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Wstęp

Wstęp
W rozważaniach na temat organizacji współczesnej logistyki i kierunków jej rozwoju bardzo trudno jednoznacznie wskazać te czynniki, które jednoznacznie determinują właściwe rozwiązania i prognozy. Pierwsze dwie dekady XXI wieku nie tylko zaskakują tempem
zmian w wielu obszarach gospodarki w połączeniu lub na skutek rozwoju technologicznego, ale również koniecznością szybkiego dostosowywania się do nowych warunków
funkcjonowania na coraz bardziej skomplikowanym rynku.
Problemem staje już nie tylko nadążanie za zmianami, szybka implementacja nowych
rozwiązań technicznych i technologii do prowadzonych działań, ale również zarządzanie
wiedzą, wykorzystanie dobrych praktyk oraz poszukiwanie innych niekonwencjonalnych
rozwiązań. Dodatkowo sprawę komplikuje coraz bardziej wymagający rynek pracy, który
wymusza zmiany organizacyjne, technologiczne, w powiązaniu z robotyzacją i automatyzacją wielu procesów.
Rozwój technologiczny, szczególnie w sferze telekomunikacji, który w obecnych warunkach zdefiniowany został pod hasłem „Rewolucji Przemysłowej 4.0”, stworzył zupełnie nowe
warunki funkcjonowania logistyki. Takie rozwiązania i koncepcje, jak: niskokosztowe sensory, „Big Data”„IoT”, „Rozwiązania chmurowe” i inne, nie tylko wygenerowały nowe rozwiązania, ale również, dzięki połączeniu z siecią komórkową piątej generacji (5G), stworzyły realne
warunki zarządzania logistyką w czasie rzeczywistym, bez względu na długość łańcucha
dostaw. To nowa jakość w funkcjonowaniu logistyki, która generuje kolejne potrzeby w zakresie praktycznej wiedzy, wskazania uwarunkowań działania, zagrożeń, jak i kosztów proponowanych oraz możliwych rozwiązań. Powstają pytania o potrzebę i zakres implementacji takich koncepcji oraz rozwiązań, jak: „Industry 4.0”, „Logistyka 4.0”, „Łańcuchy dostaw 4.0”,
o zakres, obszary, jak i skutki transformacji cyfrowej oraz wielu innych rozwiązań i koncepcji,
które radykalnie zmieniają sposób tworzenia wartości, konkurowania i obsługi klienta.
Wiele zmian w funkcjonowaniu współczesnej logistyki wymuszają również klienci,
którzy, żyjąc w coraz bardziej cyfrowym świecie, generują nowe oczekiwania i potrzeby.
Wiele rozwiązań i koncepcji logistycznej ulega dezaktualizacji lub wymaga radykalnych
zmian. Koniecznym staje się wdrożenie technologii, które zapewnią widoczność w całym
łańcuchu dostaw, reagowanie w czasie rzeczywistym oraz nowoczesną i cyfrową obsługę
klienta. Poszczególne firmy, jak i cała logistyka, muszą posiąść umiejętność rozumienia
i reagowania na wydarzenia globalne i, w zależności od specyfiki realizowanych działań,
wykorzystywać właściwą kombinację technologii.
W tym miejscu jednak wraca pytanie o konieczność i zakres transformacji. Jaki jest
obecnie i w jakim kierunku oraz zakresie zmieniać się będzie sposób podejmowania
5

decyzji i współpracy w logistyce, który w coraz większym stopniu będzie podlegał procesom cyfryzacji i automatyzacji? Padają pytania dotyczące nie tylko zmiany oczekiwań
i preferencji klientów, ale również między innymi o: gospodarkę sieciową, presję związaną
z kosztami, globalizację i kompleksowość działań, koncepcje zrównoważonego rozwoju,
niestabilność i zwiększone ryzyko zakłóceń, zmiany kulturowe, brak talentów oraz rynek
pracy. Wiele współczesnych organizacji logistycznych nie wie, jak i w jakiej kolejności
wdrażać konkretne rozwiązania, jak budować systemy oraz relacje w cyfrowym świecie.
Wskazują, że w procesie podejmowania strategicznych decyzji w firmach logistycznych
kluczowym elementem staje się szeroka wiedza na temat możliwych rozwiązań organizacyjnych czy też technologicznych.
Odpowiedzią na przedstawione problemy są zamieszczone w tym opracowaniu artykuły. Ich różnorodne spojrzenia na problemy nurtujące współczesną, jak i perspektywiczną, logistykę, stanowią nie tylko inspirujące, ale też ciekawe i uzasadnione naukowo ujęcie. Zamieszczone materiały są często odpowiedzią na stawiane przez praktyków
pytanie: co powinienem wiedzieć, zanim zdecyduję się wdrożyć dane rozwiązanie czy
technologie w swojej firmie.
Wiedza, którą zawiera to opracowanie, nie tylko przybliża i porządkuje wiele istotnych
dla logistyki zagadnień, ale również stanowi przyczynek do dalszych badań lub implementacji prezentowanych rozwiązań w praktyce. Doceniając wysiłek twórców prezentowanych materiałów, pamiętać jednak należy, że stanowią one ich autorskie spojrzenie.
Oddajemy czytelnikowi publikację prezentującą szerokie spektrum aspektów działań
logistycznych oraz ich dynamikę, które wskazuje na interdyscyplinarność logistyki. Tom jest
efektem pracy naukowców, jak i praktyków z wielu ośrodków naukowych. Artykuły składające się na niniejszą książkę dotyczą wielu aspektów z zakresu współczesnej, jak i perspektywicznej logistyki, a szczególnie zarządzania logistycznego, organizacji i funkcjonowania
zrównoważonych łańcuchów oraz nowych trendów i technologii w logistyce XXI wieku.
Na zakończenie raz jeszcze należy wskazać fakt, że tempo i skala zmian w obecnej
gospodarce, a więc i w logistyce, generuje konieczność przeprowadzenia wielu analiz
i badań, których celem jest wskazanie najlepszych rozwiązań oraz sposobów ich implementacji. Teoretycy i praktycy nieustannie wymieniają swoje doświadczenia, przeprowadzają badania i dyskutują nad znaczeniem, skutecznością i efektywnością logistyki, która
stoi wobec wielu wyzwań współczesnej dynamicznej gospodarki oraz przyszłości. Mamy
nadzieję, że istotnym głosem w tej dyskusji jest niniejsza publikacja.
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Legal Regulations Concerning the Organization
of Drivers’ Working Time in the European Union
and in the USA – Comparison of Solutions
in Chronological and Conceptual Terms
Abstract: Proper organization of the driver’s working time is of increasing importance in the
era of growing competitiveness and searching for ways to better use the resources. Various concepts and solutions should be analyzed, looking for proven panacea adequate to current needs
and conditions. Therefore, the purpose of the article is to identify the basic similarities and differences in the field of evaluation of legal norms associated with the working time of professional
drivers in relation to the legislation of the European Union, Poland and the United States of
America. The study compares changes linked with professional activity that took place within
the European Union, Poland and the USA in a chronological manner. The article is based on the
analysis of formal and legal documents and normative acts applicable in the area described,
functioning within the legal system of the EU, Poland and the USA. The article presents the basic
legal acts and formal rules determining the organization of the professional drivers’ working
system. This study is an element of research related to the development of a PhD dissertation,
thus constituting the basis for further research and reflection in the discussed area.
Key words: Driver’s working time, driver, transport, legal environment, transport conventions

