

0,1771
X

0,0916
0,0021*

0,2197
0,0143*

0,0495*
0,0003*

0,0001*
0,0202*

0,0001*

0,0022*

0,0916

0,0021*

X

0,7629

0,9299

3,476E-10*
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Ameryka Australia
Beneluks
Północna i Oceania
Europa
Pn.
Europa
Zach.
Japonia

Chiny

Europa Pd

Europa Pn

Europa
Zach.

Japonia

0,0038*

0,0168*

0,2197

0,0143*

0,7629

X

0,7546

3,943E-08*

1,202E-9*

0,0002*

0,0495*

0,0003*

0,9299

0,7546

X

4,259E-15*

7,621E06*

0,0030*

0,0001*

0,0202* 3,476E-10* 3,943E-08* 4,259E-15*

X

* – istotność statystyczna na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Grupa podmiotów Europy Zachodniej osiągnęła istotnie wyższe wyniki niż wszystkie pozostałe, oprócz Europy Północnej i Południowej. Okazało się, że grupę pośrednią
stanowi Beneluks. Ze statystycznego punktu widzenia można stwierdzić, że osiągane
przez nią wyniki są lepsze niż wyniki Japonii i gorsze niż Europy Zachodniej. Różnice
między Beneluksem a pozostałymi grupami nie są istotne statystycznie.
Drugim etapem badań była analiza sektorowa (tabela 4). W tym przypadku odsetek
biernych przedsiębiorstw był najniższy w grupie telekomunikacji – 36,36%. Dla pozostałych wskaźnik ten przyjmował wartości z zakresu [50,41%; 62,67%]. Jedynie w sektorze
telekomunikacji odnotowano niezerową medianę równą 1, również dla tej grupy obliczono najwyższą średnią wyników rzędu 1,36.

Wielkość próbki

Odsetek
najniższych ocen

Maksimum

Mediana

Średnia

Odchylenie
standardowe

Współczynnik
zmienności

Tabela 4. Analiza statystyczna wyników – sektory

Dobra wyższego
rzędu

56

60,71%

3

0

0,68

0,96

140,81%

Sektor GICS

Finanse

244

50,41%

3

0

0,88

1,01

114,55%

Technologie
informacyjne

75

62,67%

3

0

0,60

0,87

144,99%

Telekomunikacja

44

36,36%

3

1

1,36

1,26

92,34%

419

52,51%

3

0

0,85

1,03

120,10%

Ogółem

Źródło: opracowanie własne.

Interpretacja homogeniczności grup jest podobna jak w przypadku analizy porównawczej regionów. Według odchylenia standardowego zróżnicowanie grup rośnie wraz
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z ich średnią ocen. W analizie sektorowej różnice średnich ocen są również znaczne
i należy bliżej przyjrzeć się współczynnikowi zmienności, według którego to najwyżej
oceniany sektor telekomunikacji jest najbardziej homogeniczny (V=92,34%), najmniej
homogeniczny jest zaś sektor technologii informacyjnych (V=144,99%).
Bazując na teście Manna-Withneya, możemy stwierdzić, że sektor telekomunikacji
osiągał istotnie wyższe oceny niż wszystkie pozostałe, a przedsiębiorstwa sektora finansów okazały się lepsze niż grupy technologii informacyjnych (tabela 5).
Tabela 5. Wartości wskaźników p dla testu Manna-Withneya dla par sektorów
Dobra wyższego
rzędu

Finanse

Technologie
informacyjne

Telekomunikacja

X

0,1567

0,7195

0,0042*

Finanse

0,1567

X

0,0351*

0,0140*

Technologie
informacyjne

0,7195

0,0351*

X

0,0006*

Telekomunikacja

0,0042*

0,0140*

0,0006*

X

Dobra wyższego rzędu

* – istotność statystyczna na poziomie α = 0,05
Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie
W przeprowadzonych badaniach analizowano podmioty reprezentujące sektory szczególnie aktywne w aspekcie podróży służbowych. Okazało się jednak, że nawet w takim przypadku większość z nich (52,51%) nie wykazywała żadnych działań związanych
z ograniczeniem negatywnego wpływu podróży służbowych na środowisko. Hipoteza
badawcza została więc potwierdzona.
Jeśli chodzi o analizę porównawczą badanych regionów, jednoznacznie najniższe
wyniki zostały osiągnięte przez Japonię. Najwyższe oceny stały się udziałem grup Europy Południowej, Zachodniej i Północnej. Jako przyczynę takiego stanu rzeczy można
wskazać ogólnie wysoki poziom społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw europejskich. Analiza istotności statystycznej różnic może wskazywać na to, że w badanym
parametrze 3 wyżej wymienione grupy mogłyby stworzyć wspólnie jedną grupę europejską. Czwartą grupą z najwyższymi wynikami były kraje Beneluksu, które jednak nie są
istotnie lepsze od Ameryki Północnej, Australii i Oceanii oraz Chin.
Wśród sektorów najkorzystniej zaprezentowała się grupa podmiotów telekomunikacji.
Różnice między tym a innymi sektorami były w każdym przypadku istotne statystycznie.
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Trudno natomiast jednoznacznie wskazać przyczyny takiego stanu rzeczy bez dodatkowych badań. Najniższe oceny odnotowano dla sektora technologii informacyjnych, który
był istotnie gorszy również od podmiotów finansowych.
Biorąc pod uwagę wartości współczynnika zmienności, należy stwierdzić, że w przypadku obu analiz porównawczych homogeniczność grup była tym większa, im wyższa
była średnia ocen danej grupy.
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Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w transporcie
drogowym
Modern Safety Systems in Road Transport
Abstract: The article includes issues regarding safety, security systems and innovations occurring in road transport. Movement of both people and goods on transport network is the
most popular form of transport, which is most exposed to dangers. In order to improve and
improve safety while moving cargoes, newer and more efficient systems are used, which are
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Wprowadzenie
Transport jest bardzo ważnym elementem codzienności każdego człowieka. Sprawny i efektywny transport zaspokaja wszystkie potrzeby związane z przemieszczaniem osób oraz
towarów. Bezpieczeństwo podczas przewozu, osób, jak i materiałów, stanowi istotny czynnik w dzisiejszych czasach. Transport wymaga ciągłego udoskonalania, szczególnie pod
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względem bezpieczeństwa. Tworzy się więc inteligentne systemy usprawniające płynny
oraz bezpieczny przepływ materiałów i osób po sieciach transportowych. Systemy te są na
bieżąco monitorowane i usprawniane pod kątem zmieniających się warunków występujących w transporcie drogowym. Dają także możliwość reagowania na problemy występujące
podczas przewozu dóbr lub osób w czasie rzeczywistym i skutecznie sobie radzą z rozwiązywaniem problemów występujących w znacznych odległościach od centrum sterowania
transportem. Systemy bezpieczeństwa w transporcie wpływają nie tylko na bezpieczne przemieszczanie się ładunków, ale również zapewniają ich stabilny przepływ w czasie.
W artykule zostanie poruszona tematyka związana z systemami bezpieczeństwa
w transporcie drogowym, a jego celemjest charakterystyka transportu oraz stosowanych systemów bezpieczeństwa.

Pojęcie i charakterystyka transportu
Najważniejszym zagadnieniemu związanym z tematem artykułu jest transport. W literaturze można odnaleźć wiele jego definicji. Tadeusz Szczepaniak w swojej książce pisze, że
„transport jest procesem produkcyjnym, przez który ludzie w warunkach ograniczoności
zasobów dokonują przemieszczania osób, rzeczy i energii w przestrzeni po to, aby zaspokoić swoje różne potrzeby i pragnienia” [Szczepaniak 2002, s. 16]. Ilona Urbanyi-Popiołek
zaś podaje, iż „transport ściśle związany jest z wykorzystaniem określonych środków
transportu oraz infrastruktury i suprastruktury transportowej, występowaniem określonych podmiotów gospodarczych, które świadczą usługi transportowe oraz uzyskują wynik finansowy związany z prowadzeniem działalności transportowej” [Urbanyi-Popiołek
2013, s. 9]. Według Murphy’ego Jr oraz Wooda „transport może zostać zdefiniowany jako
rzeczywisty ruch fizyczny dóbr lub towarów z jednego miejsca w drugie, podczas gdy
zarządzanie transportem odnosi się do zarządzania działaniami transportowymi konkretnej organizacji. Transport może stanowić do 50% całkowitych kosztów logistycznych
i dlatego często jest najdroższą działalnością logistyczną w firmie” [Murphy Jr, Wood
2011, s. 41]. Kolejną definicje transportu podaje J. Koszeluk, według którego „transport
jest pewnego rodzaju działalnością człowieka, która ma na celu przemieszczanie w przestrzeni osób oraz ładunków przy wykorzystaniu odpowiednych środków transportu.
Należy jednak pamiętać, że transport obejmuje również szereg usług pomocniczych,
które są powiązane z przemieszczaniem w sposób bezpośredni i pośredni” [Koszeluk
2013, s. 44]. Transport odgrywa ogromną rolę zarówno w gospodarce, jak i w codziennym życiu każdego człowieka. Transport można podzielić według klasyfikacji pionowej
oraz poziomej. Według klasyfikacji pionowej można wyróżnić pięć podstawowych gałęzi
transportu (rys. 1).
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Rysunek 1. Klasyfikacja transportu – pionowa

Źródło: opracowanie własne.

Natomiast według klasyfikacji poziomej transport dzielony jest według wielu kryteriów. Można wyróżnić pięć podstawowych rodzajów transportu (rys. 2).
Rysunek 2. Klasyfikacja transportu – pozioma

Źródło: opracowanie własne na podstawie Urbanyi-Popiołek [2013, s. 11].

Proces transportowy jest niezwykle istotny, ponieważ zaspokaja jedną z głównych
potrzeb społeczeństwa. Rysunek 3 przedstawia źródła potrzeb transportowych.
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Rysunek 3. Źródła potrzeb transportowych

Źródło: Koźlak [2008, s. 93].

Klienci korzystający z usług firm transportowych mają różne potrzeby przewozowe.
Potrzeby te wymagają podjęcia szeregu decyzji, takich jak wybór: przewoźnika, gałęzi
transportu, sposobu transportu i optymalnej trasy przejazdu. Decyzje te muszą być podejmowane w odniesieniu do rodzaju przesyłanego towaru, trasy, którą towar ma pokonać
oraz potrzeby pierwotnej. Reasumując, trzema głównymi czynnikami, mającymi wpływ
na potrzebę transportową, są: podatność transportowa towaru, potrzeba pierwotna oraz
odległość w przestrzeni [Beier, Rutkowski 1993, s. 57]. Największy wpływ na kształtowanie
się charakteru potrzeby transportowej ma podatność transportowa ładunków. To właśnie ona jest najistotniejszym czynnikiem, który ma wpływ na wybór oferty transportowej.
Przedsiębiorstwo, które świadczy usługi transportowe musi posiadać bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę. Kadra ta musi w umiejętny sposób zarządzać procesem transportowym. Firma transportowa musi posiadać również tabor, którym będzie w stanie zaspokoić
potrzeby swoich klientów [Koźlak 2008, s. 34]. Transport jest jednym z najważniejszych procesów w funkcjonowaniu zarówno gospodarki, jak i ludzi. Warto, aby proces transportowy
przeprowadzany był płynnie i sprawnie, dzięki czemu będzie efektywny ekonomicznie.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Wypadki i kolizje drogowe są nieodłącznym elementem transportu. Wynikają one z powodu kilku podstawowych błędów kierowców, wśród których można wyróżnić [Brożyna
2017, s. 49]:
·· błędy strategiczne – błędy, wynikające z nieracjonalnie podejmowanych decyzji
przez użytkowników dróg. Do tej grupy zalicza się również poszukiwanie wrażeń przez
kierowców. Przykładami takich błędów są: niedostosowanie prędkości do warunków
atmosferycznych, poruszanie się niesprawnym pojazdem, kierowanie pod wpływem
alkoholu lub innych używek oraz piractwo drogowe;
22

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa w transporcie drogowym

·· błędy taktyczne – to nieprawidłowo wykonywane manewry pojazdów podczas jazdy. Przykładem takich błędów może być jazda pod prąd, wymuszanie pierwszeństwa,
wyprzedzanie na trzeciego;
·· błędy operacyjne – wynikające z braku wiedzy ze strony osoby kierującej. Może to
być na przykład niedostosowywanie się do znaków drogowych.
Człowiek ma największy wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ najczęściej to jego niewłaściwe decyzje podczas jazdy prowadzą do powstawania wypadków
oraz kolizji drogowych. Najczęstszym powodem wypadków jest przekraczanie prędkości.
Im większa prędkości, tym mniej czasu ma kierowca na odpowiednią reakcję. Innymi czynnikami, które mają wpływ na powstawanie niebezpieczeństwa jest sam pojazd oraz droga.
Z roku na rok rejestrowana jest coraz to większa liczba pojazdów. Wiąże się to ze
zwiększeniem natężenia ruchu na drogach. Według danych z raportu Komendy Głównej Policji w 2018 roku w Polsce zarejestrowanych było 29 656 238 pojazdów, w tym
22 514 047 samochodów osobowych, 3 249 961 samochodów ciężarowych i 1 428 299
motocykli. Liczby te znacząco wzrosły – dla porównania w roku 2009 zarejestrowanych
było 22 024 697 pojazdów. Liczba zarejestrowanych pojazdów pomiędzy 2018 a 2009
rokiem wzrosła o 34,6% [Symon 2019, s. 1]. Pomimo wzrostu liczby pojazdów na drogach
ilość wypadków komunikacyjnych stale maleje. Ta tendencja spadkowa została przedstawiona na rysunku 4.
Rysunek 4. Tendencja występowania wypadów drogowych w latach 2009–2018
w Polsce

Źródło: Symon [2019, s. 4].

Na spadek liczby wypadków bez wątpienia ma wpływ wprowadzanie innowacji
w systemach bezpieczeństwa drogowego oraz ciągła poprawa infrastruktury drogowej. Wbrew pozorom najwięcej wypadków komunikacyjnych występuje na prostych
odcinkach dróg. Poniższa tabela przedstawia liczbę wypadków w różnych miejscach
zdarzenia.
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Tabela 1. Wypadki drogowe w różnych miejscach zdarzenia
Miejsce zdarzenia

Zabici

Ranni

17 496

1 816

20 098

Zakręt, łuk

3 570

528

4 551

Spadek

526

61

661

Wzniesienie

378

54

446

Wierzchołek wzniesienia
Skrzyżowanie

Wypadki

Prosty odcinek drogi

15

3

15

z drogą
z pierwszeństwem

9 115

427

10 999

o ruchu okrężnym

506

15

567

dróg równorzędnych

187

6

219

Źródło: Symon [2019, s. 16].

Najczęściej występują dwie podstawowe przyczyny wypadków drogowych na prostych drogach. Po pierwsze długie i proste odcinki drogi wprowadzają monotonię, przez
co kierowcy nie są do końca skupieni na drodze. Po drugie proste odcinki jezdni kuszą
kierowców do przekraczania dozwolonej prędkości jazdy oraz brawurowego wyprzedzania innych pojazdów. Zalecane jest, aby co jakiś czas występowały zakręty, spadki
lub wzniesienia, które będą wymagały od kierowcy ciągłego skupienia uwagi na drodze.
Wpływ na bezpieczeństwo na drodze ma bardzo dużo czynników. Wybrano pięć najważniejszych, które zostały przedstawione na poniższym rysunku (rys. 5).
Rysunek 5. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo drogowe

Źródło: opracowanie własne.
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Można wymienić pięć podstawowych problemów dotyczących bezpieczeństwa na
drodze, na które należałoby zwrócić uwagę [Brożyna 2017, s. 52]:
1. znaki drogowe oraz sygnalizacja świetlna – muszą być czytelne oraz wyróżniające się w otoczeniu tak, aby wszyscy użytkownicy dróg byli w stanie zauważyć
je z różnych odległości. Muszą również znajdować się w zakresie pola widzenia użytkowników dróg. Służby drogowe powinny na bieżąco kontrolować stan techniczny
znaków drogowy oraz sygnalizatorów;
2. natężenie światła w tunelach oraz parkingach podziemnych – projektując
oświetlenie powinno się pamiętać o tym, że wzrok kierowców posiada ograniczoną zdolność adaptacyjną. Oznacza to, iż należy unikać nagłych zmian w natężeniu
światła docierającego do oczu użytkowników dróg;
3. ukształtowanie drogi – zespół zajmujący się projektowaniem dróg powinien
zrobić to w taki sposób, aby kierowcy podczas jazdy nie popadli w monotonność.
Zalecane jest, aby na drodze co jakiś czas występowały zakręty, które będą odpowiednio oznakowane, aby ostrzec kierowców. Takie rozwiązanie wzbudza czujność
podczas podróży i jednocześnie nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników dróg;
4. billboardy reklamowe – w momencie, kiedy na poboczu jest ich dużo to odwracają uwagę kierowców od drogi, zwiększając niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zdecydowanie nie powinny być usytuowane przy samej krawędzi jezdni,
ponieważ mogą ograniczać widoczność użytkowników dróg. Szczególnie zabronione jest umieszczanie reklam przy drogach o wysokim natężeniu ruchu oraz w miejscach, w których uwaga kierowców musi być skupiona na drodze;
5. projektowanie skrzyżowań – należy projektować je tak, aby kierowcy nie
musieli się skupiać na wielu sytuacjach na raz. Najlepszym rozwiązaniem są ronda,
w których kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa jedynie osobom nadjeżdżającym
z ich lewej strony. Są one zdecydowanie najbezpieczniejsze i najmniej kolizyjne.

Innowacyjne systemy wspomagające bezpieczeństwo
w transporcie drogowym
W dzisiejszych czasach transport odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka.
Sprawny i bezpieczny przepływ dóbr oraz ludzi jest kluczowym celem organizowania
przewozów. Aby udoskonalić te przepływy wprowadza się coraz to nowsze systemy
wspomagające bezpieczeństwo w transporcie drogowym (rys. 6 i rys. 7).
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Rysunek 6. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w które wyposażone są
pojazdy

Źródło: opracowanie własne.

Do najnowocześniejszych systemów bezpieczeństwa, w które wyposażone są pojazdy należą [Nowotyńska 2013, ss. 1307–1309]:
·· system dostosowania prędkości pojazdu do środowiska ruchu – system składa
się z czujników, które są w stanie określić natężenie ruchu i bezpieczną odległość od
pojazdu jadącego z przodu. Jeśli odległość ta niebezpiecznie się zmniejszy, samochód
zwolni sam, bez ingerencji kierowcy;
·· system wykrywania martwego punktu – pomimo lusterka wstecznego oraz dwóch
lusterek bocznych, kierowca samochodu nie zawsze jest w stanie zauważyć wszystko, co
dzieje się dookoła niego – występuje wtedy tak zwane martwe pole (obszar niewidoczny w każdym z lusterek). Wielkość martwego pola jest uzależniona od modelu pojazdu.
Zamontowane na samochodzie czujniki kontrolują martwe pole i ostrzegają kierowców.
Ostrzeżenia przekazywane są za pomocą żółtego lub czerwonego światła zamontowanego najczęściej w lusterkach bocznych. Nowsze modele posiadają również ostrzeżenie
w postaci wibrującego siedzenia kierowcy i/lub kierownicy;
·· system utrzymywania pasa – za pomocą sygnałów akustycznych i wibracji kierownicy ostrzega kierowcę, że pojazd zmienia swój pas ruchu. Dzięki temu można uniknąć
często występujących kolizji bocznych;
·· inteligentny system sterowania lampami – wspomaga jazdę w nocy. Jest w stanie
sam rozpoznać pojazd jadący z naprzeciwka i sterować światłami w taki sposób, aby
nie oślepiły kierowcy tego pojazdu;
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·· monitoring ograniczeń prędkości – system informuje kierowców o obowiązujących w danych miejscach ograniczeniach prędkości. Samochód wyposażony w kamery sczytuje znaki poziome lub pionowe i wyświetla informację o ograniczeniu prędkości na desce rozdzielczej lub informuje o tym kierowcę komunikatem głosowym;
·· system wspomagania kierowania – zadaniem systemu jest wykrywanie niebezpiecznych sytuacji na drodze i zapewnienie natychmiastowego, skutecznego hamowania. Po wykryciu niebezpiecznej sytuacji na drodze samochód informuje o tym również innych uczestników ruchu włączając automatycznie światła awaryjne;
·· safety truck – to samochody ciężarowe zaopatrzone w kamerę z przodu pojazdu
oraz duże monitory zamontowane na jego tyle. Takie rozwiązanie pomaga przy wyprzedzaniu samochodów ciężarowych, ponieważ kierowca znajdujący się za ciężarówką widzi w czasie rzeczywistym na ekranie to, co dzieje się przed ciężarówką.
Rysunek 7. Inteligentne systemy infrastruktury drogowej

Źródło: opracowanie własne.

Istnieją również inteligentne systemy infrastruktury drogowej, między innymi:
·· inteligentne skrzyżowania – system ten wspomaga bezpieczeństwo w miastach.
Jest to połączona sieć sygnalizacji świetlnych, która w optymalny sposób zarządza ruchem, starając się rozładować korki w danym miejscu. Dzięki temu systemowi przez
objęty nim obszar można przejechać znacznie szybciej i bezpieczniej niż w przypadku
zwykłych sygnalizatorów świetlnych. System wyposażony jest w czujniki, które dostarczają informacji o aktualnej sytuacji na konkretnym skrzyżowaniu. Dzięki temu dostosowuje się czas trwania poszczególnych cykli od bieżących potrzeb. W sytuacji, kiedy
kilka skrzyżowań połączonych jest w jeden system, sterowniki dobierają cykle świateł
w taki sposób, aby możliwy był przejazd przez jak największą liczbę skrzyżowań. Funkcja ta została nazwana zieloną falą [Sokół, Majcher 2018, s. 177];
·· ekrany informujące o sytuacji na drodze – umiejscowione są nad drogą w formie bramy. System ten nadaje w czasie rzeczywistym informacje o warunkach panujących na danym odcinku drogi. Dzięki temu kierowcy są na bieżąco informowani
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o sytuacji na konkretnym odcinku drogi, wiedzą gdzie występują większe, a gdzie mniejsze utrudnienia w ruchu oraz korki i mogą wybrać korzystniejszą dla siebie trasę;
·· nowoczesne nawigacje satelitarne (GPS) – obecnie nie służą jedynie do planowania tras przejazdu – użytkownicy nawigacji posiadający wbudowane moduły GPS
mają możliwość wzajemnego informowania się w czasie rzeczywistym o warunkach
panujących na drodze. Użytkownicy informują się np. o korkach, wypadkach i kontrolach drogowych.
Cały czas powstają coraz nowsze systemy bezpieczeństwa w transporcie drogowym.
Bardzo ważne jest ciągłe udoskonalanie tej dziedziny, aby przejazdy stawały się jak najbardziej efektywne oraz bezpieczne.

Podsumowanie
Bezpieczeństwo w transporcie jest jednym z najistotniejszych aspektów procesu transportowego. Analizując dane widać, że liczba wypadków komunikacyjnych z roku na rok
maleje, pomimo znaczącego wzrostu liczby pojazdów na drogach. Wynika to z tego, że
systemy bezpieczeństwa montowane w pojazdach stają się coraz to bardziej efektywne
i wspomagają zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych. Kolejnym ważnym aspektem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa na drogach jest ciągle rozwijająca się infrastruktura drogowa. Bez trudu można zaobserwować zmiany, jakie zachodzą na szlakach
komunikacyjnych na przestrzeni lat. Najszybsze tempo rozwoju infrastruktury drogowej
w Polsce jest zauważalne od roku 2004, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Rozbudowa dróg, lepsze i czytelniejsze znaki oraz świetnie rozwinięte systemy informacyjne
wpływają na komfort i szybkość podróży oraz znacznie poprawiają jej bezpieczeństwo.
Niezwykle ważne jest to, aby systemy, jak i infrastruktura, były nieustannie udoskonalane.
Dzięki temu odsetek zdarzeń drogowych będzie się zmniejszał z roku na rok.
To człowiek ponosi największą odpowiedzialność w związku z wystąpieniem wypadku lub też kolizji drogowej. Niestety, nie da się uniknąć tego czynnika podczas transportu, dlatego też cały czas wprowadzane są coraz nowsze systemy wspomagające bezpieczeństwo w transporcie.
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Logistyka zwrotów a logistyczna obsługa klienta
w procesach sprzedaży realizowanych
w e-commerce
Return Logistics and Logistics Customer Service In Sales
Processes Carried out in E-commerce
Abstract: Nowadays, by improving product quality and customer service, companies can
compete in the market. The article will cover the subject of logistic customer service. It is
applied to traditional pre-trade, transactional and post-trade processes. In the context of
logistics of returns in e-commerce, it takes on a new meaning, and the processes identified
in it should be modified and adapted to the new dimension of reverse processes. The aim of
the article is therefore to characterize and define processes of logistic customer service in
logistics of returns realized in e-commerce.
Key words: logistics, e-commerce, return logistics, logistics customer services, reverse logistics

Wprowadzenie
Logistyka zwrotów staje się coraz popularniejszym terminem za sprawą rosnącej sprzedaży w e-commerce. Zmiany na rynku oraz preferencje i wymogi klientów spowodowały,
iż coraz popularniejsza staje się sprzedaż za pomocą Internetu. Efektem jest zapoznanie
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się z towarem dopiero w momencie jego odbioru od kuriera lub za pośrednictwem innej
dystrybucji. Zdarza się często, iż klienci, niezadowoleni z otrzymanego produktu bądź ze
źle dobranego rozmiaru, zwracają towar do sprzedawcy. Powstaje zatem nowy obszar
zarządzania – logistka zwrotów. Wiąże się ona z szeregiem procesów – od dystrybucji
i transportu, przez sprawdzenie jakości towaru zwróconego przez klienta, do utylizacji
bądź wprowadzenia go powtórnie do obrotu. Działania te związane są z wieloma procesami, zachodzącymi bezpośrednio w danej firmie lub u jej operatora. Dla zapewnienia
satysfakcji klienta ważne jest, aby był on zadowolony z poziomu obsługi, który będzie
oddziaływał na jego przywiązanie do firmy. W niniejszym opracowaniu zostanie poruszona tematyka związana z tworzeniem wytycznych dla logistycznej obsługi klienta na
etapie zwrotu produktów w e-commerce.
Obecnie, dzięki podnoszeniu jakości produktów i obsługi klienta, firmy są w stanie
konkurować na rynku. Logistyczna obsługa klienta jest stosowana do tradycyjnych procesów przedtransakcyjnych, transakcyjnych i potransakcyjnych. W kontekście logistyki
zwrotów w e-commerce nabiera ona nowego znaczenia, a identyfikowane w niej procesy powinny być zmodyfikowane i dopasowane do nowego wymiaru procesów odwróconych. Celem artykułu jest charakterystyka i zdefiniowanie procesów logistycznej
obsługi klienta w logistyce zwrotów realizowanych w e-commerce.

Logistyka zwrotów w procesach zarządzania łańcuchem
dostaw
Analizując znaczenie logistyki zwrotnej w procesach zwrotnych łańcucha dostaw warto zaznaczyć, iż obejmuje ona wewnętrzny oraz zewnętrzny łańcuch dostaw. Wewnętrzny łańcuch zwrotów dotyczy indywidualnych jednostek organizacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw i obejmuje na przykład: przesunięcia międzymagazynowe, zwroty odpadów
m.in. z produkcji oraz zwroty produktów wybrakowanych. Natomiast zwroty w zewnętrznym łańcuchu dostaw mają szerszy zasięg i występują m.in. pomiędzy przedsiębiorstwem,
a użytkownikiem lub między partnerami sieci dostaw [Janczewski 2016, s. 77]. Zazwyczaj
logistyka zwrotów w łańcuchu dostaw rozpoczyna się w momencie dostarczenia produktu
do odbiorcy finalnego. To właśnie wtedy klienci decydują się na zwrot lub reklamację danego towaru. Procesy te można zaliczyć do procesów realizowanych w logistyce zwrotnej.
Na rysunku 1 przedstawiono proces zwrotny w łańcuchach dostaw.
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Rysunek 1. Proces zwrotny w łańcuchu dostaw
Dostawca

Podwykonawca

Producent

Hurtownik /
dystrybutor

Konsument

Detalista

Legenda:
Węzły łańcucha dostaw

Procesy logistyczne w ujęciu logistyki zwrotnej

Procesy logistyczne w ujęciu tradycyjnym

Przepływ informacji

Źródło: Lummus, Krumwiede, Vokurka [2001, s. 426].

Analizując zaprezentowany rysunek, warto zwrócić uwagę, iż w logistyce zwrotnej
przepływy odbywają się w kierunku odwrotnym do standardowego łańcucha dostaw,
czyli od konsumenta do producenta. Oznacza to, że klient w momencie wykrycia wady,
niezgodności z zamówieniem czy zużycia produktu, odsyła go do producenta bądź firmy, których zadaniem jest spełnienie oczekiwań klienta lub odpowiednie zagospodarowanie zużytego towaru.
Reasumując, w logistyce zwrotnej warto zwrócić uwagę na różnorodność zachodzących w jej ramach procesów. Obejmują one cykl życia każdego produktu, poczynając od
ponownego użycia, recyklingu czy wytworzenia, a kończąc na ich utylizacji.
Logistyka zwrotna jest obszernym zagadnieniem, obejmującym procesy związane
z przepływami produktów w kierunku odwrotnym do standardowego łańcucha dostaw.
Według J. Szołtyska logistyka zwrotów obejmuje „ogół procesów zarządzania przepływami odpadów (w tym produktów pełnowartościowych i uszkodzonych, ale uznanych
przez ich dysponentów za odpady) i informacji (z tymi przepływami związanymi), od
miejsc ich powstawania (pojawiania się w systemie logistycznym) do miejsca ich przeznaczenia w celu ich ponownego użycia, odzyskania wartości (poprzez naprawę, recycling lub przetworzenie) lub właściwego składowania w taki sposób, by przepływy te były
efektywne ekonomicznie i minimalizowały negatywny wpływ odpadów na środowisko
naturalne człowieka” [Szołtysek 2009].
Analizując istotę logistyki zwrotnej jako wstecznego przepływu produktów w łańcuchu dostaw, należy zwrócić uwagę na procesy, jakie można w jej obrębie wyróżnić.
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W literaturze przedmiotu istnieje wiele podziałów związanych z tym zagadnieniem. Do
procesów realizowanych w logistyce zwrotnej zaliczamy [Huk, Robaszkiewicz-Ostręga
2018, s. 305]:
·· recykling i utylizację,
·· zwroty produktów,
·· reklamację i serwis,
·· gospodarkę opakowaniami.
Należy zauważyć, iż pojęcia często utożsamiane – logistyki zwrotnej i zwrotów – mają
odrębne znaczenie w logistyce. Logistyka zwrotna będzie oznaczać wsteczny przepływ
produktów w łańcuchu dostaw, natomiast logistyka zwrotów będzie pojęciem węższym
i jej ideą jest zwrot produktów. Logistyka zwrotów, jako jeden z elementów, będzie wchodzić w obszar logistyki zwrotnej. Obecnie logistyka zwrotów jest nieodłącznym elementem łańcucha dostaw wielu przedsiębiorstw, którego zadaniem jest m.in. przemieszczanie surowców oraz wyrobów gotowych od miejsc pochodzenia do miejsc przeznaczenia
[Kot 2009, s. 4]. Obecnie, w związku z przeniesieniem większości działalności handlowej
do Internetu, a także zmianami form konkurowania, zwiększa się liczba oddawanych produktów. Polskie prawo reguluje możliwość zwrotu towaru zakupionego poza siedzibą firmy w ciągu 14 dni. Wiele podmiotów, starając się zwiększyć swoją sprzedaż oraz sprostać
rosnącej konkurencji, wyraża jednak zgodę na zwrot towarów nawet do 100 dni. Konsekwencją tych zmian jest zwiększona liczba zwracanych produktów oraz wzrost znaczenia
logistyki zwrotów. Dla przedsiębiorstw zwroty stanowią jeden z trudniejszych obszarów
zarządzania z uwagi na generowane koszty transportu, a także sprawdzanie jakości oddawanych produktów, ale są także koniecznością w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przyczyn zwrotów jest wiele – od chęci sprawdzenia danego produktu, poprzez
rozbieżności między stanem faktycznym a przedstawianym przez sprzedawcę [Huk,
Robaszkiewicz-Ostręga 2018, s. 306]. Ponadto na poziom zwrotów w łańcuchach dostaw
ma wpływ: prognozowanie sprzedaży, projektowanie nowego produktu, promocja sprzedaży, polityka zakupów, produkcja oraz polityka zwrotów produktów od klienta [Bernon,
Cullen, Gorst 2008]. Tylko poprzez dobrze opracowany plan sprzedaży, jakość produktów
i obsługę klienta możliwe jest zminimalizowanie kosztów związanych z logistyką zwrotów.
Logistyka zwrotna staje się więc nie tylko zagadnieniem związanym z odpowiednim
zagospodarowaniem produktów, ale jest także ważnym czynnikiem, wpływającym na
podjęcie decyzji o zakupie danego przedmiotu w sprzedaży internetowej. Zatem sposób obsługi klientów ma duże znaczenie nie tylko na etapie zakupu, ale również podczas
ich zwrotów do sprzedawcy. Ideą sprzedaży prowadzonej w e-commerce jest przesyłanie wielu produktów do klienta, z których ma on wybrać te najlepsze dla siebie. Proces
zwrotów produktów jest więc wkalkulowany w działania zakupowe. Stąd też sprawna
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i efektywna obsługa klienta jest istotna nie tylko na etapie zachęcenia go do zakupu, ale
również podczas zatrzymania i zachęcenia do kolejnej transakcji.

Istota procesów logistycznej obsługi klienta w e-commerce
Od zarania dziejów człowiekowi towarzyszyła sprzedaż lub wymiana dóbr wraz z obsługą klienta. Ludzie obsługiwali siebie nawzajem, a z biegiem czasu klienci stali się istotnym elementem decydującym o konkurencyjności. W literaturze przedmiotu można się
spotkać z szerokim ujęciem terminu „obsługa klienta”, trudnym do jednoznacznego
zdefiniowania. Według M. Kramarz [2014, s. 46] obsługa klienta to „wszystkie działania
zmierzające do opracowania standardów obsługi, realizacji zamówień, a także obsługi
posprzedażowej”. Obsługa klienta stanowi więc istotę współczesnej logistyki. Nadaje
ona sens wszystkim działaniom i procesom logistycznym do tego stopnia, iż nazywana
jest logistyką klienta (customer logistics) [Kempny 2001, s. 15]. W literaturze przedmiotu spotkać się można również z pojęciem logistycznej obsługi klienta, która definiowana jest jako „zdolność systemu logistycznego do reagowania na potrzeby klienta pod
względem czasu, niezawodności komunikacji i wygody” [Kramarz 2014, s. 53].
Logistyczna obsługa klienta składa się głównie z transakcyjnych elementów tradycyjnej obsługi klienta. Należy jednak pamiętać, iż obejmuje ona również elementy przed
i potransakcyjne. Podział ten należy do najczęściej spotykanych i najbardziej znanych w literaturze przedmiotu [Kramarz 2014, s. 52; Strychalska-Rudzewicz, Rudzewicz 2012, s. 943].
Elementy przedtransakcyjne związane są z przygotowaniem przedsiębiorstwa do
obsługi klienta. Odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu oczekiwań konsumenta oraz
wpływają na jego zadowolenie z oferty. Warto zaznaczyć, że działania te nie są rutynowe
[Szydełko 2012, s. 196]. Do elementów przedtransakcyjnych zalicza się [Kempny 2001, s. 25]:
·· sformułowaną na piśmie politykę obsługi,
·· przedkładane klientowi klarowne deklaracje obsługi, które chronią go przed nierealnymi oczekiwaniami,
·· strukturę organizacyjną firmy obsługującej (dostawcy),
·· elastyczność systemu,
·· szkolenia praktyczne i seminaria.
Transakcyjna obsługa klienta odrywa najważniejszą rolę w całym procesie. Jej elementy decydują o sprawnym przeprowadzeniu transakcji od momentu złożenia zamówienia do momentu otrzymania produktu przez klienta [Szydełko 2012, s. 196]. Elementy transakcyjne stanowią [Kempny 2001, ss. 19–24]:
·· czas dostaw,
·· dostępność produktów z zapasu,
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·· elastyczność dostaw,
·· częstotliwość dostaw,
·· niezawodność dostaw,
·· kompletność dostaw,
·· dokładność dostaw,
·· dogodność składania zamówień,
·· dogodność dokumentacji.
Potransakcyjne elementy obsługi klienta służą przede wszystkim zapewnieniu klientom odpowiedniego użytkowania produktu. Dotyczą również ochrony ich interesów
oraz zdrowia. Do elementów tych zalicza się [Kempny 2001, s. 26]:
·· instalacje, gwarancje, zamiany, reperacje i dostawy części,
·· obserwacje produktu w eksploatacji, konsumpcji lub osobistym użytkowaniu,
·· reklamacje, skargi i zarzuty.
Wszystkie przedstawione powyżej elementy stanowią istotę poziomu obsługi
klienta. Odpowiednio zrealizowane przyczyniają się do wzrostu poziomu zadowolenia konsumentów, co prowadzi do zwiększenia zainteresowania wśród potencjalnych
klientów. Należy pamiętać, że nie tylko elementy transakcyjne wpływają na jakość obsługi, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy coraz popularniejsze staje się kupowanie przez Internet.
Obecnie, w dobie Internetu, smartfonów, tabletów, laptopów i wszelkiego rodzaju
sprzętów mobilnych, ludzie coraz częściej przekonują się do zakupów on-line. Mogą oni,
bez wychodzenia z domu, kupić to, czego potrzebują w momencie, kiedy tego potrzebują. Taka sytuacja powoduje dynamiczny rozwój handlu elektronicznego, zwanego
inaczej e-commerce. Termin ten pojawił się już w roku 1997. Nie istnieje jednak jedna
główna definicja tego pojęcia. Handel elektroniczny może być definiowany jako „przedsięwzięcia z zakresu biznesu, skupiające się wokół pojedynczych transakcji elektronicznych, dla których sieci stanowią miejsce wymiany informacji, usług i towarów, obejmujących relacje firmy z jego otoczeniem rynkowym” [Brzozowska-Woś 2014, s. 8].
E-commerce stanowi stosunkowo mały sektor handlu, którego znaczenie w światowej
gospodarce systematycznie wzrasta. W Polsce, według danych z 2016 roku, liczba internautów stanowiła 25,8 mln osób, z czego 47% dokonuje zakupów w polskich e-sklepach,
natomiast 10% w e-sklepach zagranicznych. Największy odsetek badanych stanowią osoby w wieku do 34 lat, z wykształceniem średnim lub wyższym, zamieszkujące ośrodki miejskie, a także deklarujące dobrą sytuację materialną [E-commerce w Polsce 2016].
Z badań wynika, iż najważniejszym czynnikiem częstszego dokonywania zakupów
online są niższe koszty dostawy [Iwińska-Knop 2015, s. 139]. Można więc uznać, iż zakupy
w Internecie są bezpośrednio związane z logistyką. Dlatego też w sektorze e-commerce
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istotą funkcję pełni logistyczna obsługa klienta. W handlu internetowym logistyka opiera się na trzech aspektach [Antonowicz 2016, s. 11]:
·· zarządzaniu towarem,
·· magazynowaniem,
·· dostarczaniem towaru do klienta.
Logistyczna obsługa klienta w e-commerce obejmuje m.in. odpowiedni przepływ informacji między klientem a sprzedawcą oraz pomiędzy wszystkimi ogniwami łańcucha
dostaw. Istotne jest więc wykorzystywanie centrów magazynowych i dystrybucyjnych,
które będą dostosowane do zamówień on-line. Logistyczna obsługa klienta powinna
obejmować również wykorzystanie systemów informatycznych w całym procesie dostarczenia zamówienia w zakresie kompletacji towarów, przyjęć przesyłek, a także w zakresie obsługi zwrotów [Antonowicz 2016, s. 11]. Użytkownicy serwisów e-commerce
mają specyficzne wymagania odnośnie transakcji. W dużo większym stopniu niż klienci
tradycyjni przywiązują uwagę do elementów związanych z obsługą transakcji. Jakość
obsługi logistycznej stanowi podstawowy wyznacznik satysfakcji klientów [Radziszewska 2015, ss. 862–863].

Logistyczna obsługa klienta zwrotów w e-commerce –
etapy, funkcje, procedury postępowania
Logistyczna obsługa klienta odgrywa ważną rolę w realizacji procesów logistycznych.
Obecnie to między innymi zadowolenie klienta i satysfakcja z dokonanej transakcji stanowią o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Logistyczną obsługę klienta będziemy utożsamiać z tożsamym pojęciem znanym w marketingu. Pomimo iż dotyczą
one innych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa i co innego jest przedmiotem
ich zainteresowania, współistnieją ze sobą i przypisanie im dużej wagi w realizowaniu
procesów sprzedażowych może wpłynąć na wartość dodaną dla klienta. Istotne jest
więc zwrócenie uwagi na logistyczną obsługę klienta, realizowaną w tradycyjnym ujęciu procesów sprzedażowych, ale także na jej implementowanie w procesach zwrotnych
logistyki, zwłaszcza zwrotów produktów. Na poniższym rysunku (rys. 2) przedstawiono
miejsce logistycznej obsługi klienta w logistyce zwrotów.
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Rysunek 2. Miejsce logistycznej obsługi klienta w zarządzaniu łańcuchem
dostaw

Źródło: opracowanie własne.