Paweł Andrzejczyk, Andrzej Bujak, Ewa Rajczakowska

Introduction
Transport accompanies man practically from very beginnings of civilization development, as the very origin of this concept originates from the Latin language where transportare means to move, to carry. Transport needs belong to the group of secondary human needs and are related to the fact of various spatial distribution of resources, clusters
of people in the form of jobs, education or entertainment [Babis, Rydzkowski, Wojewódzka-Król 2008, p. 34]. Currently, transport is usually defined as a deliberate, paid transport
of people and /or material assets by an appropriate means of transport, using the available infrastructure. In another approach it is referred to as ‘material equipment for transport operations, i.e. infrastructure and rolling stock’ [Tomanek 2004, pp. 13–14]. In the
dictionary of logistic terminology, transport is defined as ‘a set of activities related to the
movement of people and material assets using appropriate means’ [Fertsch 2016, p. 91].
The most frequently used branch of transport in the world is road transport and it is
conditioned by many benefits it offers. For reference, the possibilities of handling various transport needs of various levels, without unnecessarily incurring investment outlays
and the fact that the means of transport is characterized by load susceptibility, as well
as relatively high speed of transport [Rydzkowski, Wojewódzka-Król 2009, p. 38]. This is
particularly visible on short and medium distances. It should also be noted that properly
managed road transport is characterized by relatively high timeliness and punctuality
of service provision. These attributes result mainly from the possibility of carrying out
transports in accordance with a strictly defined schedule, which is jointly determined by
the seller of the transport service and its recipient [Andrzejczyk, Fajfer 2016, p. 77].
The functioning of road transport depends on appropriate regulations in this respect. The rules of the Polish transport law have their source in various legal acts. Both Polish
and foreign transportation companies are obliged to comply with them. Undoubtedly
one of the most important areas, which has been described in the law, is the one devoted to the drivers’ working time in Europe, and thus the approach to this issue is in many
respects consistent. However, it varies from the approach that applies, for example, in
America (USA). Just as the European approach is different from the American one as
regards the rules of normalizing the driver’s working time, the same is the way to reach
the currently applicable solutions in this respect on both continents. The purpose of the
article is to identify differences in the approach to normalizing drivers’ working time as
an area of international and national regulation. The article was based on the analysis of
formal and legal documents and normative acts applicable in the countries described.
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Development of regulations regarding drivers’ working
time in the European Union and Poland
The main reason for the introduction of specific regulations concerning the driver’s working time should be considered a still growing percentage share in the total number of
loads transported by road. The continuous increase in demand for transport work in the
road transport sector generated even greater demand for processing capacity of professional drivers. This in turn translated into a permanent overload of these employees,
which subsequently resulted in a decrease in road transport safety.
Due to the increasing traffic and growing responsibility for the safety of people and
transported cargo via discussed transport, there is a huge dependability on drivers and
carriers. Therefore, there is an urgent need to regulate the working time of professional
drivers. It should be emphasized that these activities were caused not only by the concern for improving road safety, but also, and perhaps above all, the working conditions
of drivers. The indirect effect of introducing legal regulations related to the normalization of professional activity of drivers has become the transparency of competition conditions between transport companies, at least in theory, because in practice it turned
out that it was, is and will probably be different.
Analyzing the history of the norms of working principles of truck drivers, in Europe
this process began with Regulation of the European Economic Community Council No. 543/69
of March 25, 1969 on the unification of certain social laws relating to road transport [Council
Regulation (ECC) No. 543/69, PSM 2017]. This ordinance regulated the minimum age of drivers, the daily driving time, which was 8 hours, of which the driver could lead a maximum
of 4 hours, two times with an hour break between four-hour cycles. This directive also
regulated the duration of the daily rest period, as well as the rules for documenting work,
control and punishment in the event of non-compliance with the Regulation.
Another legal act regulating the work of drivers was the AETR Agreement drawn
up in Geneva in 1970, often referred to as the AETR Convention, which, like Regulation
543/69, direct the age of drivers, the daily driving period, which was extended to 9 hours.
This time the driver can drive the vehicle twice for 4 hours and 30 minutes and after 4 hours and 30 minutes, he is obliged to take a 45-minute break. This contract also regulates
the daily rest period, the installation and use of a control device recording the time and