Logistyka zwrotów będzie dotyczyć przepływów wstecznych w łańcuchu dostaw.
Ten przepływ może odbywać się do każdego z ogniw, które będzie adresatem danego
zwrotu. Może okazać się, że zwracany towar posiada wadę powstałą w trakcie produkcji
lub z powodu wadliwego surowca, stąd adekwatnie powinien wrócić do producenta
bądź dostawcy tegoż materiału. Proces zwrotów może odbywać się wstecz, przez kolejne ogniwa łańcucha dostaw, stąd też można stwierdzić, iż logistyczna obsługa klienta
w przypadku zwrotów dotyczy wszystkich ogniw łańcucha dostaw. Istotna więc będzie
polityka stosowana w ramach tej współpracy, polegająca na uściśleniu i doprecyzowaniu wytycznych i założeń dla logistycznej obsługi klienta w ramach zwrotów. Sumienne podejście każdej z organizacji budującej łańcuch może przyczynić się do uzyskania
wspólnych efektów w ramach realizowanych zwrotów. Należy zwrócić uwagę, iż ostateczny nabywca łańcuchów dostaw będzie odbiorcą realizowanej polityki logistycznej
obsługi klienta.
Podejście do logistycznej obsługi klienta opiera się na trzech głównych etapach:
przedtransakcyjnych, transakcyjnych i potransakcyjnych. Te same etapy można zidentyfikować rozpatrując procesy zwrotów realizowane w ramach e-commerce. Zestawienie
to przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1. Logistyczna obsługa klienta w tradycyjnym ujęciu i przy zwrotach
w e-commerce
Tradycyjne ujęcie logistycznej
obsługi klienta

Przedtransakcyjne

Transakcyjne

Potransakcyjne

·· sformułowana na piśmie polityka
obsługi,
·· przedkładane klientowi klarowne
deklaracje obsługi, chroniące go
przed nierealnymi oczekiwaniami,
·· struktura organizacyjna firmy
obsługującej (dostawcy),
·· elastyczność systemu,
·· szkolenia praktyczne i seminaria

··
··
··
··
··
··
··
··
··

czas dostaw,
dostępność produktów z zapasu,
elastyczność dostaw,
częstotliwość dostaw,
niezawodność dostaw,
kompletność dostaw,
dokładność dostaw,
dogodność składania zamówień,
dogodność dokumentacji

·· instalacje, gwarancje, zamiany,
reperacje i dostawy części,
·· obserwacje produktu
w eksploatacji, konsumpcji lub
osobistym użytkowaniu,
·· reklamacje, skargi i zarzuty

Logistyczna obsługa klienta zwrotów
w e-commerce
·· sformułowanie na piśmie polityki
obsługi zwrotów,
·· przekazanie informacji o terminach,
formach zwrotów i płatnościach
z nimi związanymi,
·· określenie struktury organizacyjnej
łańcuchów dostaw,
·· określenie procesów realizacji
zwrotów,
·· określenie procedury weryfikacji
i klasyfikacji zwrotów wewnątrz
organizacji
·· czas odbioru zwrotu od klienta,
·· czas przekazania towaru do
przedsiębiorstwa,
·· czas weryfikacji zwracanego
produktu i uznania zwrotu,
·· czas przekazania zwrotu płatności,
·· dostępność produktów z zapasu
w przypadku wymiany,
·· elastyczność dostaw i zwrotów,
·· niezawodność dostawy od klienta,
·· kompletność dostawy od klienta,
·· dogodność składania zwrotów
i realizacji procedury zwrotów,
·· dogodność i dostępność
dokumentacji,
·· uproszczony sposób odbioru
towaru od klienta.
·· zwrot płatności dla klienta,
·· analiza dokonywanych zakupów
z uwagi na powód zwrotów,
·· badanie opinii dotyczącej całego
procesu zakupu i zwrotu,
·· w przypadku wymiany produktów:
gwarancje, dostawy części,
reklamacje, skargi, montaż,
serwisowanie itd.

Źródło: opracowanie własne.

W powyższej tabeli przedstawiono zestawienie działań i procesów, które należy realizować w tradycyjnym ujęciu logistycznej obsługi klienta, a także w jej odzwierciedleniu w logistyce zwrotów. Działania realizowane w ramach logistycznej obsługi klientów
w procesie logistyki zwrotów w głównej mierze dotyczyć będą fazy przedtransakcyjnej
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i transakcyjnej. Faza przedtransakcyjna dotyczyć będzie wszystkich działań podejmowanych przed zwrotem produktu przez klienta, natomiast faza transakcyjna dotyczyć
będzie samego zwrotu. Udział fazy potransakcyjnej będzie bardzo mały z uwagi, że przy
zwrotach produktów sam zwrot jest zakończeniem procesu, stąd też można stwierdzić,
iż proces powinien kończyć się na fazie transakcyjnej. Uwzględnienie jednak wyszczególnionych powyżej działań przekładać się będzie na jakość obsługi klienta, postrzeganie przez niego danej marki, a sam sposób realizacji zwrotów może wpłynąć na kolejną
decyzję o zakupie w tymże sklepie.

Podsumowanie
W niniejszym artykule przedstawiono ideę logistycznej obsługi klienta realizowaną w ramach logistyki zwrotów. Zwroty produktów to obecnie problem, ale także możliwość
wszystkich podmiotów działających w e-commerce. Możliwość oddania produktu do
sklepu jest postrzegana przez większość sklepów internetowych jako możliwość i szansa
na większą sprzedaż. Koszty są wkalkulowane w sprzedaż, natomiast możliwość zamówienia, przymierzenia w domu lub sprawdzenia danego produktu, daje konsumentom
możliwość podjęcia decyzji. Jest to zatem możliwość zdobycia nowych klientów oraz
zwiększenie szans na sprzedaż. Minusem tych działań jest sam proces zwrotów z punktu widzenia zarządzania logistycznego. Niemniej jednak dobrze dopracowane procesy
pozwalają na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, pomimo wielu działań związanych ze zwrotami. Niewątpliwie duży udział ma tu logistyczna obsługa klienta – to dzięki
niej sklepy są w stanie realizować zwrot, tak by klient był nadal zadowolony ze współpracy oraz daje możliwość stania się liderem na danym rynku.
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Dystrybucja produktów a formy sprzedaży
w e-commerce – zależności i nowe rozwiązania
Distribution of Products and Forms of Sale in E-commerce –
Dependencies and New Solutions
Abstract: Recently e-commerce has become more and more popular. It happens so, because there are changes in the economy and customers are more and more demanding.
This indirectly and directly affects the selection of sales channels, packaging and delivery,
customer service, organization of storage, transport, etc. These activities require appropriate organization and management of logistics processes in the enterprise and even supply
chains. The article will present issues related to the distribution of products in relation to
various sales channels, using, among other things, social networks. Hence the aim of this
article is the characteristics and analysis of the distribution of products in the context of
sources of sales in e-commerce.
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Wprowadzenie
Zmiany zachodzące w gospodarce oraz wzrastające wymagania konsumentów oddziałują na procesy zachodzące w logistyce. Klient w obecnych czasach staje się coraz bardziej
wymagający, dotyczy to jakości produktów i usług, ceny, czasu dostawy, formy dostawy,
usług okołosprzedażowych. Oddziałuje to pośrednio i bezpośrednio na wybór kanałów
sprzedaży, sposób opakowania i dostarczenia, obsługę klienta, sposób i organizację magazynowania, transportu itd. Działania te wymagają odpowiedniej organizacji i zarządzania
procesami logistycznymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie, a nawet łańcuchach dostaw.
Dodatkowo należy zaznaczyć, iż zmiany w gospodarce i wymaganiach klientów
wpłynęły na rozwój e-commerce. Obecnie konsumenci w coraz większym stopniu
dokonują transakcji przez Internet. Korzyści z tego uzyskują nie tylko klienci, ale także sprzedawcy, którzy przede wszystkim mogą dotrzeć do większej liczby odbiorców.
Funkcjonowanie przedsiębiorstw i prowadzenie działalności w e-commerce niewątpliwie przynosi wiele korzyści, ale wiąże się również ze specyficznymi działaniami w zakresie procesów logistycznych. Jednym z nich jest dystrybucja, która będzie warunkować
sposób i organizację dostawy produktów do klientów, poprzez różne kanały. W artykule zostanie poruszona tematyka związana z dystrybucją produktów w odniesieniu do
różnych kanałów sprzedaży, za pomocą między innymi portali społecznościowych. Stąd
celem artykułu jest charakterystyka i analiza dystrybucji produktów w kontekście źródeł
sprzedaży w e-commerce.

Istota i charakterystyka procesów dystrybucji w logistyce
Dystrybucja jest jednym z głównych procesów zaliczanych do szeroko rozumianej logistyki. W literaturze można znaleźć wiele podobnych do siebie definicji tego pojęcia.
Dość długą oraz dokładną definicję logistyki podają w swojej książce Frederik J. Beier oraz Krzysztof Rutkowski, według nich „logistyka jest terminem opisującym proces
planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie
przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta. Działania logistyczne mogą obejmować (choć nie musza się do nich
ograniczać): obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę
zapasów, czynności manipulacyjne, realizowanie zamówień, czynności reparacyjne i zaopatrywanie w części, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy
zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, czynności transportowe i składowanie” [Beier i Rutkowski 1996, s. 16]. Natomiast G. Biesok
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prezentuje następującą definicję w swojej książce: „logistyka poszukuje metod, reguł
i sposobów postępowania w procesach przepływu dóbr i usług, tak aby zapewnić
właściwą sprawność w tych procesach w imię zasady 7R (7 right), oznaczającej przepływy (dostawy): właściwego produktu, we właściwej ilości, we właściwym czasie, we
właściwym miejscu, w odpowiednim stanie, we właściwej cenie, przy wykorzystaniu
właściwej informacji” [Biesok 2013, ss. 29–30]. Według Piotra Blaik: „logistyka integruje
obecnie na coraz większą skalę procesy uzgadniania celów, kształtowania systemów
logistycznych oraz procesy planowania i sterowania, a także rozwija się jako instrument
strategiczny” [Blaik 1997, s. 17]. Kluczowym pojęciem w myśl podjętej tematyki są procesy logistyczne, które powinny być realizowane zgodnie z zasadą 7W. Do procesów logistycznych można zaliczyć cztery główne działania: magazynowanie, transport, przeładunki oraz pakowanie produktów. Procesy logistyczne są scalone ze sobą łańcuchem
dostaw, który łączy dostawców, producentów, hurtowników, detalistów oraz klientów
[Dyczkowska 2014, ss. 1777–1778]. Sprawnie przebiegające procesy logistyczne pozytywnie wpływają na działalność przedsiębiorstwa oraz pozwalają na jego rozwój
i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Jednym z procesów zaliczanych do logistyki,
a także kluczową z faz jej systemów, jest dystrybucja. Według M. Kramarz: „dystrybucja to pokonywanie czasowych, ilościowych, asortymentowych, przestrzennych barier
pomiędzy miejscem wyprodukowania wyrobu a miejscem, w którym klient chce go
nabyć” [Kramarz 2014, s. 24]. Celem dystrybucji jest przekazanie klientom ostatecznym
właściwych produktów przez nich zamówionych do właściwych miejsc we właściwym
czasie i cenie, którą będą skłonni zaakceptować na ustalonych wcześniej zasadach.
Dystrybucja składa się z sieci połączeń, po których przepływają produkty z miejsca
ich wytworzenia do miejsca ich konsumpcji [Kramarz 2014, s. 24]. Dystrybucja to tak
naprawdę proces, którego zadaniem jest wypełnianie luk znajdujących się pomiędzy
producentem a klientem finalnym. Należą do nich [Rutkowski 2001, ss. 15–16]:
·· czasowa – częstotliwość dokonywania zamówień przez klientów nie jest regularna, klienci
zamawiają towary w różnych ilościach i w różnych odstępach czasowych natomiast przedsiębiorstwo, aby minimalizować koszty i generować oszczędności, prowadzi produkcję ciągłą i zazwyczaj produkuje taką samą ilość asortymentów w równych odstępach czasowych,
·· przestrzenna – producenci prowadzą swoje działalności najczęściej w jednym lub
kilku zakładach produkcyjnych, które nie zawsze są zlokalizowane w równych odległościach od wszystkich rynków zbytu, które często rozproszone są po całym świecie,
·· ilościowa – często producenci wytwarzają swoje produkty w ilościach, które znacznie przekraczają popyt na te produkty,
·· w asortymencie – producenci oferują swoim klientom zbyt wąski asortyment produktów, który nie zaspokaja wszystkich potrzeb konsumentów,
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·· informacyjna – wynika z braku odpowiedniej komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Klienci nie są zbyt dobrze poinformowani o tym, jakie produkty
oferują producenci oraz gdzie można dokonać ich zakupu. Z drugiej strony producenci
nie zawsze mają wystarczające informacje o tym, kim i gdzie są oraz czego potrzebują
ich klienci.
Wzrost ofert na rynku sprawia, że sieci połączeń pomiędzy producentami a konsumentami stają się coraz bardziej skomplikowane. Dlatego też warto, aby przedsiębiorcy
korzystali z usług pośredników handlowych podczas sprzedaży wytworzonych dóbr.
Takie pośrednictwo tworzy tzw. kanał dystrybucji. M. Kramarz zaprezentowała także
definicję kanałów dystrybucji, określiła je jako „zbiór zależnych od siebie organizacji
współuczestniczących w procesie dostarczania produktu lub usługi do użytkownika lub
konsumenta” [Kramarz 2014, s. 25]. Kanały dystrybucji tworzą trzy główne ogniwa, które
zostały zaprezentowane na poniższym rysunku (rys. 1).
Rysunek 1. Uczestnicy kanałów dystrybucji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rutkowski [2001, s. 16].

Kanały dystrybucji wspomagają proces dostarczenia towarów do miejsca ich zbytu.
Uczestnicy tych kanałów działają wspólnie, aby proces ten zachodził najsprawniej, jak to
możliwe. W rezultacie ma to za zadanie wygenerowanie zysków dla wszystkich uczestników tych procesów oraz wpływ na poziom satysfakcji klientów z przeprowadzonej
transakcji.
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Nowe formy i źródła sprzedaży w e-commerce
W dzisiejszych czasach sposobem na szybki przepływ informacji stał się Internet. Coraz
więcej przedsiębiorstw, oprócz sprzedaży w sklepach stacjonarnych, zajmuje się również sprzedażą swoich produktów za pośrednictwem e-commerce. Poprzez wystawianie swoich ofert również w Internecie mają oni możliwość dotrzeć do zdecydowanie
większej liczby osób zainteresowanych. Zmiany zachodzące na rynku spowodowały
wzrost sprzedaży za pośrednictwem łączy internetowych, co przyczyniło się do popularności e-commerce. Według M. Brzozowskiej-Woś „termin electronic commerce
(e-commerce) pojawił się w 1997 roku i najczęściej odnoszony jest do handlu elektronicznego. Jednak generalnie pojęcie handlu elektronicznego zawężane jest do kupna
i sprzedaży za pośrednictwem Internetu. W szerszym ujęciu należałoby jeszcze wspomnieć o przekazywaniu zamówień i potwierdzeń oraz obsłudze płatności bezgotówkowych przy użyciu sieci” [Brzozowska-Woś 2014, s. 5]. Realizowanie zakupów przez
Internet jest zdecydowanie wygodniejsze i posiada bardzo dużo zalet, wśród których
wymienić można:
·· porównywarki cen wśród wielu sklepów zlokalizowanych na terytorium całego kraju, a także za granicą,
·· opinie klientów zamieszczane bezpośrednio pod oferowanym produktem lub na dedykowanych stronach,
·· możliwość dokonywania transakcji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
·· oszczędność czasu,
·· zakupy bez wychodzenia z domu,
·· bardzo dużą liczbę konkurencyjnych ofert,
·· różnorodność urządzeń, za przy użyciu których można dokonywać zakupów,
·· dostawę do wskazanego miejsca.
Wymienione zalety sprzedaży e-commerce zdecydowanie zachęcają do korzystania
z zakupów internetowych. Klienci podczas zakupów stawiają głównie na wygodę podczas ich realizacji.
W sprzedaży internetowej można wyróżnić trzy podstawowe formy sprzedaży
(rys. 2).
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Rysunek 2. Formy sprzedaży w e-commerce

Źródło: opracowane własne.

Zakupy internetowe zyskują na coraz większej popularności. Sprzedawcy najczęściej
korzystają z trzech podstawowych form sprzedaży:
·· strony internetowe – sprzedawcy tworzą swoje własne strony internetowe, a następnie wystawiają na nich oferowane przez siebie produkty. Na takich stronach internetowych można również znaleźć podstawowe informacje o przedsiębiorcy (lokalizacji,
opinie klientów),
·· portale handlowe – najbardziej popularne portale handlowe, na których można dokonać zakupów to allegro oraz olx. Na tych dwóch portalach internetowych znajduje
się ogromna liczba ofert różnych produktów. Sprzedawcy wystawiają swoje towary na
aukcjach internetowych. Zainteresowane osoby mogą je nabyć, kupując lub też licytując dane produkty,
·· portale społecznościowe – najpowszechniejszym portalem społecznościowym jest
Facebook. Coraz bardziej popularne staje się zakładanie otwartych grup, na których
sprzedawane są różne produkty. Osoby prowadzące takie grupy szukają osób, które
mogą być zainteresowane zakupem danych towarów.
Sprzedaż internetowa zyskuje coraz więcej zwolenników. Zakupy przez Internet stały się modne, a sposoby realizacji zamówienia oraz dostawy ciągle się rozwijają i udoskonalają. Sposób dokonywania zakupów jest wybierany przez konsumenta, z uwagi na
jego preferencje. Właściciele sklepów internetowych coraz częściej, poza służącą sprzedaży tradycyjną stroną internetową sklepu, wykorzystują portale handlowe, na których
wystawiają swoje produkty. Stanowią one też formę reklamy produktów, dzięki którym
klient wchodzi na stronę danego sklepu internetowego.
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Nowe trendy i rozwiązania w obszarze dystrybucji
produktów z uwzględnieniem źródeł sprzedaży
w e-commerce
Silnie rozwijające się kanały dystrybucji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów,
proponują im wiele możliwości dystrybucji towarów zamówionych za pośrednictwem Internetu. Poniższy wykres przedstawia przepływ produktów w procesie dystrybucji (rys. 3).
Rysunek 3. Przepływ produktów w procesie dystrybucji

Źródło: opracowanie własne.

Pierwszym elementem procesu dystrybucji jest wybór formy dostawy. Klienci mają
do wyboru cztery podstawowe możliwości:
·· firmy KEP/pocztowe – towar przekazywany jest przez sprzedawcę firmom zajmującym
się dostarczeniem danej przesyłki bezpośrednio pod adres wskazany przez klienta,
·· urządzenia nadawczo/odbiorcze – produkty zamówione przez klientów są dostarczane do punktów nadawczo/odbiorczych działających 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu (tak zwanych paczkomatów). Klienci mogą wybrać lokalizację paczkomatu,
która jest dla nich najdogodniejsza (np. w drodze z pracy do domu). Po dostarczeniu
przesyłki do paczkomatu konsument otrzymuje wiadomość z kodem upoważniającym do jej odbioru, zazwyczaj ma na to 48 h.
·· sklep tradycyjny bricks & clicks – klient ma podczas robienia zakupów internetowych
możliwość zamówienia danego towaru do sklepu stacjonarnego prowadzonego przez
tego samego sprzedawcę.
·· odbiór własny – klient może osobiście odebrać towar od sprzedawcy.
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Po wyborze przez konsumentów jednej z wyżej omówionych form dystrybucji następuje przekazanie towaru do klienta osobiście lub za pośrednictwem firm transportowych.
Poniższa tabela przedstawia wybrane wady i zalety poszczególnych form dystrybucji.
Tabela 1. Wady i zalety wymienionych form dystrybucji
Formy
dystrybucji

Wady

Zalety

·· dostarczenie przesyłki bezpośrednio
pod wskazany adres,
·· godziny dostawy towarów często
·· możliwość sprawdzenia stanu towaru
Firmy KEP/
pokrywają się z godzinami pracy klientów, przy odbiorze,
/pocztowe
·· wymagana opłata za przesyłkę,
·· w przypadku uszkodzenia podczas
transportu możliwość natychmiastowej
reklamacji,
·· wymagana opłata za przesyłkę,
Urządzenia
·· ograniczony czas odbioru,
·· dostępny 24/7,
nadawczo/
·· możliwość wystąpienia braku miejsca
·· ciągła rozbudowa i duża liczba sieci,
odbiorcze
w wybranej lokalizacji,
·· odbiór możliwy tylko w wyznaczonych
godzinach otwarcia,
Sklep
·· niewymagana opłata za przesyłkę,
·· niewystępowanie sklepu stacjonarnego
tradycyjny
·· możliwość natychmiastowego zwrotu
w każdym mieście,
bricks & clicks
towaru,
·· konieczność samodzielnego odbioru
przesyłki,
·· odbiór możliwy tylko w wyznaczonych
·· niewymagana opłata za przesyłkę,
Odbiór
godzinach otwarcia,
·· możliwość natychmiastowego zwrotu
własny
·· konieczność samodzielnego odbioru
towaru.
przesyłki.
Źródło: opracowanie własne.