parameters of driving. It is provided by the usage of a tachograph, then the parameters
are saved in the analog system by drawing the driving parameters using the appropriate
stylus on the record sheet. Interestingly, the analog system still works in many vehicles
to this day, despite the fact that for several years these devices have not been installed
in new vehicles. This act also regulates the introduction of supervision of the company’s
11
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driving time and the prohibition of rewarding with bonuses or allowances for the distance traveled or the amount of transported goods. Poland ratified the above convention
on August 30, 1999 [OJ 1999 No. 94 item 1087 Government Declaration, Isap 2017].
It should be noted that the regulations governing drivers’ working time were naturally
subject to the change process and were dependent on the development of the transport
market. The regulations in the acts mentioned above slowly became insufficient. This state
of affairs resulted even from the growing transport needs for which transport companies
tried to respond. Research has consistently shown that some companies tried to meet
the increased demand for transport services without additional expenditure needed to
increase employment or expand the rolling stock, which in extreme cases caused a number of frauds and attempts to circumvent regulations related to drivers’ working time.
The answer to this was Regulation of the Council of Europe 3820/85 of December 20, 1985
on the harmonization of certain social legislation relating to road transport [Council Regulation
(EEC) No. 3830/85, Magnumchorula 2017]. The regulation indicated the AETR Convention as
a legal act regulating the rules of work of crews performing international road transport and
the scope of application of these provisions, at the same time it announced that Regulation
543/69 was repealed and ceases to be in force. In its provisions, the new regulation regulated
issues such as driver’s age, driving time and breaks, and day rest periods. During the breaks,
the driver could not do any other work, and the waiting time or spent in the vehicle on the
ferry or on the train was not considered another work. In addition, the law regulated the rules
of daily rest received on a ferry or on a train [Council Regulation (EEC) No 3820/85 1985].
Another important act that was issued in this area was a document created in 2002 by
the European Parliament Directive 2002/15 / EC on the organization of working time of persons
performing road activities in the field of road transport [Directive 2002/15/E NZZK]. The abovementioned directive defines relations / rules related to the working time of drivers who are:
a) employed under a contract of employment (in the case of Poland, talk about contracts concluded in accordance with the principles set out in the Labor Code),
b) employed in a different form (for example: on the basis of civil law contracts, e.g.
fee-for-task agreement),
c) owners of transport / transport companies who independently carry out road transport with their own vehicle submitted for their own transport license,
d) owners of companies who do business in any form, and transport activities are not
their primary source of income, but who independently carry out the service of driving
a vehicle (own or someone else’s) without owning a license (so-called self-employment).
The next legal act issued by the European Parliament was the Ordinance of
March 15, 2006, No. 561/2006, on the harmonization of certain social legislation relating
to road transport and amending Council Regulations (EEC) No 3821/85 and (EC) 2135/98 as
12
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well as repealing Council Regulation (EEC) No 3820/85 of 15 March 2006.[Journal of the
EU.L. 2006 No. 102]. This Regulation adjusted, inter alia:
a) maximum standards of driving time used in road transport during the 24-hour period. The 9-hour driving time of the driver has been maintained, with the possibility of
extending up to 10 hours twice a week,
b) maximum weekly driving time, i.e. allowed maximum driver to drive a vehicle up to
56 hours, while maintaining the previous norm of two-week driving time, which was
90 hours,
c) the minimum daily rest period, which now has to last 11 consecutive hours, with
the principle that no more than three times a week the driver may reduce his rest to
a minimum of 9 hours,
d) for weekly rest the driver is entitled to a full week’s 45-hour rest (at regular intervals
of two weeks) at least once every two weeks,
e) the current solution has been maintained that the driver cannot drive more than 4.5
hours without interruption, after which the driver must pick up the mandatory break,
which is at least 45 minutes, this break can be divided into two parts, the first of which
should last at least 15 minutes and the second at least 30 minutes,
f) resignation from compensating for shortening the daily rest period, because the
new regulations guarantee adequate rest [Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council, Eur-lex.europa 2015].
Ordinance of 15 March 2006 No. 561/2006 on the harmonization of certain social legislation relating to road transport and amending Council Regulations (EEC) Nos 3821/85 and
(EC) 2135/98 as well as repealing Council Regulation (EEC) No. 3820/85 of March 15, 2006,
was the last important document changing and, at the same time, regulating the rules
of drivers’ working time within the structures of the European Union.

The development of regulations regarding drivers’ working
time in Poland
In Poland, the time norms regulating drivers’ working time up to 2001 were included
mainly in the Labor Code. As Poland thought very seriously about joining the European
Union, it was in some way self-imposed to adjust the regulations regarding the drivers’
working time with those that were already in force on the western side of the Polish
border. This state of affairs has resulted in the creation of a package of laws on road transport. The crowning achievement of these activities was the adoption by the Parliament
of the Republic of Poland in August 2001 of the Act on the working time of drivers [Act of 24
August 2001 on the working time of drivers, Isap 2017]. This Act, similarly to Regulation
13
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3820/85, defined the driving time, breaks while driving and rest of drivers and entrepreneurs engaged in road transport. The accession of Poland to the European Union in
2004 resulted in its amendment. It should be noted that after Poland’s accession to the
European Union, the Act on the working time of drivers was changed several times by the
legislator. The changes took place successively [Isap 2018]:
1. Amendment No. 1. The Act of 26 April 2007 amending the Act on drivers’ working
time and amending certain other acts.
2. Amendment No. 2. Act of May 7, 2009 amending the Act on drivers’ working time.
3. Amendment no. 3. Act of 16 September 2011 amending the act on road transport
and certain other acts.
4. Amendment no. 4. Act amending the act on road transport and the act on the working time of drivers dated 5 April 2013. In the case of this amendment, it is worth noting
that it has implemented the following recommendations of Directive 15/2005:
a) regulated the rules relating to the working time of entrepreneurs who personally
carry out road transport within the meaning of art. 4 points 6a of the Act of 6 September 2001 on road transport; (Articles 1a and 1b of the amended Act),
b) regulated the rules relating to the working time of persons not employed by the
entrepreneur, but personally performing road transport (Article 1b of the amended
Act), within the meaning of art. 4 points 6a of the Act of 6 September 2001 on road
transport, to his benefit,
c) has established Chapter 3a of the Act, Working Hours of Non-Employed Drivers, in
which the following directive guidelines have been regulated:
·· introduced the definition of working time of entrepreneurs referred to in art. 1,
point 1a, and persons referred to in art. 1, point 1b, art. 26a,
·· the relationship between work time and readiness for drivers not employed under a contract of employment is specified,
·· the average weekly working time of drivers not employed under a contract of
employment (48 hours on average),
·· set a billing period for employees not employed under a contract of employment
(maximum 4 months),
·· the allowable extended weekly working time and conditions for such extension
(up to 60 hours),
·· it is specified that the provisions of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR agreement are used to designate a rest period and breaks,
·· it was determined that the entrepreneur’s working time record is kept by the
entrepreneur himself, (Article 26d),
·· it was specified that the record of working time of persons not employed under
14
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the contract the work for which the road transport is carried out,
·· it was specified that the working time records referred to in art. 26d, is stored for
a period of two years after the end of the accounting period covered by it,
·· it was specified that the entity for the benefit of which road transport is carried out shall issue to the persons not employed under a contract of employment
a copy of the working time record’.
It is significant to point that the Directive 2002/15/EC was established in 2002. It
defines, among others, maximum weekly working time, breaks at work, rest periods
and regulations regarding the driver’s work at night. In Poland, the recommendations of this directive came into force on 16/07/2013. It is worth emphasizing that
thanks to their implementation, regulations concerning drivers’ working time, regardless of the type of their employment, are uniform for all drivers. It does not change
the fact that due to the differences in passing times of particular driver’s activities
until the time of his work, the consequences of applying the same restrictions on
working time and breaks in work are still different here.
5. Amendment No. 5. The Act of 5 July 2018 on tachographs, which is amended by the
following acts:
a) The Act of 20 June 1997, Road Traffic Law,
b) The Act of 11 May 2001, the Law on Measures,
c) The Act of 6 September 2001 on road transport,
d) The Act of 16 April 2004 on the working time of drivers,
e) The Act of 29 July 2005 on the system of digital tachographs.
It should be noted that the assumption of the Act of 5 July 2018 on tachographs in the
scope of its regulations is mainly aimed at adapting Polish acts to those that exist in the
European Union. It should be emphasized that so far, the implementation of EU directives
related to drivers’ working time in Poland has in fact taken place in a rather lax way. The
last amendment adapts the Polish law to such acts as: Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 165/2014 of 4 February 2014 on tachographs used in road
transport and repealing Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in
road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament
and of the Council on the harmonization of certain social provisions relating to transport
Road (Official Journal of the European Union L 60, 28/02/2014, page 1). According to art. 1,
point 3 of the Commission Implementing Regulation (EU) 2016/799 of 18 March 2016 implementing the Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council laying down requirements for the construction, checking, installation, use and repair
of tachographs and their components (Journal of Laws UE L 139 of 26.05.2016, page 1,
as amended), tachographs other than intelligent tachographs must continue to meet,
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as regards their construction, inspection, installation, use and repair, requirements contained in Annex 1 to Regulation (EU) No 165/2014 or Annex 1B to Council Regulation (EEC)
No 3821/85 of 20 December 1985 on recording equipment used in road transport (OJ L 370
of 31.12.2005) 1985, p. 21, as amended), as appropriate1.
In Poland the working time of drivers employed on the basis of an employment
contract is additionally regulated by the Labor Code. The specifications of employees’
working time, i.e. persons employed under a contract of employment, appointment,
election, appointment or a cooperative employment contract, are enumerated there.
In addition, it regulates overtime and night work, as well as the number of workdays per
week, or the admissibility of work on Sundays and holidays.