Wszystkie wyżej wymienione formy dystrybucji posiadają zarówno wady, jak i zalety. Klienci mają indywidualne podejście do poszczególnych form dystrybucji; analizując
wady i zalety, wybierają tę najbardziej preferowaną.
Dokonując zakupów w przestrzeni wirtualnej, klienci korzystają z następujących kanałów handlowych, takich jak: strony internetowe, portale handlowe i portale społecznościowe. Kanały handlowe, które działają w tej samej branży, posiadają inną budowę
struktury marketingowej, handlowej czy też dystrybucji. Proces realizacji zamówienia
w każdym z kanałów działa w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb klienta. Przedsiębiorstwa działające w danym kanale wprowadzają własne indywidualne strategie,
mające sprostać teraźniejszym oraz przyszłym oczekiwaniom klientów, a także usprawnić proces realizacji zamówień.
Strony internetowe, jako kanał handlowy, charakteryzują się innowacyjnym podejściem do klienta, posiadają infolinię oraz chatboty w celu usprawnienia przepływu informacji na linii klient – sprzedawca. Posiadają sprawdzonych dostawców, mają
rozbudowaną logistykę zwrotów oraz zachęcają klientów kodami rabatowymi, które
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mogą wpisywać bezpośrednio na domenach internetowych w celu uzyskania zniżek
na wybrane przez klienta towary.
Portale handlowe charakteryzują się tym, iż indywidualni klienci mogą zarówno kupować, jak i wystawiać dane produkty lub usługi. Czas dostawy oraz koszty poszczególnych towarów różnią się od siebie i są zmienne, ponieważ to indywidualni klienci portali
handlowych decydują w jakiej cenie sprzedadzą dany towar oraz jakie możliwości przesyłki zaproponują. Portale internetowe nie posiadają własnej logistyki zwrotów, tylko
poszczególni klienci oferują ją na swoich aukcjach.
W ostatnim czasie coraz bardziej popularne staje się realizowanie zakupów za pomocą portali społecznościowych (np. Facebook). Można wyróżnić dwie możliwości
realizowania zamówień. Sklepy stacjonarne zakładają konta na Facebooku, na których
oferują swoje produkty i w ten sposób prowadzą również swoje działania marketingowe oraz promocyjne. Innym sposobem jest zakładanie otwartych lub zamkniętych
grup na Facebooku. Osoby prowadzące takie grupy szukają klientów, którzy mogą być
zainteresowani danymi produktami i zapraszają ich do obserwowania grupy. Poszczególni członkowie mogą zapraszać kolejne osoby. Zarządzający wystawia propozycje
produktów, które można zamówić. Klienci w komentarzu pod zdjęciem danego produktu wpisują rozmiar, który chcą zamówić. W momencie kiedy zbierze się wymagana
liczba osób zainteresowanych, składane jest zamówienie na dane towary. Gdy towar
zostanie dostarczony do osoby zarządzającej grupą, wysyła ona dalej poszczególne
towary do klientów ostatecznych. Bardzo często przy takich zakupach realizowane są
odbiory osobiste bezpośrednio u osoby prowadzącej taką grupę, w określonym czasie
i miejsce. Jest to stosunkowo nowy kanał sprzedaży, który dopiero się rozwija i zdecydowanie potrzebuje dokładniejszych analiz i wprowadzania usprawnień.
Na rysunku poniżej (rys. 4) przedstawiono szczegółowy opis procesu realizacji zamówienia, od momentu wybrania kanału sprzedaży po dostarczenie towaru
klientowi.
Proces realizacji zamówienia internetowego rozpoczyna się od wyboru kanału
sprzedaży. Klienci mają do wyboru takie kanały, jak:
·· strony internetowe,
·· portale handlowe,
·· portale społecznościowe.
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Rysunek 4. Proces realizacji zamówienia

Źródło: opracowanie własne.

Po znalezieniu szukanego produktu na jednym z wybranych kanałów sprzedaży, klient dokonuje transakcji. Gdy towar zostanie wybrany, klient musi wybrać jedną z wielu możliwych form dostawy towaru (tabela 1). Kolejny etap procesu realizacji
zamówienia leży po stronie przedsiębiorcy. To właśnie do niego należy kompletacja
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zamówionego towaru oraz dystrybucja. Sklepy internetowe tylko w nielicznych przypadkach dysponują własnym taborem, który dostarcza przesyłki do klientów. Najczęściej są to różnego rodzaju pośrednicy, których zadaniem jest dostarczenie przesyłki do
miejsca docelowego za pośrednictwem wybranego przez klienta kanału dystrybucji
(paczkomatu bądź też pod wskazany adres). Ostatnim etapem procesu jest odbiór zamówienia. Jeśli klient wybrał odbiór osobisty u sprzedawcy, pomija się etap dostarczenia przesyłki. Najczęściej jednak odbiór zamówienia następuje w paczkomatach i pod
adresami wskazanymi przez klientów. Proces realizacji zamówienia jest procesem, który musi przebiegać sprawnie, ponieważ klient zazwyczaj oczekuje, że jego paczka będzie u niego już następnego dnia roboczego. Szybkość realizacji tego procesu wpływa
na poziom zadowolenia klienta z zawartej transakcji.

Podsumowanie
Badania rynku e-commerce i procesów zachodzących podczas składania zamówień i ich
dystrybucji stanowią obszar kolejnych badań i analiz. Niniejszy artykuł omawia różne kanały sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu oraz kanały dystrybucji, za pomocą
których dostarcza się towary do klientów. E-commerce to coraz bardziej popularne pojęcie,
a zakupy internetowe przyciągają coraz większą rzeszę odbiorców. Sprzedaż internetowa przynosi dużo korzyści klientom – wygoda, oszczędność czasu i szeroki asortyment
to tylko niektóre z nich. Sprzedaż e-commerce przynosi korzyści również dla przedsiębiorców, którzy mogą ograniczyć koszty prowadzenia działalności oraz dotrzeć do szerszej rzeszy klientów. Rozwijający się rynek e-commerce należy badać i analizować w celu
poprawy jego działania tak, aby przynosił on coraz większe korzyści dla przedsiębiorców
oraz ułatwiał życie konsumentom. W niniejszym artykule przedstawione zostały wady
i zalety różnych kanałów sprzedaży i dystrybucji w e-commerce. Opisany został również
proces realizacji zamówienia złożonego przez Internet od momentu wyboru kanału
sprzedaży przez klienta, aż do dostarczenia przesyłki do miejsca docelowego.
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Wymagania służące minimalizacji ryzyka logistycznego
w transporcie chłodniczym na rynku usług transportowych
Requirements for Minimizing Logistic Risk in Refrigerated
Transport on the Transport Services Market
Abstract: This paper reviews the literature on selected topics on risk issues in the activities
of transport operators. Particular attention was paid to the Requirements for minimizing
logistic risk in refrigerated transport. Risk minimization is the process of reducing the probability and impact of a risk. International regulations and laws established to increase the
shipment safety and, consequently, risk minimization are elaborated in the paper.
Key words: logistics, risk management, refrigerated transport

Wstęp
W XXI wieku rynek usług transportowych ulega dynamicznemu rozwojowi. Szczególnego
znaczenia nabiera zarządzanie ryzykiem i zwiększenie bezpieczeństwa przewozów, zwłaszcza w transporcie chłodniczym, który służy przewozowi produktów o krótkim terminie przydatności oraz łatwo psujących się. Po etapie identyfikacji oraz oceny ryzyka konieczne jest
podjęcie środków służących sterowaniu ryzykiem. Możliwe techniki to unikanie, minimalizacja, transfer oraz akceptacja ryzyka. Każda z nich może być skuteczna pod warunkiem
właściwego jej zastosowania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka logistycznego tworzone są krajowe oraz ogólnoeuropejskie przepisy oraz akty prawne.

Eliasz Kielczyk, Wiesław Wasilewski

Rynek usług transportowych
Transport jest jedną z dziedzin życia człowieka, która ciągle dopasowuje się do jego potrzeb, ułatwiając wymianę handlową i wspierając ogólny rozwój gospodarczy [Witkowska-Jasik 2016, ss. 15–19]. Prowadzona w tym zakresie działalność zalicza się do sekcji H
Polskiej Klasyfikacji Działalności [Schemat klasyfikacji, Załącznik do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007, s. 41].
W literaturze przedmiotu spotyka się różne definicje transportu, a jedną z najbardziej
klasycznych jest ta podawana przez Ignacego Tarskiego, który transport określa jako „proces technologiczny wszelkiego przenoszenia na odległość, czyli przemieszczanie osób,
przedmiotów lub energii” [Krom, Puchacz, Wiśniewska 2017, s. 2]. Janusz Neider opisuje
transport towarów jako „świadczenie usług polegających na przemieszczeniu ładunków
oraz usług dodatkowych bezpośrednio z tym związanych”, wskazując, iż transport jest usługą składającą się z kilku elementów, a jedną z głównych jego funkcji jest tworzenie użyteczności czasowej [Neider 2015, ss. 11, 31]. Definicja transportu według P. Małka [za: KędziorLaskowska, Wierzejski 2014, s. 7] określa transport jako „hierarchicznie podporządkowane
pojęcia, zgodnie z którymi transport jest najszerszym terminem obejmującym wszystkie
czynności przemieszczania osób, ładunków i wiadomości (przemieszczaniem wiadomości
zajmuje się łączność), a komunikacja to specjalna forma organizowania przewozu osób, ładunków lub wiadomości, która zapewnia stałą możliwość korzystania z urządzeń przewozowych danej relacji”, nawiązując do transportu jako komunikacji. Z przytoczonych definicji
można wymienić elementy wspólne, które tworzą pojęcie transportu: przedmiot transportu, czas oraz przestrzeń. Te trzy elementy umożliwiają funkcjonowanie transportu.
Transport można również rozpatrywać w ujęciu systemowym, w który wraz z infrastrukturą występującą na danym obszarze tworzy system transportowy. Ministerstwo
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej definiuje system transportowy jako „pojęcie odnoszące się do wyposażenia i organizacji transportu na danym obszarze (np. system
transportowy państwa, regionu czy miasta). Jest złożonym układem podsystemów technicznych (gałęziowych, funkcjonalnych), organizacyjnych, finansowych i regulacyjnych.
Główny jego szkielet stanowi układ infrastruktury decydujący o dostępności transportowej obszaru. O efektach użytkowych systemu decyduje dostępność i jakość oferowanych
usług transportowych” [Uchwała nr 6 Rady ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie
Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. Słownik pojęć, s. 25]. Najczęstszą przyczyną niewłaściwego ukształtowania systemów transportowych są błędy na etapie planowania,
co ze względu na naturę tych procesów byłoby łatwo wytłumaczalne, jednak np. w Polsce najczęstszym zaniedbaniem było działanie nieprzygotowane pod względem ekonomicznym [Kurowski 2017, s. 100]. Sprawność systemu transportowego zapewnia również
56

Wymagania służące minimalizacji ryzyka logistycznego w transporcie chłodniczym
na rynku usług transportowych

polityka ustawodawcza kraju lub np. Unii Europejskiej, która podejmuje skoordynowane
działania w celu zapewnienia sprawnej obsługi ładunków i pasażerów [Neider 2015, s. 26].
Transport można klasyfikować w układzie pionowym i poziomym. W układzie pionowym transport dzielony jest na gałęzie, a podstawowym kryterium jest środowisko, w którym porusza się środek transportu. Według tego kryterium transport dzielony jest na lądowy, wodny i powietrzny. Dokonując dalszego podziału ze względu na środek transportu
oraz drogę przewozową, wyróżnia się następujące gałęzie [Urbanyi-Popiołek 2013, s. 10]:
·· transport samochodowy,
·· transport kolejowy,
·· transport morski,
·· transport wodny – śródlądowy,
·· transport lotniczy.
Wymienione gałęzie charakteryzują się swoistą specyfiką w sferze technicznej, technologicznej, organizacyjnej oraz ekonomicznej. Ponadto każda z tych gałęzi posiada
specyficzne właściwości jakościowe oraz zasięg funkcjonowania.

Przepisy i akty prawne dotyczące usług logistycznych
w zakresie transportu chłodniczego
Ogólnie pojęty cel transportu pokrywa się z koncepcją 7R. Oznacza ona dostarczenie:
·· właściwego produkt (right product),
·· właściwej ilości (right quantity),
·· właściwego stanu (right conditio),
·· we właściwe miejsce (right place),
·· we właściwym czasie (right time),
·· właściwemu konsumentowi (right customer),
·· o właściwym koszcie (right price).
Ryzyko związane z usługami logistycznymi polega na możliwości nieosiągnięcia
któregokolwiek z wymienionych celów. Stąd w Polsce, a także całej Unii Europejskiej,
przygotowywane są przepisy mające na celu minimalizację ryzyka. W praktyce oznacza
to ograniczenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń wpływających negatywnie
na osiągnięcie celów, a jeśli już się pojawią, to minimalizację skutków powstałych strat
[por. Wasilewski, Kozaryn 2012, s. 188].
Instytucje ustawodawcze o charakterze narodowym i międzynarodowym stoją
na czele tworzenia różnego rodzaju przepisów i ustaw mających za zadanie ochronę
konsumentów, pracowników, a także dbanie o uczciwą konkurencję na rynkach transportowych.
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Polscy przedsiębiorcy świadczący usługi logistyczne w zakresie drogowego transportu chłodniczego są zobowiązani do przestrzegania kliku aktów prawnych, uznawanych przez Teresę Grajewską [2015, s. 39] za podstawowe. Należą do nich:
·· Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.,
·· Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
·· Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
·· Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje zasadę wolności prowadzenia działalności gospodarczej [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 r.]. Potwierdzeniem tego jest kolejny akt prawny – Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej, w której w rozdziale 2 opisane są zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej [Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej].
Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski zobowiązani są do jej rejestracji [Grajewska 2015, s. 40]. W rozdziale 2 art. 36 Ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wymienione są wszystkie rodzaje przedsiębiorców, którzy podlegają powyższej ustawie oraz rejestracji prowadzonej przez nich
działalności gospodarczej [Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym].
Kolejne akty prawne dotyczące usług logistycznych w zakresie transportu chłodniczego Teresa Gajewska dzieli na następujące grupy tematyczne [2015, s.40]:
a) przewóz ładunków,
b) przewóz produktów żywnościowych,
c) przewóz produktów żywnościowych znajdujących się w stanie mrożonym i głęboko mrożonym,
d) przewóz produktów leczniczych.
Niezależnie od grupy produktów przewożonych w transporcie drogowym, jednym
z najważniejszych aktów prawnych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) Nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające Rozporządzenie
Rady (EWG) Nr 3820/85, którego celem jest dbanie o warunki socjalne kierowców (dotyczy między innym czasu pracy kierowców oraz dobowych i tygodniowych odpoczynków) oraz ogólną poprawę bezpieczeństwa drogowego [Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006].
Następna ustawa, kluczowa przy przewozach ładunków transportem drogowym, to
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, która zawiera nie tylko informacje dotyczące zasad podejmowania i wykonywania usług w transporcie drogowym
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[Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, rozdział 2], lecz również wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać licencję [Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, rozdział 2, art. 5b, c]. W ustawie tej podane są również wymagania
dotyczące kierowców [Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, rozdział
7a; kierowcy wykonujący przewóz drogowy].
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej przyniosło nie tylko korzyści związane ze
zniesieniem granic i brakiem konieczności oczekiwania przy przejściach granicznych
państw, ale także wymusiło konieczność przestrzegania przepisów obowiązujących członków Wspólnoty Europejskiej [Grajewska 2015, s. 41]. Jednym z wymagań stawianych przez
Unię Europejską jest stosowanie się do przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady
i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności [Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002]. Rozporządzenie to stosowane jest przez wszystkie kraje Unii Europejskiej, którego celem jest
osiągnięcie swobodnego przepływu we Wspólnocie żywności i pasz wyprodukowanych
lub wprowadzanych do obrotu zgodnie z ogólnymi zasadami i wymogami niniejszego
rozdziału. Dodatkowe cele dotyczą m.in. ochrony interesów konsumenta, które mają zabezpieczyć konsumentów przed podstępnymi lub oszukańczymi praktykami, mogącymi
wprowadzić ich w błąd.
W myśl Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, że na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności odbywających się pod ich kontrolą, spełniane są właściwe wymogi
higieny ustanowione w niniejszym rozporządzeniu [Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku]. W załączniku II rozdziale IV tegoż rozporządzenia opisane są wymagania stawiane jednostkom ładunkowym,
takim jak transportery i kontenery. Pojemniki na środki spożywcze nie powinny być wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w przypadku użycia ich do przewozu
czegokolwiek innego, należy je bezzwłocznie wyczyścić.
Szczególne wymagania dotyczące przewozu artykułów głęboko mrożonych zawarte są w Dyrektywie Nr 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. Podjęta przez Radę
Wspólnot Europejskich dyrektywa ma na celu zbliżenie wymagań występujących między różnymi ustawodawstwami krajowymi. Powyższa dyrektywa określa cel, który polega na głębokim zamrożeniu, czyli konserwacji wewnętrznych właściwości środków
spożywczych poprzez proces szybkiego zamrażania, w którym niezbędne jest osiągnięcie temperatury –18 °C lub niższej we wszystkich punktach produktu [Dyrektywa
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Rady 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.]. Temperatura ta musi być utrzymana na
tym lub niższym poziomie zarówno w trakcie magazynowania, jak i dystrybucji produktów [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r.].
Wszystkie przedsiębiorstwa zaliczane do sektora spożywczego, w tym również
przedsiębiorstwa świadczące usługi przewozowe, podlegają obowiązkowi wprowadzania i przestrzegania Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu Kontroli (Hazard
Analysis and Critical Control Point – HACCP) [Gajewska 2015, s. 44]. System ten ma zapewnić bezpieczeństwo żywności oraz ochronę zdrowia konsumentów.
Najobszerniejszym dokumentem dotyczącym warunków przewozów w warunkach
chłodniczych jest Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów
żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów
(ATP – Agreement on the International Carriage of Perishabe Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage) [Gajewska 2015, s. 42]. Umowa ta została stworzono w celu
polepszenia warunków zachowania jakości szybko psujących się artykułów żywnościowych
w czasie ich przewozu. Zawiera ona również szczegółowe informacje odnośnie rodzaju produktów podlegających tej ustawie oraz temperatur ich przewozu [ATP z dnia 14 maja 2015 r.].
Odrębne przepisy dotyczą przewozu i składowania artykułów farmaceutycznych,
które w Polsce reguluje Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a także Dobra Praktyka Dystrybucyjna, która ww. Ustawie [Prawo farmaceutyczne z dnia
6 września 2001 r.] określana jest jako praktyka, która gwarantuje bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych. Warunki gwarantujące prawidłowy załadunek i rozładunek produktów leczniczych opisane są
w § 6.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej i dotyczą:
1. identyfikacji produktu leczniczego,
2. identyfikacji nadawcy i odbiorcy produktu leczniczego,
3. zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów leczniczych,
4. zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym lub
kradzieżą,
5. zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem wysokiej i niskiej temperatury,
światła i wilgotności oraz innych niekorzystnych czynników,
6. temperatury określonej przez podmiot odpowiedzialny lub w odpowiedniej farmakopei — w przypadku produktów leczniczych wymagających zapewnienia takich warunków.
Wszystkie wymienione dokumenty służą ujednoliceniu standardów, a co za tym
idzie zwiększeniu bezpieczeństwa w transporcie chłodniczym. Tak jak w każdym innym
przypadku, funkcjonują one tylko wtedy, gdy są realnie wdrożone przez podmioty działające na rynku usług transportowych.
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Podsumowanie
Drogowe przewozy towarów w temperaturze kontrolowanej wymagają nie tylko dużych nakładów czasu, wynikających z uzyskania niezbędnych licencji umożliwiających świadczenie
usług w tym zakresie, lecz również znacznych środków finansowych. Eksploatacja chłodniczych środków transportowych generuje dodatkowe koszty, które wynikają z konieczności
dokonywania częstych kontroli. Wszystkie przeprowadzane inspekcje mają zagwarantować
utrzymanie jakości przewożonych ładunków, a także bezpieczeństwo konsumentów.
Na wykresie 1 przedstawiono liczbę przewożonych produktów zaklasyfikowanych
przez Główny Urząd Statystyczny do produktów rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa oraz produktów spożywczych, napoi i wyrobów tytoniowych
w latach 2005–2017.
Wykres 1. Liczba produktów rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i rybołówstwa
oraz spożywczych, napoi i wyrobów tytoniowych przewiezionych w latach 2005–2017

Źródło: opracowanie własne wg danych GUS z lat 2005–2017 [GUS 2011; 2013–2015; 2017; 2019].
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Wzrost przewożonych produktów z pierwszej kategorii w wymienionym okresie czasu wyniósł 98,08%. Jeżeli chodzi o drugą kategorię wzrost jest jeszcze większy i wynosi ok. 128%.
Wzrost liczby przewożonych produktów według przedstawionych kategorii na wykresie 1 jest nie tylko odzwierciedleniem wzrostu popytu na rynku konsumentów, lecz
również na usługi przewozowe, wykorzystujące specjalistyczne środki transportu, które według Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów
żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) dzielą się na izotermy, chłodnie i lodownie.
Na wykresie 2 przedstawiona jest ogólna liczba dostępnych w Polsce pojazdów o zabudowanie specjalistycznej, według powyższego kryterium podziału.
Wykres 2. Liczba izoterm, chłodni oraz lodowni w Polsce w latach 2005–2017

Źródło: opracowanie własne wg danych GUS z lat 2005–2017 [GUS 2011; 2013–2015; 2017; 2019].
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Najwięcej dostępnych jest furgonów, których liczba w Polsce w 2017 roku osiągnęła 89 087 tys. pojazdów. Wynika to z faktu, iż są to na ogół pojazdy o mniejszej dopuszczalnej masie całkowitej (dmc). Umożliwiają dotarcie w miejsca trudno dostępne dla
ciągników siodłowych wraz z naczepami. Liczba wszystkich zarejestrowanych naczep
w 2017 roku z zabudową izotermiczną, chłodniczą lub lodownią osiągnęła 45 436 tys.
sztuk. Najmniejszą popularnością w Polsce cieszą się natomiast przyczepy, których
liczba w latach 2005–2017 utrzymuje się na prawie stałym poziomie. Ich zastosowanie jest jednak nadal niezbędne zarówno przy przewozach produktów spożywczych,
jak i rolnych. Wzrost liczby pojazdów o zabudowie specjalnej odzwierciedla ich istotę
w gospodarce, ponieważ swoje zastosowanie znajdują przy przewozach produktów
spożywczych i rolnych.