The development of regulations on drivers’ working time
in the United States of America
The basic conclusion that arises while the analysis of changes in the existing regulations
related to the working time of drivers in the US is the fact that it is evident that they are
created with the recipients in mind, both at the level of their interpretation, which is unambiguous and most important very simple and therefore intuitive as well as in the course of
their changes, which were very few. What is worth noting here, even the very process of
changes in the provisions related to the discussed regulations from the very beginning was
not very revolutionary. And the principles introduced were always in accordance with the
maximum transparency and simplicity of the created legal system. Moreover, in the USA
driving rules have been in operation since 1938, and despite the fact that they have been
in force for more than 80 years, they were changed only 7 times, which indicates their very
good adaptation to the needs of the American transport market (table 1).
Table 1. List of changes in regulations related to the working time of drivers working
in the United States in the period of 1938–2019
Minimum
Duty
Cycle
(hours)

On-Duty
Maximum
(hours)

Driving
Maximum
(hours)

Off-Duty
Minimum
(hours)

1938

24

15

12

9

None

None

1939

24

Rescinded

10

8

Can split 8 hours of
off-duty time into two
periods.

None

Enforcement Year

1
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Enforcement Year

1962

1963

2003
(applicable
only to truck
drivers)a

Minimum
Duty
Cycle
(hours)

18

18

21

On-Duty
Maximum
(hours)

15

15

14

Driving
Maximum
(hours)

Off-Duty
Minimum
(hours)

Restart Provision

8

Can split 8 hours of
off-duty time into
two periods provided
neither is less than 2
hours long.

None

8

Can split 8 hours of
off-duty time into two
periods of 4 hours
each.

None

10

Can split 10 hours
of off-duty time into
periods of at least 2
hours.

Restart weekly onduty hours after 34
consecutive hours off
duty; on-duty time limit
is 60 hours in 7 days or
70 hours in 8 days.

8 consecutive hours
in sleeper berth,
plus a separate 2
consecutive hours
either in sleeper
berth, off duty, or
a combination of the
two.

The 34 hours off duty
must include two
periods from 1 AM to
5 AM; use of restart
provision limited to
once a week.

10

10

11

Sleeper Berth Provision

2011
(applicable
only to truck
drivers)b

24

14

11

10

2011
(applicable
only to bus
drivers)

24

15

10

Not
applicable

Same as above

Not applicable

2013
(applicable
only to truck
drivers)c

24

14

11

10

Same as above

Suspended

Source: developed on the basis of: https: //www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK384967/table/tab_4_1/?
Report = objectonly:
a. 49 CFRParts 385, 386, 390. (access: 27.01.2019).
b. See: Summary of Hours of Service Regulations, Federal Motor Carrier Safety Administration, (2016), [online], http://www.fmcsa.dot.gov/regulations/rulemaking/2011-32696; Discover U.S. Government Information (2011), [online], https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-12-27/html/2011-32696.htm [March 2016].
c. See: Summary of Hours of Service Regulations, Federal Motor Carrier Safety Administration, (2016), [online],
http://www.fmcsa.dot.gov/regulations/hours-service/summary-hours-service-regulations [March 2016].
Source: adapted from Goel and Vidal (2014, Table 1).
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Summary
In conclusion, comparing the very process of introducing appropriate regulations related to drivers’ working time, based on the conducted research, it can be concluded that
in the US standards related to driver activity were introduced much earlier than in Europe. In the United States, the first regulations in this respect date back to 1939, whereas in
Europe the first basic legal norms in the field of drivers’ working time were described in
1967. Drivers’ working hours were regulated in Poland in 2001.
It should be recognized that the provisions applicable in the area of the European
Union, thus in Poland are more restrictive than those operating in the US. European
provisions are much more complicated than those applicable overseas, concerning drivers’ working time in the United States of America were published in the form one table
on the FMCSA (Federal Motor Carrier Safety Administration) website. They seem much
more transparent, less restrictive and easier to understand and implement than those
existing in Poland and in the European Union.
Analyzing the changes taking place in the discussed area, legal regulations related
to drivers’ work time in Europe in relation to those in force in the US differ practically in
every aspect. The only common features of both systems are the existence of a division
into the time of conducting and the time of other professional activity as well as the
existence of the need to take breaks and daily rests. However, the rules for receiving
breaks, their counting and the length of the drivers’ work are different. Similarities and
differences in this area will be discussed in detail in the next article entitled “Analysis of
legal regulations concerning drivers’ working time in the European Union and in Poland
in relation to American solutions (USA) – aspect of concretion”.
This study is the starting point for the next article, which will compare legal systems
related to drivers’ working time in Europe and America in the aspect of competitiveness
of the transport industry. The solutions presented in the text are an element of the scientific dissertation and the authors will be grateful for any comments sent to the e-mail
address: andrzejczyk@o2.pl.
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Wstęp
Zadania stawiane przed Polskimi Siłami Zbrojnymi wynikają przede wszystkim z nałożonego na nie konstytucyjnego obowiązku obrony i ochrony granic. Działalność wojska
ma na celu przygotowanie posiadanych zasobów do prowadzenia działań bojowych.
Osiągnięcie sprawności i gotowości całego systemu jest priorytetem, warto zatem w procesie podejmowania decyzji wykorzystywać dostępne metody i narzędzia pozwalające
przewidywać nadchodzące zdarzenia z pewnym wyprzedzeniem tak, aby można było
przygotować odpowiedni plan działania opierający się nie tylko na wiedzy i doświadczeniu dowódców, ale także na analizach matematycznych. W artykule przedstawiono jedną

Anna Borucka

z możliwych metod opisu systemu eksploatacji pozwalających na predykcję przyszłych
zjawisk. Celem artykułu jest zaprezentowanie metody skutecznie wspierającej zarządzanie oraz diagnostykę systemu obiektów technicznych za pomocą prognozowania logistycznych wskaźników eksploatacyjnych.
Badanie opisywane w opracowaniu zostało zrealizowane na podstawie danych udostępnionych przez bazę lotniczą. Przekazana ewidencja dotyczyła czynności wykonywanych przez statki powietrzne (SP) w 2016 r. Na jej podstawie wyodrębniono stany
eksploatacyjne, w których znajdowały się analizowane SP, wraz z czasami ich trwania.
Znaczna liczba stanów została wyróżniona głównie ze względów formalnych i z przyczyn organizacyjnych, bez uwzględnienia ich funkcjonalnego podobieństwa, co skutkowało decyzją o pogrupowaniu stanów podobnych. W rezultacie otrzymano 5 rozłącznych stanów eksploatacyjnych (S1, S2, S3, S4, S5). Taka minimalna liczba jest wystarczająca
do przeprowadzenia badań ogólnej jakości systemu eksploatacji i umożliwia obliczenie
podstawowych wskaźników eksploatacyjnych. Dla analizowanych statków powietrznych są to stany: wykonywania zadania (lotu), obsługiwania i napraw, gotowości do realizacji zadania, oczekiwania na pilota i postoju pod ochroną. Zostały one przedstawione,
wraz z ich charakterystyką, w tabeli 1.
Tabela 1. Stany eksploatacyjne wyróżnione dla badanych obiektów technicznych
Stan eksploatacyjny
Stan S1
– wykonywanie zadania – lotu

Stan S2
– obsługiwanie i naprawy

Stan S3
– gotowość do realizacji zadania
Stan S4
– oczekiwanie na pilota
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Realizowana funkcja
Jest to stan, który polega na realizacji przez statek powietrzny
zadania, do którego został przeznaczony – lotu. Stan ten obejmuje nie tylko realizację czynności związanych z dostarczeniem
osób/rzeczy, ale także tych dotyczących weryfikacji stanu
technicznego i jego kontroli, odbywających się w powietrzu (lot
weryfikacyjny i kontrolny)
Jest to stan polegający na wykonywaniu naziemnych obsług
i ewentualnych czynności korygujących i przygotowujących
statek do lotu, w tym także tankowania. Dotyczą one obiektu
sprawnego technicznie. Realizowane są przez specjalną grupę
techników, głównie przed każdym wylotem i po powrocie, a także
doraźnie, w razie potrzeby, w celu zapewnienia najwyższego
poziomu bezpieczeństwa
Jest to stan statku powietrznego polegający na jego zweryfikowanej i potwierdzonej pod względem technicznym gotowości
do lotu w czasie, kiedy obecny jest pilot i ma miejsce oczekiwanie na realizację rozkazu
Jest to stan statku powietrznego polegający na jego zweryfikowanej i potwierdzonej pod względem technicznym gotowości
do lotu jednak w czasie, kiedy pilot nie jest obecny i nie ma możliwości realizacji rozkazu
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Stan eksploatacyjny
Stan S5
– postój pod ochroną

Realizowana funkcja
Jest to stan statku powietrznego, kiedy po zakończonym zadaniu
jest on przekazany pod nadzór firmy ochroniarskiej i ma miejsce
postój w hangarze. Aby możliwa była realizacja zadania, konieczne jest wykonanie wszystkich czynności kontrolnych

Źródło: opracowanie własne.

Wyodrębnienie stanów eksploatacyjnych pozwoliło na dokonanie analizy dozwolonych przejść międzystanowych obiektu od stanu poprzedniego Si do następnego Sj
(zob. tabela 2). Zostały one określone na podstawie istniejącej dokumentacji technicznej
oraz posiadanej wiedzy dotyczącej rozważanego procesu.
Tabela 2. Macierz dozwolonych przejść międzystanowych
↓ Si → Sj

S1

S2

S3

S4

S5

S1
S2
S3
S4
S5

0
1
1
0
0

1
0
1
1
1

1
1
0
1
0

1
1
1
0
0

0
1
1
1
0

Źródło: opracowanie własne.

Zerowe elementy macierzy oznaczają przejścia zabronione, będące ograniczeniami
procesu, natomiast jedynki to przejścia dozwolone. Przedstawiona powyżej macierz
wskazuje na istnienie restrykcyjnego stanu S5 narzucającego z góry ustalony podciąg
stanów trajektorii fazowej obiektu. Wynika to ze specyfiki badanego systemu technicznego i wysokiego priorytetu kwestii bezpieczeństwa podczas realizacji lotów. Każde
zakończenie stanu: postój pod ochroną (S5), przed wykorzystaniem statku powietrznego do realizacji zadania, musi być poprzedzone zawsze obsługą techniczną (S2). Stąd
zdeterminowana zależność S5→S2. Przejścia dozwolone i zabronione przedstawiono na
rysunku 1 za pomocą grafu.
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Rysunek 1. Graf możliwych przejść między stanami

Źródło: opracowanie własne.