Zakończenie
Zmiany oczekiwań konsumentów dotyczące jakości i różnorodności produktów determinują ewolucje technologiczne na rynku transportowym, w wyniku których środki transportowe wyposażone są w coraz większą liczbę czujników. Odczytywane przez nie dane
umożliwiają operatorom logistycznym nie tylko na całodobową kontrolę nad ładunkiem,
lecz także dostarczają odbiorcom konkretnych informacji na temat przewozu. Dzięki zastosowanej technologii przewoźnicy drogowi w każdej chwili są w stanie udokumentować spełnienie kryteriów wyznaczonych przez nadawcę.
Nie tylko uwarunkowania technologiczne, lecz również rola drogowego transportu
chłodniczego jest kluczowa w realizacji procesu transportowych, ponieważ przewożone ładunki muszą utrzymać swoje walory naturalne oraz musi być zagwarantowane
ich bezpieczeństwo. Zarówno w przypadku produktów spożywczych, jak i lekarstw,
temperatura przewozu musi być ciągle kontrolowana, w innym wypadku mogłoby
dojść do uszkodzenia ładunku, co w przypadku leków mogłoby zagrażać życiu i zdrowiu odbiorców.
Sprawny proces dostarczenia surowców niezbędnych do produkcji ma przede
wszystkim zagwarantować utrzymanie walorów naturalnych przewożonych produktów
oraz chronić je przed zepsuciem. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywa nowelizacja
ustaw i podpisywanie umów o charakterze międzynarodowym, mających za zadanie
ułatwić przewóz towarów pomiędzy różnymi państwami członkowskimi poprzez unifikację przepisów.
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Podejmowanie decyzji i zarządzanie ryzykiem
w łańcuchach dostaw
Decision Making and Supply Chain Risk Management
Abstract: The paper discusses the possibility of using selected decision making instrument
in logistics organizations. The paper is based on background literature and the analysis
of actual instruments used in enterprises. Every institution must deal with many different
kinds of risk. The notion of “risk” and its ramifications permeate decision-making processes
in each individual’s life and business outcomes and of society itself.
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Wstęp
Złożoność problemów decyzyjnych w obszarze logistyki spowodowała, iż przy ich rozwiązywaniu konieczne stało się uwzględnianie aspektów ekonomicznych, technicznych, społecznych, prawnych, a także środowiskowych. Menedżerowie, chcąc zwiększyć obroty oraz zysk przedsiębiorstwa, podejmują decyzję o współpracy w ramach
łańcucha dostaw.
Powstają multidyscyplinarne zespoły, których zadaniem jest opracowanie i wdrożenie strategii pozwalającej na prowadzenie działalności organizacji w skali globalnej.
Funkcjonowanie w nowym środowisku polityczno-prawnym niesie ze sobą nowe wyzwania. Dużego znaczenia nabierają zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw oraz
związane z tym podejmowanie decyzji. Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień
związanych z ryzykiem w łańcuchach dostaw oraz przedstawienie problematyki podejmowania decyzji w tym zakresie.

Wiesław Wasilewski

Ryzyko w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw to bardzo nowoczesne zespoły wiedzy stosowanej o dużym, twórczym ładunku (wzorach działania) dla różnych dziedzin aktywności
ludzkiej. Powstają one na pograniczu wielu dyscyplin naukowych i kumulują strategiczne i operacyjne doświadczenia najbardziej dynamicznych biznesów na świecie [Sołtysik
2004, s. 57].
Od starannego zarządzania łańcuchem dostaw zależy przetrwanie organizacji.
W tym celu konieczne jest zastosowanie szerokiej palety koncepcji, m.in. takich jak:
·· korzystanie z usług wyspecjalizowanych operatorów logistycznych
·· outsourcing logistyczny,
·· szybka rotacja w łańcuchu,
·· efektywna obsługa klienta ECR,
·· model referencyjny łańcucha dostaw SCOR;
oraz technologii wspomagających sprawne zarządzanie, do których można zaliczyć:
·· technologie baz danych,
·· komputerowe wspomaganie pracy zespołowej,
·· technologia agentowa,
·· zintegrowane systemy informatyczne,
·· systemy automatycznej identyfikacji danych,
·· elektroniczna wymiana danych [Barcik, Kubański 2011, ss. 55–66].
Wymienione koncepcje oraz technologie tworzą wachlarz instrumentów, z których
organizacja będzie korzystać, opracowując plan sterowania ryzykiem, stanowiący trzecią fazę zarządzania ryzykiem (pierwsze dwie fazy to identyfikacja ryzyka oraz jego ocena). Wdrażając poszczególne rozwiązania wpływa się na zdarzenia, które mogą negatywnie oddziaływać na osiągnięcie zaplanowanych celów. W ostatniej fazie zarządzania
ryzykiem organizacja monitoruje użycie instrumentów oraz kontroluje to, czy przyniosły
one oczekiwany efekt.
Idea sprawnego zarządzania łańcuchem dostaw opiera się skracaniu czasu realizacji zamówień i niezamrażaniu kapitału w zapasach. Im większy stopień integracji
i partnerstwa, tym efektywniejsza rotacja w łańcuchu dostaw [Bendkowski, Kramarz
2006, s. 34].
Każde przedsięwzięcie człowieka wiąże się z ryzykiem. Jest to związane z tym, iż
– niezależnie od złożoności i trudności danego przedsięwzięcia – jest ono prowadzone w warunkach niepewności, a co za tym idzie, nie ma pewności co do jego wyniku. Christopher i in. [2003, s. 44] definiują ryzyko w łańcuchu dostaw jako zakłócenie
w rozkładzie możliwych rezultatów łańcucha dostaw, ich prawdopodobieństwa i ich
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subiektywnych wartości. Te zmiany lub zakłócenia wpływają na przepływ informacji,
materiałów lub produktów w całej organizacji.
Wśród czynników ryzyka w sferze logistyki można wyróżnić [Jedynak, Teczke, Wyciślak 2001, s. 90]:
·· ryzyko przekroczenia założonych kosztów logistycznych,
·· ryzyko konfliktu celów logistycznych,
·· ryzyko konfliktu kosztów logistycznych,
·· ryzyko wyboru nierzetelnych dostawców,
·· ryzyko niewłaściwego wykorzystania substancji materialnej magazynów,
·· ryzyko błędnego wyboru magazynowania własnego bądź obcego,
·· ryzyko błędnego wyznaczenia poziomów zapasów bezpieczeństwa,
·· ryzyko obniżenia wartości towarów i półproduktów w czasie magazynowania,
·· ryzyko niewłaściwego systemu kompletacji,
·· ryzyko nierytmicznego wspomagania produkcji,
·· ryzyko opracowania błędnych koncepcji systemów przyjmowania, dyspozycji i kontroli zleceń,
·· ryzyko opracowania niewłaściwej strategii dystrybucji produktów,
·· ryzyko złego pozycjonowania firmy w kanałach logistycznych,
·· ryzyko nierytmicznej spedycji towarów i podwyższenia kosztów transportu,
·· ryzyko obniżenia wartości towarów i półproduktów w czasie transportu,
·· ryzyko niezgodności logistyczno-marketingowej (błędnej reakcji na popyt),
·· ryzyko wystąpienia kosztów utraconej sprzedaży,
·· ryzyko błędnego oznakowania produktów,
·· ryzyko wyboru nierzetelnych odbiorców,
·· ryzyko niewłaściwej strategii recyclingu,
·· ryzyko konfliktu ekologicznego,
·· ryzyko przestojów i przerw przy odbiorze towarów,
·· ryzyko niedostosowania informacyjnych i fizycznych przepływów logistycznych,
·· ryzyko wystąpienia zmiany kursów w przepływach operacyjnych (transakcyjne
i operacyjne),
·· ryzyko zmian polityczno-prawnych (np. wysokość ceł, warunków odpraw itp.) i inne.
Przytoczona lista jest tylko przykładem i nie wyczerpuje możliwych kategorii ryzyka
logistycznego. Każda organizacja działa w specyficznych dla siebie ramach, w konkretnym otoczeniu, zatem winna samodzielnie utworzyć listę zidentyfikowanych czynników
ryzyka do celów zarządzania nim.
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Podejmowanie decyzji
Griffin definiuje podejmowanie decyzji jako „akt wyboru jednej możliwości spośród ich
zestawu”, natomiast proces podejmowania decyzji jako „poznanie i zdefiniowanie istoty sytuacji decyzyjnej, wyodrębnienie różnych możliwości, wybór «najlepszej» z nich
i wprowadzenie jej w życie”. Wskazanie na „najlepszą” możliwość uwarunkowane jest
skutecznością. Skuteczność ta nie polega zawsze na optymalizacji pewnych czynników
(np. zysk, sprzedaż), lecz czasem na minimalizowaniu strat czy nawet wyborze najlepszej
metody wycofania się z działalności [Griffin 2004, s. 282].
Proces podejmowania decyzji składa się z trzech podstawowych etapów: rozpoznania
czyli identyfikacji problemu, projektowania i wyboru. Te podstawowe etapy mogą się dzielić na podetapy o większym stopniu szczegółowości, co często spotykane jest w literaturze
fachowej i praktyce zarządzania. Etap rozpoznania problemu decyzyjnego ukierunkowany
jest na jego pełną identyfikację, zdiagnozowanie przyczyn jego powstania, określenie jego
skutków i możliwości rozwiązania. Etap projektowania polega na określeniu kryteriów decyzyjnych, na bazie których zostaną opracowane i ocenione warianty decyzyjne, i sformułowaniu tych wariantów. Etap wyboru polega na porównaniu ze sobą wariantów decyzyjnych
i wyborze jednego z nich w oparciu o wcześniej ustalone kryteria [Markowski 2012, s. 27].
Czynniki, które mają istotny wpływ na przebieg procesu decyzyjnego, zestawiono
w tabeli 1.
Tabela 1. Czynniki decydujące o przebiegu procesu decyzyjnego
Lp.

Czynnik

1.

Wiedza, zdobyte doświadczenie, a także kompetencje osoby odpowiedzialnej za
podejmowanie decyzji (decydenta)

2.

Dostęp decydenta do zdobytych informacji wraz z uwzględnieniem ich przekształcenia
w użyteczną wiedzę

3.

Forma, w jakiej podejmowane są decyzje, w aspekcie np. szybkiego działania

4.

Wielopłaszczyznowy stopień sytuacji wymagającej podjęcia decyzji

5.

Ograniczony czas na podjęcie odpowiednich decyzji (bez akceptacji z najwyższym
kierownictwem)

Źródło: Bartosiewicz [2012, s. 67].

Wybór najlepszego wariantu decyzyjnego determinuje alokację odpowiednich zasobów
w określonej ilości do odpowiednich zadań (zarówno ludzkich, jak i materialnych). Zostają także przygotowane harmonogramy czy plany realizacji zadań. Po wdrożeniu decyzji powinna
nastąpić weryfikacja skuteczności (ewentualna modyfikacja założonych planów, zwiększenie
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skuteczności decyzyjnej menedżerów i zwiększenie całościowej efektywności organizacji
w przyszłości) [Wojtas-Klima 2014, s. 321]. Takie postępowanie ma swoje odzwierciedlenie
w procesie zarządzania ryzykiem. Po zidentyfikowaniu istniejących rodzajów ryzyka określa się
najistotniejsze z nich w etapie oceny ilościowej i jakościowej. Następnie dokonuje się wyboru
narzędzi sterowania ryzykiem. Po zaplanowaniu i wdrożeniu wybranych rozwiązań następuje
etap kontroli ich działania oraz wprowadzone niezbędne działania korygujące.
Podejmowanie decyzji logistycznych polega na budowaniu pewnych projektów, które
można przedstawić w postaci szeregu składników (atrybutów), posiadających określone, charakterystyczne dla nich wielkości. Celem tych decyzji jest nowe ukształtowanie przepływu
materialnego, by jako rezultat działania systemu w określonym czasie uzyskać dostępność fizyczną produktu materialnego na uzgodnionych (ustalonych) warunkach [Szołtysek 2014, s. 4].
Użyteczność jest pojęciem, które pozwala przyporządkować decyzjom pewne
umowne wartości, stanowiące scaloną ocenę tej decyzji ze względu na preferencje
podejmującego decyzje. Przyporządkowanie decyzjom wartości czy też użyteczności
pozwala sprowadzić problem decyzyjny do automatycznego wyboru tej decyzji, której
wartość (użyteczność) jest najwyższa [Szapiro 1993, s. 49].
Tabela 2. Charakterystyka uwarunkowań podejmowania decyzji logistycznych

Źródło: Szołtysek [2014, s. 4].
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Z tabeli 2 wywnioskować można, iż użyteczność, a wraz z nią podejmowane na jej
podstawie decyzje, będą różnić się dla poszczególnych podmiotów. Istnieją bowiem
różnice w systemie celów organizacji oraz uwarunkowań polityczno-prawnych.
Rysunek 1. Najczęściej występujące problemy decyzyjne w przedsiębiorstwach
transportowo-spedycyjnych

Źródło: Żak, Sawicki, Redmer [2000, s. 171].

Rysunek 1 przedstawia listę często spotykanych problemów decyzyjnych w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych funkcjonujących na polskim rynku. Nie wyczerpuje to jednak wszystkich zagadnień. Kolejnymi istotnymi problemami w zarządzaniu łańcuchem dostaw są zadania związane z wyborem lokalizacji, wyborem dostawcy,
wyborem strategii. Powstaje pytanie o dobór odpowiedniej metody do rozwiązywanego problemu.
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Tabela 3. Zestawienie przykładowych zastosowań oraz metod wielokryterialnego
wspomagania podejmowania decyzji w zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyce
Metoda

Zastosowanie

ANP

Wybór lokalizacji obiektów uciążliwych

fAHP

Wybór lokalizacji do budowy nowego obiektu dla firmy

AHP + fTOPSIS

Wybór lokalizacji nowego obiektu dla kompani włókienniczej

fPROMETHEE

Wybór lokalizacji dworca autobusowego

fTOPSIS

Wybór lokalizacji do budowy fabryki

TOPSIS

Wybór lokalizacji magazynów wojskowych

fTOPSIS

Wybór lokalizacji dla miejskich centrów dystrybucyjnych

fAHP

Wybór globalnego dostawcy dla firmy produkcyjnej

fANP + fTOPSIS

Wybór nowego dostawcy produktów dla kompanii telekomunikacyjnej

fTOPSIS

Ocena klienta przez dostawcę

AHP

Wybór scenariusza w zakresie zmian wykorzystywanego paliwa dla transportu

ANP

Wybór scenariusza rozwoju infrastruktury transportowej

fTOPSIS

Ocena zrównoważonej wydajności dostawców (Green SCM)

ELECTRE

Ocena wydajności krajowych systemów transportowych pod względem wpływu na
gospodarkę, środowisko i społeczeństwo

Źródło: Sałabun [2015, s. 4285].

W celu ich rozwiązania autorzy sięgają po metody klasyczne lub ich rozmyte rozszerzenia. Są to przede wszystkim takie metody, jak: Analytic Hierarchy Process (AHP), fuzzy
AHP (fAHP), Analytic Network Process (ANP), fuzzy ANP (fANP), Technique for Order of
Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), fuzzy TOPSIS (fTOPSIS), ELimination
and Choice Expressing REality (ELECTRE) oraz fuzzy Preference Ranking Organization
Method for Enrichment Evaluations (fPROMETHEE).

Podejmowanie decyzji a zarządzanie ryzykiem
w łańcuchach dostaw
Systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning Systems) są coraz powszechniej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa z branży logistycznej. ERP wspomagają nie tylko
podejmowanie trafnych decyzji, ale również zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw.
ERP można zdefiniować jako zintegrowany system komputerowy służący optymalizacji procesów biznesowych i wspomagający zarządzanie informacjami. Modułowa budowa odzwierciedla procesowy układ organizacji [Krolikowski 2010].
W ERP wykorzystuje się wzbogacenie systemów zintegrowanego zarządzania zasobami firmy o EIS („Executive Information Systems”), budowane na potrzeby wspomagania
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zarządzania strategicznego. Przy pomocy ERP możliwa jest wtedy w pełni zautomatyzowana analiza scenariuszy rozwoju firmy typu „co jeśli”, co umożliwia świadome zarządzanie ryzykiem [Grudzewski, Hejduk 2000, s. 46].
Rysunek 2 przedstawia model zarządzania ryzykiem, który obrazuje przebieg i kolejne etapy procesu w ramach wprowadzenia do profilu działalności przedsiębiorstwa innowacyjnych rozwiązań i technologii wraz z zastosowaniem systemów informatycznych
wspomagających podejmowanie decyzji.

Rysunek 2. Koncepcyjny model zarządzania ryzykiem bazujący na systemach
informatycznych
Definicja
rejestru
zagadnień
ryzyka

Analiza
i pomiar
ryzyka

Ocena zagrożenia

Obszar działań
dotyczących
zmniejszenia
ryzyka

Permanentny audyt
zagrożeń

Ryzyko
w organizacji

Wsparcie
informatyczne
Identyfikacja
zagrożeń

Planowanie
zmian

Wdrożenie nowych
technologii

Implemantacja
rozwiązania
problemu

Systemy ekspertowe
Sztuczna inteligencja
Systemy logiki
rozmytej

Strategia
minimalizacji
ryzyka

Polityka
zarządzania
ryzykiem

Źródło: Francik, Pudło [2016, s. 30].

Proces zarządzania ryzykiem powinien rozpoczynać się od identyfikacji występującego zagrożenia, zarówno w obrębie organizacji, jak i w jego otoczeniu. Następstwem
identyfikacji jest ocena skutków, jakie mogą wystąpić w wyniku występującego zagrożenia. Oszacowanie efektu końcowego związanego z wprowadzeniem nowych technologii może mieć wpływ na przebieg całego procesu zarządzania ryzykiem, a przede
wszystkim na optymalizację jego poziomu oraz zniwelowania jego negatywnych skutków. Końcowym etapem procesu zarządzania ryzykiem jest implementacja zaplanowanych zmian. Wsparcie informatyczne całego procesu poprzez zastosowanie systemów
ekspertowych, sztucznej inteligencji oraz systemów logiki rozmytej przekłada się na
poprawę jakości przebiegu całego procesu, a także podejmowanych decyzji. W procesie
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zarządzania ryzykiem ważnym elementem jest również czas, w jakim zapadają kluczowe
postanowienia, ważne z punktu widzenia dalszej działalności przedsiębiorstwa. Zastosowanie systemów informatycznych w znaczny sposób umożliwia skrócenie czasu, w jakim podejmowane są decyzje, a co z tym związane – wyprzedzenie pod tym względem
konkurencji rynkowej [Francik, Pudło 2016, s. 31]. Szybkie tempo oraz skuteczność podejmowania decyzji wpływają na uzyskanie przewagi konkurencyjnej oraz utrzymanie
przedsiębiorstwa w dobrej kondycji finansowej. Zwiększają również efektywność zarządzania ryzykiem, a to z kolei wspiera utrzymanie ciągłości biznesowej.

Podsumowanie
Stworzenie inteligentnego systemu wspomagania decyzji dla przedsiębiorstw logistycznych kreuje warunki do całościowego rozwiązywania problemów decyzyjnych. Sprzyja
to optymalizacji działań podejmowanych przez organizację oraz podnosi zdolność do
tworzenia przewagi konkurencyjnej.
Podejmowanie decyzji, powiązane z zarządzaniem ryzykiem, jest złożonym procesem.
Należy zebrać i opracować duże ilości danych. Wykorzystanie wybranych narzędzi informatycznych lub zastosowanie całego systemu informatycznego znacząco usprawnia ten
proces poprzez skrócenie czasu i poprawę jakości danych wpływających na ostateczną
decyzję. Ma to odzwierciedlenie we wszystkich czterech etapach zarządzania ryzykiem:
identyfikacji, oceny, reagowania na ryzyko oraz monitorowania skutków podjętych działań.