Łańcuch Markowa procesu eksploatacji statków
powietrznych
Tak zdefiniowany proces eksploatacji obiektów technicznych poddano dalszej analizie,
wykorzystując procesy Markowa. O procesie stochastycznym {Xt}t mówimy, że jest procesem markowskim, kiedy spełnia własność Markowa, czyli założenie o braku historii
[Decewicz 2010; Iwanik, Misiewicz 2015]. Oznacza to, że dla każdego momentu t0 prawdopodobieństwo zmiany na dowolne położenie systemu dla t>t0 zależy jedynie od jego
położenia w chwili t=t0, a nie zależy od tego, w jaki sposób proces ten przebiegał w przeszłości. Zatem proces losowy {X(t0 + τ), tєT} określa się procesem Markowa, gdy dla dowolnego skończonego ciągu chwil t1<t2<...<tn (t1, t2…tn є T) i dowolnych liczb rzeczywistych
(x1, x2, …,xn) zachodzi następująca równość:
P[X(tn ) < tn|X(tn–1) = xn–1, X(tn–2 ) = xn–2, … , X(t1) = x1] = P[X(tn) = xn|X(tn–1) = xn–1

(1)

która oznacza, że warunkowy rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej X(tn)
w chwili tn zależy wyłącznie od rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej X(tn–1)
w chwili tn–1, a nie zależy od rozkładów prawdopodobieństw zmiennej losowej, jakie proces przyjmował w chwilach: t1, t2 , ... , tn–2. Pierwszy etap badania musi więc polegać na
uzasadnieniu, że analizowany proces jest procesem bez pamięci dla dostatecznie długich
okresów, do czego wykorzystuje się funkcję autokorelacji ACF i autokorelacji cząstkowej
PACF. Przykładowy wykres, dla stanu S1: wykonywanie zadania (lotu), przedstawiono na
rysunku 2.
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Rysunek 2. Korelogram czasu trwania stanu S1. Opóźnienia do 50

Źródło: opracowanie własne.

Brak statystycznie istotnie różnych od zera wartości funkcji autokorelacji ACF i autokorelacji cząstkowej PACF wskazuje na nieistnienie zależności czasowych.
W analizie procesów Markowa istotną rolę odgrywają dyskretne procesy Markowa,
opisywane przez funkcję zwaną „prawdopodobieństwem przejścia” (2), określaną na
przedziale: T = [t0,∞] z przestrzenią stanów S = {0,1,2,...} [Kałuski 2007].
Prawdopodobieństwa przejścia:
pij(s, t) = P[X(t) = j|X(s) = i], t ≥ s, i, j = 0, 1, 2, ... 				

(2)

spełniają równanie Smoluchowskiego – Chapmana – Kołmogorowa, czyli:
			

(3)

oraz warunek normalizacji:
.
W związku z powyższym następnym etapem badania była estymacja parametrów
procesu Markowa dla badanego systemu eksploatacji. W pierwszej kolejności dokonano oszacowania estymatorów macierzy prawdopodobieństw przejść, jako częstości wij
przejść ze stanu Si do stanu Sj, wykorzystując do tego celu przybliżoną metodę największej wiarygodności. Otrzymane w ten sposób wyniki przedstawiono w tabeli 3.
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Tabela 3. Wartości elementów pij macierzy P
S1
S2
S3
S4
S5

pij

S1
0
0,2634
0,2576
0
0

S2
0,3576
0
0,2576
0,3431
1,0000

S3
0,3269
0,2408
0
0,3137
0

S4
0,3154
0,2324
0,2272
0
0

S5
0
0,2634
0,2576
0,3431
0

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z wnioskowaniem statystycznym, konieczna jest ocena oszacowanych
estymatorów pij. Ich wiarygodność i dyspersję sprawdzono, obliczając odchylenie standardowe (błąd standardowy) S (pij) oraz współczynnik zmienności (błąd precyzji) V (pij).
Wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 4 i 5.
Tabela 4. Odchylenie standardowe S (pij) elementów macierzy P (w %)
S (pij)
S1
S2
S3
S4
S5

S1
0
6,6
6,9
0
0

S2
6,2
0
6,9
6,6
0

S3
6,3
6,7
0
6,8
0

S4
6,4
6,7
7,1
0
0

S5
0
6,6
6,9
6,6
0

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Współczynnik zmienności V (pij) elementów macierzy P (w %)
V (pij)
S1
S2
S3
S4
S5

S1
0
25
26,8
0
0

S2
17,2
0
26,8
19,3
0

S3
19,3
27,8
0
21,6
0

S4
20,1
28,9
31,0
0
0

S5
0
25,0
26,8
19,3
0

Źródło: opracowanie własne.

Jakość uzyskanych wyników jest jedynie zadowalająca, większość błędów wynosi
ok. 20%, co można uznać w logistyce za wartość dopuszczalną, ale trzeba przyznać,
że mniejsze wskazania byłyby bardziej pożądane. Potencjalną przyczyną takich rezultatów oszacowań parametrów jest brak możliwości uzyskania w wojsku dokładnych
i wielowymiarowych informacji, gdyż dominuje tam ewidencja papierowa, obarczona
znacznym ryzykiem błędu ludzkiego i zawierająca jedynie kluczowe dla danego rozkazu informacje. Funkcjonujące w cywilnych przedsiębiorstwach nowoczesne systemy
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zbierające, przetwarzające i agregujące dane wprowadzane są w armii stopniowo, nie
tylko ze względu na inne – niż w nastawionych na zysk finansowy firmach cywilnych –
cele i kierunki jej rozwoju, ale także w związku z rozmiarem i rozpiętością sił zbrojnych,
a także różnorodnością realizowanych przez nie zadań.
Kolejnym etapem badania było obliczenie prawdopodobieństw ergodycznych dla
analizowanego łańcucha, czyli określenie, jak zachowują się prawdopodobieństwa pij(n)
przy n→∞ (t→∞) [Jaźwiński, Grabski 2003].
Rozkładem ergodycznym Π łańcucha Markowa jest granica:
						

(4)

Rozkład graniczny Π jest jedynym niezerowym rozwiązaniem następującego równania:
(PT – Ι) ΠT = 0								