Bibliografia
Barcik R., Kubański M. (2011), Współczesne trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Logistyka”, nr 2.
Bartosiewicz S. (2012), System podejmowania decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie, „Zarządzanie i Edukacja”, nr 84.
Bendkowski J., Kramarz M. (2006), Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Christopher M. i in. (2003), Creating Resilient Supply Chains: A Practical Guide, Bedford, UK, Cranfield University.

75

Wiesław Wasilewski

Francik K., Pudło M. (2016), Systemy wspomagania decyzji w aspekcie zarządzania ryzykiem
w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 22.
Griffin R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.) (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S. (2001), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Krolikowski B. (2010), Evolution des Projektmanagements bei ERP-Einführungen, Grin Verlag,
München.
Markowski E. (2016), Intuicja jako czynnik wspomagający proces podejmowania decyzji w warunkach ekstremalnych [w:] W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji
inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
Sałabun W. (2015), Zastosowanie metody COMET w zarządzaniu łańcuchem dostaw i logistyce,
„Logistyka”, nr 3.
Sołtysik M. (red.) (2004), Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w świetle tendencji światowych, AE,
Katowice.
Szapiro T. (1993), Co decyduje o decyzji, PWN, Warszawa.
Szołtysek J. (2014), Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej, „Gospodarka Materiałowa
i Logistyka”, nr 2.
Wojtas-Klima M. (2014), „Gdy emocje już opadną” – czyli co wpływa na podejmowanie decyzji,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, s. „Organizacja i Zarządzanie”, nr 71, Gliwice.
Żak J., Sawicki P., Redmer A. (2000), Identyfikacja problemów decyzyjnych w polskich przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych. Pierwszy krok do usprawnienia, Materiały konferencyjne
Polskiego Kongresu Logistycznego „Logistics 2000”, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

76

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XX | Zeszyt 5 | ss. 77–88

Krzysztof Witkowski | k.witkowski@wez.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
ORCID ID: 0000-0003-2257-3777

Agnieszka Perzyńska | a.perzynska@wez.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
ORCID ID: 0000-0003-1801-0701

Andrzej Kizimowicz | a.kizimowicz@francepol.com.pl
PTH Francepol Sp. z o.o.

Kwalifikacje a kompetencje w zarządzaniu
transportem w praktyce gospodarczej
Qualifications and Competences in Transport Management
in Business Practice
Abstract: The article will cover topics related to the management process in enterprises.
The aim of the article is to indicate management qualifications skills that have a decisive
impact on the development of an enterprise.
Effective business management depends on the well-functioning organization of the
company and the management skills of decision-makers, which in turn contributes to an
increase in economic efficiency.
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Wprowadzenie
Transport jest dynamiczną gałęzią gospodarki. To od niego i do związanej z nim logistyki, dystrybucji i spedycji uzależnione jest życie każdego społeczeństwa – od najdrobniejszych, wręcz prozaicznych spraw i towarów, do których możemy zaliczyć dostawę bułek i chleba do sklepu osiedlowego, aż do poważnych transportów, często
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związanych z przewozem przedmiotów i towarów ponadgabarytowych, takich jak np.
elementy konstrukcyjne mostów lub śmigieł do elektrowni wiatrowych. Warto podkreślić, że transport ma znaczący wpływ na nasze codzienne życie, jego koszty oraz
funkcjonowanie pozostałych gałęzi gospodarki.
W artykule zostanie poruszona tematyka związana z procesem zarządzania w przedsiębiorstwach, zaś jego celem jest wskazanie umiejętności kwalifikacji zarządzania, mających decydujący wpływ na rozwój firmy.
Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem zależy od sprawnie funkcjonującej organizacji firmy i umiejętności zarządczych osób podejmujących decyzje, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu efektywności gospodarowania.

Kompetencje i kwalifikacje w procesie zarządzania
Zarządzanie jest procesem ciągłego podejmowania decyzji, przekazywania ich wykonawcom oraz kontroli i regulowania w trakcie realizacji. Decyzje wykonane na każdym
etapie muszą być spójne, istotne w tym procesie stają się również nowoczesne technologie informacyjne [Kiełtyka 2002, s. 387].
Podejmowanie i wprowadzanie w życie decyzji w przedsiębiorstwie transportowym
wymaga wielu działań, określanych jako funkcje zarządzania. Wyróżnia się cztery podstawowe funkcje zarządzania [Sudoł 2005, s. 195]:
·· planowanie,
·· organizowanie (przewodzenie),
·· motywowanie,
·· kontrolowanie.

Rysunek 1. Proces zarządzania przedsiębiorstwem

Źródło: opracowanie własne na podstawie Marek [2001, s. 167].

78

Kwalifikacje a kompetencje w zarządzaniu transportem w praktyce gospodarczej

Zarządzanie przedsiębiorstwem polega na kierowaniu pracą zespołów ludzkich i środków produkcji dla osiągnięcia wyznaczonych celów gospodarczych w sposób najbardziej
efektywny, czyli zgodny z zasadą racjonalnego gospodarowania [Sudoł 2005, ss. 194–195].
Od kwalifikacji i doświadczenia osób mających wpływ na decyzje w zarządzaniu firmą transportową (należy przez to rozumieć nie tylko średni personel, ale przede wszystkim osoby na najwyższych stanowiskach zarządczych) zależy koszt każdego przejechanego kilometra środka transportowego, co w odwrotnym łańcuch kosztowym będzie
kształtowało cenę dostarczonego towaru (np. bułki).
Transport jest uniwersalnym kooperantem łączącym wszystkie procesy gospodarcze
i formy życia społecznego. Daje możliwość zaspokojenia potrzeb mobilności, a zdaniem
m.in. M. Mindura [2007, s. 44], D.F. Rossa [1996, s. 579], W.D. Lockharta [Lockhart 2000,
s. 106], I. Tarskiego [Tarski 1973, s. 11] czy F. Krzykały [Krzykała 2004, s. 25] stanowi krwioobieg gospodarki narodowej, którego nie można zastąpić.
Klasyfikacja transportu dzieli się na pionową i poziomą. Pionowa dzieli transport na
gałęzie, a pozioma na rodzaje. Oznacza to, każda z gałęzi transportu może być jeszcze
dzielona na rodzaje. Klasyfikacja pionowa uwzględnia sześć podstawowych gałęzi transportu, do których A. Koźlak [2010, s. 13] zalicza m.in. transport: kolejowy, samochodowy,
lotniczy, wodny śródlądowy, morski oraz rurociągowy (rysunek 2).

Rysunek 2. Klasyfikacja pionowa transportu

Źródło: Koźlak [2010, s. 13].

W transporcie wodnym i powietrznym istnieją wysokie wymagania co do osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach, inaczej jest jednak w przypadku transportu lądowego.
Transport lądowy ze względu na przeznaczenie generalnie dzieli się na pasażerski
i towarowy. W tej materii możemy rozróżnić różnych przedsiębiorców, począwszy od
najmniejszych (posiadających od jednego do kilku pojazdów), średnich (posiadających
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kilkanaście środków transportowych), aż do wielkich (mających w posiadaniu kilkadziesiąt lub kilkaset pojazdów). Powstaje tutaj swoisty chaos umiejętności, wiedzy, doświadczenia oraz kompetencji zawodowych. Ustawodawca wymaga od zarządzania przedsiębiorstwem transportowym tego, aby każdy przewoźnik miał specjalistę, posiadającego
certyfikat kompetencji zawodowych wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że posiadaczem dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe może zostać statystyczny Kowalski,
który rozwiąże testy oraz zadania lub ukończy stosowne studia z właściwym programem nauczania. Ma dzięki temu uzyskać kompetencje do zarządzania firmą transportową, bez względu na jej wielkość.
Najczęściej jednak to najmniejsi przedsiębiorcy, będący wcześniej pracownikami firm transportowych, po praktycznym zapoznaniu się z wszystkimi szczegółami
kwestii transportowych i przewozowych, decydują się na samodzielne podjęcie działalności gospodarczej. Doskonale znają swoją pracę, posiadają praktykę i doświadczenie w kierowaniu pojazdami, znają drogi, parkingi oraz wykonywane trasy. Z czasem,
w przypadku stałych zleceń i relacji lub częstej współpracy ze stałą grupą spedytorów,
ci bardziej bystrzy kierowcy potrafią się zorientować w uzyskiwanych wpływach z tytułu
przyjmowanych zleceń realizowanych osobiście. Dokonanie prostych obliczeń poprzez
przeliczenie wpływów z realizowanych przewozów dość często powoduje u wielu z nich
błędne postrzeganie rzeczywistości, która przedstawia im się wyłącznie jako suma przychodów z tytułu usług przewozowych pomniejszonych tylko o koszt paliwa. „Reszta jest
moja”, „szef to złodziej”, „firma mnie okrada” – takie myśli krążą w głowach wielu kierowców, zwłaszcza po rozmowach z innymi podczas postoju w ramach tzw. uniwersytetu
parkingowego. Wystarczy wówczas kilku wszechwiedzących kierowców, aby wspólnie
stworzyli nowe teorie ekonomii transportowej lub przepisy prawa, dotyczące m.in. czasu pracy kierowców, prawa pracy czy prawa o ruchu.
Kilka takich rozmów determinuje bardziej ambitnych i odważnych kierowców do założenia samodzielnej działalności w zakresie transportowym. Nie ma znaczenia, czy jest
to transport z zakresu przewozu osób czy towarów. Każdy z tych kierowców widzi wyłącznie przychody z tytułu zleceń. Oczywiście, w oparciu o swoją pracę, wiedzą również
o zużyciu paliwa oraz kosztach.
Po uzbieraniu środków pieniężnych wymaganych przez bank, kierowcy ci decydują
się na leasing, który jest najprostszą formą wejścia w posiadanie środka transportu, najczęściej używanego pojazdu. Od tego momentu zaczynają się problemy i nowe koszty.
Leasingodawca będzie wymagał co miesiąc umówionej zapłaty raty leasingowej, do
tego dochodzą również koszty ubezpieczenia pojazdu oraz przewoźnika. W zależności
od wieku i stanu technicznego pojazdu, dochodzą również koszty przeglądów i napraw,
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czasem wynikające z nieprzewidzianych usterek oraz awarii. To z kolei oznacza konieczność wyłączenia samochodu z eksploatacji na jeden lub kilka dni. To znów przekłada się
na brak możliwości przyjmowania i realizacji zleceń przewozowych. W znacznie gorszej
sytuacji będzie przewoźnik, który przyjął do realizacji zlecenie i nie będzie w stanie go
wykonać ze względu na problemy techniczne pojazdu lub osobisty stan zdrowia uniemożliwiający pracę kierowcy. Może to oznaczać nie tylko utratę zlecenia, ale także zapłatę kar umownych. Do tego wszystkiego dochodzą koszty stałe, wcześniej już wymienione, czyli raty leasingowe oraz koszty ubezpieczeń, a także zapłata obowiązkowych
składek na ZUS oraz wydatki związane z uzyskaniem licencji przewoźnika. Poza wszystkimi ogólnie wymienionymi tu kosztami stałymi, nawet jednoosobowy i jednopojazdowy
przedsiębiorca musi zatrudnić lub zlecić obsługę zarządzania tym transportem osobie
posiadającej wspomniany wcześniej certyfikat kompetencji zawodowych. Jest to również stały miesięczny wydatek.
Dopiero w tym momencie taki przedsiębiorca-przewoźnik, poza korzyściami płynącymi z tytułu przyjęcia zleceń, zaczyna widzieć wszystkie opisane wcześniej koszty.
W niniejszym artykule pominięto przypadki niesolidnych zleceniodawców, którzy nie
płacą swoich zobowiązań terminowo, gdy konieczne jest dochodzenie swoich należności na drodze sądowej lub sytuacji, kiedy dochodzi do nałożenia kar na przewoźnika oraz
osobę zarządzającą transportem za popełnione naruszenia.
Ponieważ najłatwiej jest zmniejszać koszty działalności poprzez obniżanie wydatków
związanych z wynagrodzeniami, najprostszym wnioskiem jest rezygnacja z usług profesjonalnego zarządcy posiadającego kwalifikacje i podjęcie przez kierowcę działań do uzyskania stosownych uprawnień poprzez otrzymanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
W znacznie lepszej sytuacji będą przewoźnicy posiadający kilkanaście lub kilkadziesiąt pojazdów. Wówczas w przypadku awarii jednego pojazdu, znacznie łatwiej jest zastąpić go inną jednostką, a w przypadku absencji pracownika, jego zadanie może zrealizować inny. Znacznie tańsze jest także ubezpieczenie w przeliczeniu na jedną jednostkę
taboru, a koszt profesjonalnego zarządcy staje się znikomy z uwagi na znaczną ilość
pojazdów. Idealna wręcz sytuacja występuje wówczas, kiedy osoba zarządzająca całym
przedsiębiorstwem (właściciel, prezes, dyrektor) posiada stosowny certyfikat kompetencji zawodowych oraz posiada praktykę i doświadczenie zawodowe w branży transportowej wynikające z jego wcześniejszej pracy, w tym również od najniższych stanowisk.
Dzięki temu zna doskonale problematykę i zagrożenia mogące wystąpić na każdym odcinku prowadzonej działalności.
Mając wspomniane doświadczenie i znajomość tematyki łatwiej takiemu przedsiębiorcy dobrać odpowiedni zespół pracowników, zweryfikować ich umiejętności i kompetencje zawodowe oraz ich przydatność do pracy. W sytuacjach problematycznych
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może on także szybko zareagować i podjąć stosowne działania w celu zminimalizowania
lub uniknięcia niepotrzebnych strat, które z pewnością mogą mieć wpływ na wizerunek
firmy i jej kondycję finansową, co w efekcie będzie przedkładać się na jej dalsze funkcjonowanie na rynku.
Takiemu przedsiębiorcy, który posiada zarówno doświadczenie zawodowe, jak i odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje oraz kompetencje łatwiej jest zweryfikować przypadkowe i niezamierzone pomyłki podległych mu pracowników oraz potrafi on w całości właściwie
prowadzić i kierować działalnością. Żaden z podległych mu pracowników lub kontrahentów
nie będzie także w stanie go oszukać i doprowadzić do niekorzystnych decyzji.
Przedstawiona wyżej sytuacja odzwierciedla zachodni styl i model dojścia do najwyższych stanowisk, w którym młody człowiek po ukończeniu studiów, mający za kilka
lat stać się sukcesorem w rodzinnym przedsiębiorstwie, poznaje je przechodząc przez
kolejne stanowiska i szczeble awansów zawodowych.
Jest też trzecia grupa przedsiębiorców, osób zarządzających transportem. Posiadają
one co prawda wysokie kwalifikacje, wykształcenie oraz są posiadaczami stosownego
certyfikatu kompetencji zawodowych, ale nie mają żadnego doświadczenia w pracy
w transporcie. Stanowisko dyrektora czy prezesa firmy uzyskują w wyniku konkursów,
gdzie głównymi kryteriami są wykształcenie wyższe oraz wykazanie się kilkuletnim
stażem pracy na stanowiskach kierowniczych. Nie ma jednak znaczenia branża, w jakiej wcześniej pracowali. Opisywana sytuacja ma najczęściej miejsce w firmach świadczących usługi z zakresu przewozu osób – zarówno w ruchu kołowym, jak i kolejowym.
Tego typu zdarzenia występują głównie w firmach, w których jednym z udziałowców
jest Skarb Państwa. Najlepszym przykładem ich przykładem są niektóre PKS-y oraz część
przewoźników kolejowych.
W zależności od sytuacji politycznej w Polsce, stanowiska członków rad nadzorczych
są obsadzane przez osoby wskazane przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Tak ukonstytuowane organy dokonują wyboru kandydata na stanowisko prezesa zarządu lub dyrektora przedsiębiorstwa. Wybór co prawda jest wynikiem postępowania konkursowego,
ale również odzwierciedla aktualną sytuację polityczną kraju.
Prezes zarządu lub dyrektor przedsiębiorstwa, posiadający wyższe wykształcenie
i możliwe dodatkowe studia podyplomowe, jest w takiej sytuacji wyłącznie teoretykiem,
nie mającym żadnego doświadczenia z zakresu wcześniejszej praktyki i pracy w tego typu
przedsiębiorstwie. Staje się często niewolnikiem zwalczających się w zakładzie grup oraz
związków zawodowych. Jest zdany i musi polegać na średnim personelu, który często
również zajmuje swoje stanowiska w wyniku konkursu. W ten sposób niejednokrotnie
dochodzi do patologicznych sytuacji, w których przedsiębiorstwa, wcześniej dość dobrze
funkcjonujące, zaczynają nagle odnotowywać straty, a dalsze ich funkcjonowanie staje
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pod znakiem zapytania. Wówczas, dla ratowania sytuacji ekonomicznej, aby roczny bilans
księgowy był odpowiedni (dodatni), czyli że firma po zakończeniu roku obrotowego nie
poniosła straty, a wręcz zysk, zarząd pod kierownictwem takiego prezesa zaczyna wprowadzać elementy tzw. kreatywnej księgowości, polegające np. na zmniejszeniu odpisów
amortyzacyjnych, co pozwala na osiągnięcie dodatniego wyniku.
W kolejnym roku, kiedy zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych jest już niemożliwe,
przeprowadza się np. redukcje załogi polegające na przekazaniu części pracowników do
firm zewnętrznych. Dotyczy to najczęściej osób zatrudnionych na najniższych stanowiskach, takich jak osoby sprzątające, stróże, dozorcy. Zmniejszają się przez to wydatki na
płace i pochodne, ale w dalszym ciągu jest to działanie na krótką metę. Pojazdy, które
należy sprzątnąć i przygotować do dalszej pracy, są obsługiwane przez firmy zewnętrzne, którym i tak trzeba zapłacić. W wystawionej fakturze za usługi, oprócz ponoszonych
wcześniej kosztów płac i ich pochodnych, znajduje się jeszcze narzut, który musi dla
drugiego przedsiębiorcy być zyskiem. W końcowym efekcie pozbywanie się własnych
pracowników obsługowych jest znacznie kosztowniejsze niż zatrudnianie ich bezpośrednio, bez firm pośredniczących. Tego typu działania zaczynają także wprowadzać
chaos ekonomiczny w zarządzanym przedsiębiorstwie.
Dalszym krokiem, w roku kolejnym, jest możliwość sprzedaży nieruchomości, będących w posiadaniu takiej firmy. Daje to zastrzyk finansowy, co przełoży się również
na dodatni wynik, ale jest to czynność jednorazowa i nieodwracalna, ponieważ przedsiębiorstwo pozbywa się składników własnego majątku trwałego. Przychodzi w końcu
moment, gdzie nie ma już czego sprzedać, a koszty rosną. Tego typu działania są niczym
innym, jak działaniem na szkodę przedsiębiorstwa.
Ten wzrost kosztów jest najczęściej wynikiem niewłaściwych i błędnych decyzji podejmowanych przez osoby będące na stanowiskach kierowniczych i nie mających żadnej praktycznej wiedzy o funkcjonowaniu zarządzanym przedsiębiorstwem. W takich
sytuacjach dość częstą praktyką są opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń oraz w płatności składek na ubezpieczenia społeczne i podatki. Z każdym miesiącem problemy
i zobowiązania zaczynają wzrastać, a tempo ich przyrostu staje się coraz większe. Jedną
z ostatnich możliwości ratunku są kredyty bankowe pod zastaw ostatnich nieruchomości lub środków transportu, o ile nie są one przedmiotem leasingu. W taki sposób przedsiębiorstwo zostaje doprowadzone praktycznie na skraj bankructwa. Czasem dochodzi
do likwidacji niektórych połączeń, gdzie jako powód podawany jest najczęściej czynnik
ekonomiczny, czyli mała frekwencja pasażerów.
O ile sama analiza i reagowanie na aktualne potoki podróżnych są właściwym działaniem, to likwidowanie połączeń, zamiast dostosowania wielkości pojazdu do aktualnych
potrzeb przewozowych, jest błędnym posunięciem. Po zlikwidowaniu danego kursu co
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prawda odpadają jego koszty, ale również ubywa stałych podróżnych – posiadaczy biletów
miesięcznych, dojeżdżających do pracy lub szkoły. Podróżni ci są zmuszeni do wyboru innej formy transportu, również w drodze powrotnej. Nie trzeba prowadzić w tym momencie
dalszych analiz, aby szybko dojść do wniosku, że automatycznie zmniejszy się liczba podróżnych na przejazd w relacji odwrotnej. Tym samym w ogólnym rozrachunku zmniejszą się
wpływy do kasy przedsiębiorstwa. Jest to więc kolejny przykład działania na krótką metę.
W ten sposób mija kadencja zarządu wybranego w wyniku konkursu, a samo przedsiębiorstwo ma już poważne problemy, natomiast dobrzy, wykwalifikowani pracownicy, których zdanie i głos się nie liczył, znajdują zatrudnienie w innych podmiotach
z branży, niejednokrotnie odnosząc sukces zawodowy. Wraz z upływem kadencji, z uwagi na złe wyniki finansowe przedsiębiorstwa, zarząd zostaje zawieszony i odwołany, czemu sprzyja nowa sytuacja polityczna w kraju. Stanowisko prezesa zarządu zostaje objęte
przez nowego kandydata, który wygrał je w przeprowadzonym konkursie ogłoszonym
przez nową radę nadzorczą.
Podsumowując ostatni przykład zarządzania firmą, nie trudno zauważyć, że największy wpływ na obsadzenie fotela prezesa firmy przewozowej, w której znaczny udział
ma Skarb Państwa, z racji posiadanego pakietu udziałów, będzie mieć zawsze układ odpowiadający aktualnej scenie politycznej. Wiele firm przewozowych jest zarządzanych
przez osoby niemające żadnego doświadczenia i wiedzy praktycznej. W wielu przypadkach jest to dla nich zgubna polityka.
Można więc postawić pytanie, co zrobić, aby nie dochodziło do takich sytuacji? Odpowiedź i rozwiązanie są banalnie proste, aczkolwiek wymagają stosownych regulacji
prawnych, które są w rękach i kompetencjach ustawodawcy. Jako przykład można przytoczyć wcześniejszą ustawę, która określała zasadę uzyskania uprawnień do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych (biura rachunkowego). Otóż od osób chcących uzyskać
stosowny certyfikat, uprawniający do świadczenia tych usług, w zależności od stopnia wykształcenia (średnie lub wyższe), ustawodawca wymagał również odpowiedniego okresu
pracy w księgowości, a także szczegółowo określał zakres wykonywanych czynności.
Analogicznie każdy kandydat aplikujący na stanowisko kierownicze w firmie transportowej czy zarządcze powinien posiadać i wykazać się wcześniejszą kilkuletnią praktyką w branży. Transportu i samego zarządzania nim nie można w żaden sposób przyrównać do zwykłego zarządzania zespołem ludzkim np. w administracji, gdzie biura
czynne są wyłącznie w określonych godzinach i czasem wprowadza się bilety kolejkowe,
a sprawy realizowane są według przyjętych zgłoszeń.
Transport, z uwagi na swoją specyfikę, odbywa się 24 godziny na dobę oraz wymagana jest w nim ciągła dyspozycyjność i gotowość, bez względu na zaistniałe okoliczności.
Jako prosty przykład można podać sytuację, w której według zlecenia autobus powraca
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w dany dzień w godzinach wieczornych z trasy, a następnego dnia ma wyjechać w kolejną, wcześnie rano. Niestety jego powrót następuje z usterką, która uniemożliwia w tym
stanie podjęcie kolejnego zadania przewozowego. W takiej sytuacji przewoźnik, przyjmując wcześniej zlecenie od klienta, który następnego dnia będzie oczekiwał na jego
wykonanie, musi błyskawicznie ocenić sytuację i podjąć właściwe działania polegające
np. na natychmiastowym ściągnięciu zespołu mechaników lub znalezieniu we własnym
zakresie pojazdu zastępczego, co może się wiązać z powierzeniem i przekazaniem tego
zlecenia innemu przewoźnikowi.
Czasem bywa tak, że w zależności od struktury organizacyjnej w firmie, daną decyzję może podjąć samodzielnie średni personel kierowniczy, a w innych wypadkach
wymagana jest konsultacja i uzyskanie zgody (chociażby telefonicznej) od ścisłego kierownictwa firmy. W takiej sytuacji szybkie podjęcie trafnej decyzji jest niezwykle ważne,
ponieważ pomiędzy poszczególnymi zadaniami przewozowymi pozostaje już kilka godzin, a pomijając aspekty finansowe, znacznie ważniejszy jest wizerunek przedsiębiorcy
i dobre imię przewoźnika u klienta, którego opinia i ocena jest niezwykle istotna.
Dość poważnym błędem i negatywnym przykładem sposobu zarządzania firmą jest
wydawanie bezpośrednich poleceń ze strony zarządu firmy przewozowej w przedmiocie
np. wysłania konkretnego autokaru (o wysokim standardzie) na tzw. pilne i nagłe zlecenie,
które zostaje przyjęte przez osoby ze ścisłego kierownictwa firmy, pomimo że wspomniany pojazd został kilka miesięcy wcześniej zarezerwowany przez innego klienta, jako wolny
i dostępny w chwili zapytania i składania zamówienia.
Tego typu sytuacje występują głównie w okresie tzw. szczytów przewozowych, mających miejsce od początku maja do końca października każdego roku, kiedy bardziej
doświadczeni klienci (szkoły i biura podróży) zamówienia na usługi przewozowe składają niejednokrotnie z półrocznym wyprzedzeniem. W ten sposób zabezpieczają swoje potrzeby na realizację usługi przewozowej autokarem o odpowiedniej liczbie miejsc
i standardzie. Przyjęcie zlecenia przez przewoźnika na wykonanie usługi autokarem
o konkretnym i umówionym standardzie powinno zostać właściwie wykonane, dzięki
czemu klient będzie zadowolony, a przedsiębiorca utrzyma dobrą markę na rynku. Tego
typu prawidłowości działań niestety często nie rozumieją osoby ze ścisłego kierownictwa firmy, do których z nagłą potrzebą o wykonanie usługi przewozu zwracają się ich
bliscy znajomi lub zaprzyjaźnione organizacje, które w swoich działaniach zapomniały
z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć zamówienie. Niejednokrotnie wydawane polecenia dokonania zamiany standardu pojazdu na niższy dla wcześniej przyjętego zlecenia stanie się w efekcie dla takiego przewoźnika działaniem na krótką metę.
Dobre i właściwe zarządzanie firmą transportową wymaga od kadry kierowniczej,
w szczególności tej na najwyższym szczeblu, nie tylko wydawania poleceń, analizowania
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bieżącego stanu finansowego przedsiębiorstwa, ale również doskonałej znajomości zasad
ekonomii transportu, przepisów prawa – głównie ustawy o transporcie drogowym i ustawy
o czasie pracy kierowców, kwestii technicznych dotyczących napraw i amortyzacji sprzętu
oraz jego odpowiedniego wyposażenia, lokalnego rynku, a także bieżącego monitorowania
działań konkurencyjnych firm wraz z monitorowaniem rynku paliw. Dodatkowo, z uwagi na
dość istotny fakt, jakim jest czynnik ludzki, bez którego żadna firma nie będzie funkcjonować, ogromne znaczenie mają zdolności i umiejętności interpersonalne, które w sytuacjach
kryzysowych pozwolą zażegnać wszelkie konflikty oraz nieporozumienia wśród załogi. Warto tu powołać się na usłyszane przez z jednego z autorów kilkanaście lat temu zdanie dawnego prezesa firmy przewozowej: „Dobrym szefem jest ten, który potrafi sprawić, żeby załoga
podążała za nim, a nie ten, który goni i popędza załogę przed sobą”.
Tak więc w przypadku zarządzania firmą transportową osobą, która będzie w stanie doskonale zarządzać takim przedsiębiorstwem będzie człowiek, który oprócz stosownego wykształcenia i predyspozycji, w ciągu kilku lub kilkunastu lat swojej kariery
zawodowej będzie mógł się wykazać zdobytym doświadczeniem zawodowym na kolejnych stanowiskach: kierowca, dyspozytor / spedytor / dyżurny ruchu, planista, kierownik
działu/placówki. Ta ścieżka awansu zawodowego pozwala na najlepsze zapoznanie się
z charakterystyką branży, jej problemami i wyzwaniami oraz możliwościami i sposobami rozwiązywania sytuacji krytycznych. Dzięki temu w przyszłości żaden z późniejszych
podwładnych nie będzie w stanie wprowadzić szefa w błędne przeświadczenie co do
faktycznego stanu rzeczy.
Dobry menadżer zarządzający firmą transportową musi być niczym generał, który
swój stopień uzyskał nie tylko dzięki ukończeniu odpowiedniej szkoły, ale także rozpoczął
swoją karierę od szeregowca, zdobywając doświadczenie na poligonach i ćwiczeniach.
Współczesny system szkolenia na etapie szkół średnich powoli zaczyna wprowadzać
do swojej oferty edukacyjnej kształcenie z profilami z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Oprócz zajęć czysto teoretycznych uczniowie takich klas mają obowiązek odbycia praktyk zawodowych w firmach transportowych. Taka forma kształcenia jest jak
najbardziej poprawna i właściwa, bowiem daje doskonałe przygotowanie do podjęcia
pracy w wyuczonym zawodzie i stopniowego nabywania doświadczenia zawodowego.
Niezależnie od tego absolwenci szkół średnich o branżowych profilach mogą dalej zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności wybierając odpowiedni kierunek studiów
na uczelniach wyższych.
W zakresie transportu kolejowego przed laty istniały kolejowe szkoły zawodowe
i technika (np. Zbąszynek, Ostrów Wielkopolski), kształcące przyszłych fachowców, którzy po ukończeniu tych szkół mogli podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, a także kontynuować naukę na studiach wyższych.
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Sporym błędem była likwidacja wielu profilowych szkół średnich. Obecnie spółki kolejowe, chcąc uzupełnić braki kadrowe, porozumiewają się z pobliskimi szkołami średnimi, organizując w nich klasy patronackie, których profil jest nastawiony na wykształcenie potrzebnych im w niedługiej przyszłości pracowników.

Podsumowanie
Aby transportem kołowym i kolejowym zarządzali specjaliści i fachowcy, ustawodawca musi wprowadzić zmiany, które sprawią, że zarządzający danym przedsiębiorstwem
(w szczególności takim, w którym udziały ma Skarb Państwa) przed objęciem najwyższego stanowiska będzie w stanie wykazać się przebytą ścieżką zawodową od najniższego
szczebla. Będzie można wówczas powiedzieć, że taką firmą zarządza osoba mająca wiedzę i doświadczenie, a nie człowiek, który trafił na stanowisko kierownicze z przypadku.
Tylko dzięki menadżerom posiadającym branżowe wykształcenie i doświadczenie
zawodowe firma przewozowa będzie w stanie bezpiecznie funkcjonować na rynku i skutecznie konkurować z innymi podobnymi podmiotami.
Wielu przewoźników, zarówno w zakresie przewozu osób, jak i towarów, jako jedyną formę wygrania walki o klienta i rynek zleceń widzi w świadczeniu i zdobywaniu usług wyłącznie niższą ceną niż konkurencja. Jest to dość zgubne działanie, ponieważ często dochodzi do
tego, że przewoźnicy, chcąc zdobyć zlecenie, decydują się na jazdę poniżej ekonomicznej
granicy działalności, stawiając sobie jako jedyny wyznacznik kosztu cenę zakupu paliwa.
Tymczasem dobra i uczciwa konkurencja powinna polegać nie tyle na obniżaniu cen
(zważywszy, że praktycznie co roku mamy do czynienia z inflacją), co na świadczeniu
tych usług za tą samą cenę, ale na wyższym poziomie. Przyjmując tę zasadę łatwiej będzie w dalszej perspektywie budować i utrzymywać grupę klientów na rynku krajowym,
jak i zagranicznym.
Zarządzanie transportem wymaga więc nie tylko odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia, ale także, jak w każdej branży, również wyczucia, intuicji oraz strategicznego
myślenia, monitorowania i właściwego analizowania aktualnych sytuacji na rynku.

Bibliografia
Kiełtyka L. (2002), Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji,
Placet, Warszawa.
Koźlak A. (2010), Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Gdańsk.
87

Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, Andrzej Kizimowicz

Krzykała F. (2004), Socjologia transportu w zarysie, Wyd. AE Poznań, Poznań.
Lockhart W.D. (2000), The logibook for business, Management Books Ltd., Anglia.
Marek S. (red.) (2001), Elementy nauki o przedsiębiorstwie, wyd. 2, Szczecin, s. 167.
Mindur M. (2007), Transport w gospodarce [w:] B. Liberadzki, L. Mindur (red.), Uwarunkowania
rozwoju systemu transportowego Polski, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa–
Radom.
Ross D.F. (1996), Distribution. Planning and control, Materials Management/Logistisc series,
Chapman & Hall, USA.
Sudoł S. (2005), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.
Tarski I. (1973), Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa.

88

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XX | Zeszyt 5 | ss. 89–101

Monika Diaczek | monika.diaczek@wp.pl
CCC S.A.

Katarzyna Huk |

k.huk@wez.uz.zgora.pl

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
ORCID ID: 0000- 0002-4476-6062

Krzysztof Witkowski | k.witkowski@wez.uz.zgora.pl
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania
ORCID ID: 0000-0003-2257-3777

Proces zaopatrzenia a zarządzanie łańcuchem
dostaw na przykładzie CCC Factory sp. z o.o.
Procurement Logistics and Supply Chain Management
on the Example of CCC Factory sp. z o.o.
Abstract: Logistics is constantly evolving as a result of market changes. New areas of application of logistics processes are new solutions for logistics. Traditionally procurement
processes can be distinguished. The changes that affect companies are the need to plan
supply throughout entire supply chains. The purpose of this article is to present procurement processes in the context of supply chain management. This characteristic was based
on a case study and analysis of the literature on the subject.
Key words: procurement logistics, supply chain management, procurement logistics in production

Wprowadzenie
Rozwój gospodarki to rozwój pojedynczych przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Ich kooperacja pozwala na osiąganie większych korzyści dzięki efektywniejszemu
przepływowi produktów, środków finansowych i, przede wszystkim, informacji. Obecnie

Monika Diaczek, Katarzyna Huk, Krzysztof Witkowski

wiele podmiotów zwraca uwagę na korzyści płynące ze wspólnego planowania, organizowania i kontrolowania poszczególnych procesów logistycznych. Niektóre firmy idą
nawet dalej, tworząc wspólne strategie logistyczne. Prostsze systemy logistyczne i elastyczniejsze zarządzanie łańcuchami dostaw występuje wśród grup kapitałowych, konsorcjów, a także innych form współdziałania gospodarczego. Możemy wówczas wyróżnić
w łańcuchach dostaw współpracujące już ze sobą organizacje, powiązane formalnymi
więziami, przedsiębiorstw zewnętrznych jest dużo mniej. Sposób organizacji i zarządzania takich łańcuchów bądź sieci będzie łatwiejszy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesów zaopatrzenia w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw. Charakterystyka ta została oparta na studium przypadku oraz analizie literatury przedmiotu.

Identyfikacja procesu zaopatrzenia w zarządzaniu
łańcuchem dostaw
Procesy zaopatrzenia są istotne nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ale także
funkcjonowania całego łańcucha dostaw. Przepływ informacji, jaki można zidentyfikować
w sieciach dostaw, informujący o popycie i podaży, oddziałuje bezpośrednio na działania
w zakresie zaopatrzenia wszystkich uczestników danego łańcucha czy sieci. Kadry zarządzające firmami muszą obecnie przeanalizować, w jaki sposób nowe sytuacje zakupowe
wpłyną na ich procesy zakupowe, aby zrozumieć, jakie nowe zasoby, rutyny i kompetencje muszą posiadać, by sprostać potrzebom rynku [Andersson, Norrman 2002, s. 3]. Koordynacja tych procesów pozwoli im efektywnie zarządzać danym przedsiębiorstwem,
minimalizując globalne koszty. W literaturze przedmiotu zarządzanie łańcuchem jest definiowane jako „proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji, z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia
wymagań klienta” [Coyle, Bardi, Langley 2002, ss. 51–52].
Samo pojęcie „zaopatrzenie” można zinterpretować:
·· „jako służby własne przedsiębiorstwa (komórka, dział bądź inna jednostka organizacyjna),
·· jako całość systemu obejmującego zaopatrzenie własne, dostawców zewnętrznych
oraz powiązania między nimi,
·· jako czynność zaopatrywania, czyli zespół działań prowadzących do dostarczania
dóbr na miejsce w odpowiednim czasie, ilości i stanie” [Kowalska 2005, s. 9].
Zarządzanie zapasami jest interpretowane jako „czynności związane z planowaniem
zapasów i sterowaniem ich poziomem” [Fertsch 2006, s. 247]. Natomiast w węższym ujęciu sterowanie zapasami oznacza: „wyznaczanie wzorcowych wielkości zapasów (norm
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sterowania) zgodnych z kryterium racjonalności oraz podejmowanie działań (regulacja
strumieni dostaw) zmierzających do dotrzymania wyznaczonych norm” [Skowrońska
2005, s. 53]. W szerszym ujęciu będziemy mieli do czynienia z planowaniem zapotrzebowania w całych łańcuchach dostaw. Należy zaznaczyć, iż: „istotą współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw jest proces decyzyjny związany z synchronizowaniem fizycznych,
informacyjnych i finansowych strumieni popytu i podaży przepływających między jego
uczestnikami w celu osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej i tworzenia wartości
dodanej z korzyścią dla wszystkich jego ogniw, klientów oraz pozostałych interesariuszy”
[Witkowski 2010, s. 36]. Stąd wniosek, iż głównym celem procesów zaopatrzenia w całym
łańcuchu dostaw będzie synchronizacja strumieni popytu i podaży. Istotą wydaje się zatem takie planowanie sprzedaży, produkcji produktów gotowych i półproduktów oraz
wydobycia surowców, które w największym stopniu będzie odpowiadać planom zaspokajającym popyt na dane dobro. Tylko integracja i współpraca w ramach łańcuchów dostaw
może wpłynąć na efektywność i ekonomiczność działań poszczególnych podmiotów.
Do określania procesów poprzedzających obszar produkcji w przedsiębiorstwie bywają używane też inne terminy niż zaopatrzenie, takie jak „gospodarka materiałowa”
czy „zakupy materiałowe”. W klasycznym ujęciu nazwa „gospodarka materiałowa” jest
powiązana z pojęciem „zaopatrzenia”. S. Abt i H. Woźniak definiują gospodarkę materiałową jako: „zbiór wszystkich działań w przedsiębiorstwie, mających na celu pozyskanie
materiałów i postawienie ich do dyspozycji sfery produkcji. Jej zadaniem jest przygotowywanie dla potrzeb poszczególnych stanowisk pracy określonych materiałów w niezbędnej ilości i asortymencie, o określonej jakości, we właściwym czasie i miejscu przy
zachowaniu kryterium optymalizacji poziomu kosztów” [Abt, Woźniak 1993, s. 152].
Z logistyką, w tym z procesami zaopatrzenia, powiązany jest marketing. W wielu
branżach wskazać można na działania, a także instrumenty marketingowo-logistyczne,
wpływające na efektywność procesów, jak i samej działalności przedsiębiorstwa. Sam
marketing może także dotyczyć procesów zaopatrzenia. W literaturze przedmiotu można napotkać pojęcie „marketing zakupów” definiowany jako: „przemyślany zespół decyzji
i działań przedsiębiorstwa produkcyjnego określający jego politykę i strategię w zakresie
zaopatrzenia w środki produkcji, pozwalający na sprawne dokonanie zakupów (lub zakontraktowanie dostawy) każdego konkretnego asortymentu z najbardziej korzystnych
z rozpoznanych przez kupującego źródeł oraz uzyskanie wpływu na działanie dostawców
i procesy zachodzące na reprezentowanych przez nią rynkach” [Bendkowski, Radziejowska
2011, s. 41]. Procesy logistyczne zaopatrzenia wiążą się również z podejmowaniem wielu
niełatwych decyzji. Kierownicy działu zaopatrzenia muszą wykazywać się dużą wiedzą
i rozwagą, tym bardziej, że ich decyzje mają istotny wpływ na ekonomikę przedsiębiorstwa, a w szczególności na poziom kosztów i wielkość zysku [Kowalska 2005, s. 17].
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Charakterystyka oraz przedmiot działalności Grupy CCC S.A.
Historia i profil działalności CCC S.A.
Początki działalności spółki CCC sięgają pierwszej połowy lat 90-tych, kiedy powstała
Firma Handlowa Miłek, zajmująca się detalicznym i hurtowym handlem obuwiem. Od
1996 rozwijała pierwsze sklepy franczyzowe działające pod nazwą handlową Żółta Stopa. Tworzył się wówczas zespół, stanowiący obecne kierownictwo CCC S.A. W 1999 roku
zarejestrowana została spółka CCC sp. z o. o., która na bazie własnego konceptu handlowego Cena Czyni Cuda (w skrócie CCC) rozpoczęła współpracę z ponad setką franczyzobiorców. W kwietniu 2001 roku powstała nowa baza magazynowa oraz siedziba firmy
w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polkowicach. Wtedy też główni udziałowcy CCC sp. z o.o. założyli spółkę CCC Aspent R. Procyszyn S.k. (obecnie CCC Factory
sp. z o.o.), która wybudowała na sąsiadującym terenie fabrykę obuwia. W czerwcu 2004
roku nastąpiło uporządkowanie struktury własnościowej spółki CCC, czego wynikiem
było przekształcenie CCC sp. z o.o. w CCC S.A. oraz przeniesienie całości udziałów CCC
Factory do CCC S.A. W listopadzie 2004 roku przeprowadzono udaną ofertę publiczną
akcji spółki matki, które od 2 grudnia 2004 roku są notowane na rynku podstawowym
Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Głównym akcjonariuszem i założycielem
Grupy CCC S.A. jest Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC S.A., a pozostali członkowie kadry
menedżerskiej są akcjonariuszami Spółki [http://www.ng2.com.pl].
W grudniu 2015 roku firma dołączyła do spółek z indeksu WIG 20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w styczniu następnego roku nabyła blisko 75%
udziałów w spółce eobuwie.pl S.A. Rozszerzyło to działalność Grupy CCC S.A. o rynek
e-commerce i umożliwiło klientom zakupy online [http://www.ng2.com.pl].
Rozwój firmy, wzrost popytu na jej produkty i zwiększające się wymagania co do wydajności dystrybucji przyczyniły się do budowy Centrum Logistycznego w Legnickiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) w Polkowicach. Jest to nowoczesny kompleks
obiektów wielkopowierzchniowych (o powierzchni łącznej 82,3 tys. m2), w którym najważniejszym obiektem jest w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania typu mini-load (o łącznej powierzchni 23.064 m²), mogący pomieścić minimum 5 mln
par obuwia, czyli ponad 500 tys. kartonów różnych wymiarów. Centrum Logistyczne
w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) w Polkowicach stanowi największy
tego typu obiekt w Europie Środkowej. Zostało ono w 40% sfinansowane z funduszy
unijnych poprzez Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka [Sprawozdanie z działalności grupy za rok 2016].
Nowe Centrum Dystrybucyjne, w połączeniu z istniejącą sortownią, jest w stanie obsłużyć powyżej 100 tys. kartonów (ok. 1,1 mln par obuwia) w ciągu dwóch pracujących
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zmian. Zaawansowany proces mechanizacji zapewni obsługę przyszłego rozwoju firmy
oraz stanowi podstawę do dalszej rozbudowy procesów logistycznych.
Obecnie trwa rozbudowa jednego z magazynów o instalację składowania regałowego na dodatkowej powierzchni, pozwalająca na zwiększenie liczby regałów o ponad
60 tys. Dodatkowa powierzchnia magazynowa umożliwi również składowanie około 10
mln par obuwia.
Struktura organizacyjna firmy CCC S.A.
CCC S.A. prowadzi sprzedaż w 22 krajach i jest jedną z największych detalicznych
spółek obuwniczych w Europie Środkowej oraz jednym z największych producentów
obuwia w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną, eobuwie.pl S.A., jest także liderem
e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC S.A. po-

siada w 19 krajach w Europie i poza nią blisko tysiąc salonów o powierzchni nawet 550 tys. m2. Modne produkty i w atrakcyjnych cenach oferowane są klientom
w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, na Węgrzech,
Bułgarii, Serbii, Rosji, na Ukrainie, Rumunii, na Litwie, na Łotwie, Estonii, Mołdawii,
Grecji i Szwecji. Grupa w swojej fabryce obuwia skórzanego zatrudnia ponad 12 tys.
pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par butów [Sprawozdanie z działalności grupy za rok 2016].
Grupa CCC S.A. notowana jest także na Giełdzie Papierów Wartościowych, a strukturę akcjonariatu przedstawia poniższa tabela (tab. 1).

Tabela 1. Struktura akcjonariatu CCC S.A.
Liczba
posiadanych
akcji

Procentowy
udział w kapitale
akcyjnym

Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

Procentowy
udział w liczbie
głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

ULTRO S.a.r.l.
(podmiot
zależny od Dariusza
Miłka)

11 060 000

26,86%

16 520 000

34,55%

Leszek Gaczorek

2 000 000

4,86%

3 040 000

6,36%

Aviva OFE

3 429 086

7,23%

3 429 086

6,22%

Akcjonariusz
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Akcjonariusz

NationaleNederlanden OFE
Pozostali inwestorzy
(posiadający
mniej niż 5%
głosów na Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy)
Razem

Procentowy
udział w liczbie
głosów na
Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

Liczba
posiadanych
akcji

Procentowy
udział w kapitale
akcyjnym

Liczba głosów
na Walnym
Zgromadzeniu
Akcjonariuszy

3 429 086

8,33%

3 429 086

7,17%

21 703 764

52,72%

21 853 764

45,70%

41 168 000

100%

47 818 000

100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie [https://ccc.eu/pl/].

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.800,00 PLN i dzieli się na 41.168.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 6.650.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy [https://
corporate.ccc.eu/o-firmie]. Najwyższym organem Spółki CCC S.A. jest Walne Zgromadzenie. Natomiast organem nadzorczym w Spółce jest Rada Nadzorcza, sprawująca stały nadzór nad jej działalnością.
Przedmiot działalności i sposób organizacji działalności CCC S.A.
Dostawcą towarów dla Grupy CCC S.A. jest spółka CCC.eu sp. z o.o. Spółka pozyskuje go
od dostawców krajowych, zagranicznych oraz z własnej fabryki (CCC Factory sp. z o.o.).
Podstawowym produktem Grupy CCC S.A. jest obuwie. Klienci odwiedzający sklepy mają
do wyboru buty na każdą okazję – od sportowych po eleganckie, skórzane. Oferowany
asortyment Grupa sprzedaje pod markami własnymi oraz licencjonowanymi [https://
corporate.ccc.eu/o-firmie].
Obuwie importowane jest z Azji (62,2% wartości całych zakupów), produkowane we
własnej fabryce (15,8%), kupowane u dostawców krajowych (18,9%) oraz w pozostałych
krajach (3,1%). Główny kierunek importu obuwia z Azji to Indie (23,2% wartości całego importu), skąd dostawy pochodzą od kilkudziesięciu producentów. Produktami sprzedawanymi przez Grupę CCC S.A., prócz obuwia, są także torby, kosmetyki do butów i stóp, biżuteria, galanteria i akcesoria kolarskie. Wszystkie wymienione towary są kupowane
u dostawców zewnętrznych. Torby pochodzą z importu z Azji, natomiast pozostałe towary
pozyskiwane są na rynkach europejskich. Struktura asortymentowa sprzedaży pozostaje stała na przestrzeni lat – w I półroczu 2018 r. obuwie damskie stanowiło wartościowo
ok. 55% sprzedaży, obuwie męskie – ok. 21%, natomiast obuwie dziecięce – ok. 12%. Poza
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obuwiem, będącym głównym produktem, torebki stanowią blisko 7% sprzedaży, a kosmetyki nieco ponad 1%. Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy jest stale poszerzana,
a różnorodność oferowanych produktów pozwala klientom znaleźć artykuły odpowiadające ich oczekiwaniom, przez co rozwój grupy asortymentowej wpływa na zwiększenie
przychodów ze sprzedaży [https://corporate.ccc.eu/o-firmie].
Firma CCC S.A. przedstawia swoją strategię jako zestaw unikalnych kompetencji budujących przewagę konkurencyjną na europejskim rynku sprzedaży detalicznej obuwia.
Jedną z nich jest dostarczanie klientom o różnym poziomie zamożności kilku tysięcy
różnych modeli w ciągu sezonu. Krótkie serie, różnorodność kolorów, stylów i fasonów
gwarantują sprostanie oczekiwaniom klientów i częstotliwość zakupów. CCC S.A. sprzedaje w sklepach detalicznych własne marki, tj. produkty wyprodukowane w fabryce
w Polkowicach bądź zlecone do produkcji w outsourcingu na Dalekim Wschodzie, a na
platformie eobuwie.pl dostępne są dziesiątki tysięcy modeli najbardziej znanych światowych marek. Oferta CCC jest atrakcyjna cenowo, tak w segmencie butów skórzanych, jak
i syntetycznych. Firma dąży do kontynuacji ekspansji na rynkach Europy Środkowej

i Wschodniej, zbliżając się do pozycji lidera na każdym z krajowych rynków obuwniczych w regionie. Poprzez wykorzystanie synergii w obrębie Grupy CCC dąży także
do zdobycia, za pośrednictwem eobuwie.pl, pozycji lidera w sprzedaży obuwia online w Europie Środkowej [https://corporate.ccc.eu/o-firmie].

Proces zaopatrzenia jako element łańcucha dostaw
w Grupie CCC S.A.
W powyższej części artykułu przedstawiona została struktura asortymentowa Grupy
CCC S.A. Większość obuwia i akcesoriów importowana jest z Azji, część produktów pozyskiwana jest od krajowych dostawców i producentów, a 15,8% obuwia produkowane
jest w należącej do grupy CCC Factory sp. z o.o. Proces zaopatrzenia w całej grupie jest
bardzo rozbudowany. Z uwagi na ograniczenia opracowania, w niniejszym artykule
skupiono się na przedstawieniu charakterystyki procesu zaopatrzenia fabryki należącej do grupy. Na poniższym rysunku zaprezentowano łańcuch dostaw ukazujący miejsce fabryki w procesie zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.
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Rysunek 1. Łańcuch dostaw i proces zaopatrzenia dla CCC Factory sp. z o.o.

Źródło: opracowanie własne.

Proces zaopatrzenia dla fabryki działającej w ramach Grupy CCC S.A. jest dość prosty. Należy pamiętać, iż w zależności od poszczególnych komponentów i konkretnego
modelu obuwia będzie wielu poszczególnych dostawców. Natomiast chcąc przedstawić
proces zaopatrzenia dla całej Grupy, należałoby stworzyć sieć logistyczną ukazującą poszczególne procesy zachodzące między podmiotami.

Procedura doboru oraz oceny dostawców dla firmy
CCC Factory sp. z o.o.
Logistyka zaopatrzenia w segmencie rynku obuwniczego, zajmującego się produkcją
obuwia, działa głównie w obszarze wąskiego grona wyspecjalizowanych w konkretnych
produktach dostawców komponentów obuwniczych. Firma CCC Factory sp. z o.o. zaopatruje się w komponenty głównie u polskich oraz włoskich dostawców. Skóry używane
do produkcji obuwia zamawiane są w polskich, włoskich oraz azjatyckich garbarniach.
Niektóre elementy metalowe, np. nity, sprowadzane są z Azji.
Proces oceny dostawców rozpoczyna się w dziale przygotowania produkcji, na
etapie projektowania modelu obuwia. Technolodzy korzystają w listy dostawców, która w przypadku producentów komponentów obuwia jest wąska, rozsyłając zapytania
ofertowe dotyczące możliwości wykonania danego elementu modelu (np. obcasa czy
podeszwy) i wskazując parametry techniczne, jakie powinien dany komponent spełniać
(materiał, kolory, wykończenie wizualne). Zazwyczaj zapytanie nie dotyczy więcej niż
trzech dostawców jednocześnie. W ustalonym w zapytaniu ofertowym terminie dostawcy spotykają się z technologami obuwniczymi, prezentując tzw. „próby” komponentów
pod dany model obuwia, wykonane według zlecenia działu przygotowania produkcji
i omawiają przedstawiany produkt. Z tych wzorów komponentów produkowane są następnie pierwsze próbne modele obuwia. W trakcie ich produkcji oceniane jest wykonanie komponentów pod względem ich jakości, np. czy skóra nie pęka i się nie odkształca
oraz czy nie traci swoich właściwości pod wpływem kontaktu np. z klejami lub innymi
czynnikami chemicznymi wykorzystywanymi przy produkcji obuwia. Sprawdza się także, czy obcas jest dobrze wykonany, czy dobrze łączy się podeszwą (nie odstaje), czy
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kolorystyka masy, z której jest wykonany i jego wykończenie wizualne dobrze komponuje się z kolorem skóry, z której wykonana jest cholewka oraz czy jego montaż nie jest
problematyczny.
Dla celów przeprowadzenia oceny jakościowej zgłoszonych przez oferentów komponentów produkuje się z powierzonych wzorów produktów zazwyczaj od kilku do kilkunastu par wzorcowego obuwia (w przypadku, gdy dany model będzie produkowany
w kilku kolorach). Na podstawie tych próbnych partii obuwia, szef działu przygotowania
produkcji ocenia, który dostawca wykonał dany komponent najlepiej. Następuje wtedy
faza negocjacji cenowych.
W 90% przypadków główne komponenty wykorzystywane do produkcji obuwia
(skóra, obcasy, podeszwy, elementy konstrukcyjne wewnętrzne, takie jak np. zakładka
usztywniająca piętę) są zamawiane i projektowane indywidualnie pod konkretny model. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalny obcas czy podeszwa, za każdym razem są
one inne, dedykowane i dopracowane pod konkretny model obuwia.
Jeśli z kilku dostawców tylko jeden dostarczył produkt, spełniający w pełni wymagania technologów, proces negocjacji cen dla strony zamawiającej jest utrudniony. Producent ma świadomość posiadania wyłączności na dostawę danego produktu i często
winduje cenę. Doświadczenie pracowników działu przygotowania produkcji, polegające
na znajomości materiałów, z których wykonany jest dany komponent, ich cen na rynku
oraz procesu produkcyjnego (czy jest czasochłonny i pracochłonny), jest w procesie negocjowania cen bezcenne, ponieważ ich wiedza jest jedynym argumentem, z którego
może korzystać zamawiający.
W przypadku, gdy dwóch lub więcej dostawców spełniło wymagania działu przygotowania produkcji, wybiera się producenta oferującego najatrakcyjniejszą cenę.
Ponieważ po latach transformacji rynkowo-ustrojowej grupa producentów obuwia
oraz firm produkujących komponenty obuwnicze bardzo się zawęziła i wyklarowała (zostały głównie największe i najdłużej działające na rynku przedsiębiorstwa). Dostawcy
i producenci obuwia współpracują ze sobą od wielu lat, znają swoje możliwości oraz
słabe strony, zatem ryzyko, że firma, która wygrała konkurs ofert nie wywiąże się ze zlecenia, zrobi produkt niezgodny ze specyfikacją lub nie dostarczy go w wymaganym terminem, jest niskie.

Realizacja procesu zaopatrzenia w firmie
CCC Factory sp. z o.o.
Po zatwierdzeniu próbnych modeli obuwia, a zatem wybraniu konkretnych komponentów od konkretnych dostawców, produkcja danego modelu opracowywana jest pod
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kątem liczby, w jakiej będzie wyprodukowany oraz w jakim sortymencie (rozmiarach).
Strukturę produkcji określa się na podstawie analizy popytu klientów na podstawie danych sprzedażowych z ubiegłych okresów. Normiści z działu przygotowania produkcji
obliczają, jakie ilości materiałów będą potrzebne do wyprodukowania jednej pary i przekazują te informacje do działu logistyki. Rozpoczyna się wtedy proces zaopatrzenia – logistyk oblicza jakie łącznie ilości materiałów musi zamówić, żeby zrealizować całą partię
danego wzoru obuwia.
Proces planowania produkcji jest uzależniony od sezonowości w świecie mody,
tzn. w okresie wiosenno-letnim produkuje się kolekcje, które trafią do sklepów zimą,
a w okresie jesienno–zimowym obuwie, które sprzedawane będzie następnej wiosny.
W związku z tym produkcja planowana i realizowana jest z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Jej opracowanie pod względem technologicznym odbywa się mniej więcej
rok wcześniej niż sezon modowy, którego dotyczy. Jest więc sporo czasu na wybranie
komponentów i dostawców oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.
W firmie CCC Factory sp. z o.o. produkcja obuwia odbywa się dwutorowo, tzn.
w pierwszej kolejności składa się zamówienia na komponenty, które będą wykorzystane na szwalniach (skóry, podszewki, międzypodszewki, nici, taśmy). W międzyczasie,
wiedząc już, kiedy cholewki będą uszyte, składa się zamówienia i ustala terminy dostaw
na komponenty, które będą wykorzystane przy montażu obuwia (podeszwy, obcasy,
podpodeszwy, zakładki usztywniające itp.).
Fabryka CCC Factory sp. z o.o. dysponuje ograniczoną powierzchnią magazynową,
a niektóre komponenty (np. podeszwy) objętościowo zajmują dużo miejsca, konieczne jest zatem przestrzeganie filozofii dostaw just-in-time. Dział logistyki, na podstawie
planu produkcyjnego, ustala termin dostaw na konkretne partie dostaw komponentów w wybranym asortymencie. Zakłada się, że komponenty do produkcji konkretnego
modelu obuwia powinny być dostępne na magazynie na 48 godzin przed ich wejściem
na produkcję. Ten czas potrzebny jest do tego, aby magazyn przyjmujący towar mógł
go dokładnie przeliczyć i potwierdzić liczby zgłoszone na wewnętrznych dokumentach
wydania z magazynu towarzyszących dostawie, zgłosić ewentualne braki do uzupełnienia, a dział kontroli jakości mógł sprawdzić, czy towar spełnia wymagania jakościowe. W przypadku występujących niezgodności jest czas na wymianę lub uzupełnienie zamówionego towaru. Zweryfikowany przez magazyn oraz kontrolę jakości towar
oczekuje w magazynie na wydanie. Jeśli plan produkcyjny zakłada, że dziennie jedna linia montażowa powinna wyprodukować 1200 par obuwia, to przy 8-godzinnym trybie
pracy w ciągu jednej godziny produkuje ok. 150 par butów, magazyn dostarcza co dwie
godziny wyliczone według sortymentu liczby komponentów potrzebne do zmontowania 300 par butów. Dzięki temu na liniach montażowych zachowany jest porządek,
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przestrzeń okołoprodukcyjna nie jest zastawiona niepotrzebnym towarem, co wpływa
na ergonomię pracy.

Zależności i korzyści z integracji podmiotów w ramach
procesu zaopatrzenia w łańcuchu dostaw
Rozpatrując i analizując procesy zaopatrzenia ,należy zwrócić szczególną uwagę na
zależności i powiązania formalne zachodzące pomiędzy poszczególnymi podmiotami
działającymi w danym łańcuchu dostaw. Jeżeli podmioty są od siebie zależne, ich działania i współpraca będą ściśle powiązane i ograniczone do danej sieci. Z taką sytuacją
mamy do czynienia w przypadku opisywanej CCC Factory S.A. Fabryka co prawda jest
zaopatrywana przez zewnętrznych dostawców, natomiast sam zbyt, prognozy sprzedaży
i plany produkcyjne są tworzone wyłącznie na potrzeby Grupy.
Należy zauważyć, iż na poziom współpracy i sposób doboru dostawców wpływ
będą miały:
·· czynniki dotyczące produktów (jakość, cena, dostępność, termin i forma realizacji),
·· zależności i powiązania w łańcuchach dostaw,
·· formalne powiązania i przynależność do grup kapitałowych,
·· kontakty i zależności osobiste, funkcjonalne, technologiczne, finansowe,
·· doświadczenie, reputacja i opinia o dostawcy,
·· doświadczenia z poprzedniej współpracy.
Z doborem dostawcy w łańcuchach dostaw wiąże się też szereg korzyści i obowiązków wynikających ze współpracy pomiędzy danymi podmiotami. Do korzyści
można zaliczyć:
·· dopasowanie podaży do prognozowanego popytu przez wszystkie ogniwa łańcucha dostaw,
·· dopasowanie potrzeb produkcyjnych do planowanego popytu,
·· łatwiejsze tworzenie planów produkcji i sprzedaży,
·· mniej zwrotów, zapasów i odpadów produkcyjnych,
·· ścisły harmonogram produkcji i dopasowanie procesów zaopatrzenia w materiały
produkcyjne,
·· elastyczność dostaw i planowania,
·· tworzenia kapitału relacyjnego.
Korzyści płynące ze współpracy w zakresie zaopatrzenia, poza aspektami ściśle
związanymi ze sterowaniem zapasami i procesem produkcji, to także tworzenie kapitału relacyjnego. Trwała współpraca to nie tylko wspólne korzyści w zakresie mniejszych kosztów, ale także poznanie możliwości kontrahenta, jego mocnych i słabych
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stron. Analiza rynku w tym zakresie pomaga poznać nie tylko kooperantów, ale także
konkurencję istniejącą na naszym rynku, również wśród dostawców.

Podsumowanie
Procesy zaopatrzenia są istotne nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ale także w ujęciu globalnym i całych łańcuchów dostaw. Istnieje wiele korzyści ze wspólnego
planowania i harmonogramowania zaopatrzenia w ramach istniejących łańcuchów dostaw, odnoszonych przez wszystkich kooperantów w tychże łańcuchach. W niniejszym
opracowaniu przedstawiono ideę zaopatrzenia w kontekście zarządzania łańcuchem
dostaw w ujęciu literatury przedmiotu. Ponadto w studium przypadku opisano proces
zaopatrzenia na przykładzie jedynej fabryki funkcjonującej w Grupie CCC S.A. Opis ten
oparto na procesie zaopatrzenia, jaki odbywa się pomiędzy dostawcami, analizą dostawców, a także odbiorcą, którym jest bezpośrednio Grupa CCC S.A. Dzięki przygotowanemu
studium przypadku i literatury przedmiotu można było wskazać na zależności w zakresie
realizacji procesów w łańcuchach dostaw oraz korzyści, które z nich płyną.
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