(5)

które spełnia warunek normalizacji, tj.: ∑ i=1 Πi = 1.
W analizowanym przypadku sprowadza się to do rozwiązania poniższego równania:
		

(6)

Rozwiązanie otrzymano, wykorzystując dodatek Solver programu Microsoft Excel
i potwierdzono w programie Mathematica, obliczając takie same wartości prawdopodobieństw granicznych dla łańcucha Markowa. Wyniki przedstawiono w tabeli 6. Zestawiono je z częstościami obserwacji stanów S1–S5. Ich porównanie pozwoliło określić, jak daleko od granicznej równowagi był system w trakcie pozyskiwania danych empirycznych.
Tabela 6. Prawdopodobieństwa ergodyczne oraz częstości stanów
S1

S2

S3

S4

S5

pj Star

pj, wj

0,1345

0,3385

0,1760

0,1611

0,1898

wj Star

0,2085

0,2085

0,1906

0,1839

0,2085

Odch. %

54,99

–38,41

8,27

14,15

9,85

Źródło: opracowanie własne.

Prawdopodobieństwa ergodyczne i częstości zamieszczone w tabeli 6 określone są
dla zbioru stanów, a nie dla okresu czasu i informują, jaką część stanowiły prawdopodobieństwa obserwacji poszczególnych stanów w całym zbiorze. Obliczone odchylenia są
największe dla stanu S1 oraz S2. Znaczne (prawie 55%) dodatnie odchylenie stanu S1 (realizacja zadania) może wynikać z bieżącej intensywności realizowanego procesu i znacznej
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liczby wykonywanych zadań, które – według prognozy – stopniowo będą się zmniejszać.
Natomiast ujemne odchylenie częstości realizacji procesów obsługowo- naprawczych (S2)
wynika z nieuniknionego procesu starzenia się eksploatowanej grupy obiektów, która
wraz z upływem czasu będzie wymagała dodatkowych napraw i dłuższych przeglądów.

Model Markowa procesu eksploatacji statków
powietrznych w czasie fizycznym ciągłym
Badanie procesu tylko w wybranych odcinkach czasu może nie być wystarczające dla
jego pełnego opisu [Żółtowski, Niziński 2002]. Pełniejszych informacji jest w stanie dostarczyć analiza procesu na podstawie parametru czasowego ciągłego, a nie dyskretnego. Dlatego kolejnym etapem była estymacja modelu Markowa w czasie fizycznym
ciągłym. Wówczas przejścia obiektów między stanami opisane są funkcją (7) zwaną intensywnością przejść procesu λij(t):
				

(7)

którą charakteryzuje szybkość zmian prawdopodobieństw przejść pij(t) [Filipowicz 1996].
Wartości intensywności przejść obliczono empirycznie, korzystając z częstości
przejść ze stanu i do stanu j (8), według zgromadzonych danych:
			

(8)

gdzie:
N – liczba stanów,
λij(t) – intensywność przejść ze stanu i do j,
fij – empiryczna częstość przejść ze stanu i do j.
Obliczone według powyższego wzoru elementy λij macierzy Λ intensywności przejść,
przedstawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Macierz intensywności przejść badanego procesu
λij

S1

S3

S4

S5

S1

–0,5506

0,1706

0,1866

0,1934

0

S2

2,1370

–9,0340

2,3374

2,4226

2,1370

S3

2,7193

2,7193

–11,2408

3,0828

2,7193

S4

0

0,4711

0,5153

–1,4575

0,4711

S5

0

0

0,0538

0

–0,0538

Źródło: opracowanie własne.
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Dla modelu Markowa w czasie ciągłym również wyznaczono prawdopodobieństwa
ergodyczne pj, korzystając z następującej zależności:
∏T * Λ = 0				

(9)

gdzie:
∏T = [pj]T = [ p1 ;; pns ] – transponowany wektor prawdopodobieństw granicznych pj,
Λ – macierz intensywności przejść:

oraz warunku normalizacji: ∑ jpj = 1.
W ten sposób dla badanego procesu otrzymujemy następujące równanie macierzowe:
(10)

a wyznaczenie prawdopodobieństw granicznych pj w czasie fizycznym ciągłym wymaga rozwiązania następującego układu równań:
		

(11)

.
przy uwzględnieniu warunku normalizacji:
Obliczone prawdopodobieństwa graniczne pj przebywania systemu w stanach S1–S5
zaprezentowano w tabeli 8.
Tabela 8. Prawdopodobieństwa graniczne pj w czasie fizycznym ciągłym
pj
pj%

S1
0,0591
5,90715

S2
0,0052
0,52111

S3
0,0079
0,786549

S4
0,0331
3,31371

S5
0,8947
89,4715

Źródło: opracowanie własne.

29

Anna Borucka

Otrzymane wyniki ukazują – co wzbudza niepokój – dążenie badanego systemu do
przebywania w przeważającej części całkowitego czasu eksploatacji (ponad 89%) w stanie postoju pod ochroną (S5). Drugi w kolejności wynik, jest satysfakcjonujący i dotyczy
realizacji zadania (S1), jednak jego wartość jest bardzo mała w porównaniu z pierwszym
i wynosi zaledwie 6%. Wynika z tego, że badany system dąży do przebywania w stanie
postoju, co wskazuje na granicznie zanikającą eksploatację. Badane obiekty techniczne,
pomimo – jak się wydawało – dużej dynamiki i intensywności realizowanych zadań, przez
większość czasu przebywają w hangarze. Jest to bardzo istotna informacja dla dowódców,
wskazująca na konieczność lepszego wykorzystania posiadanej bazy. Wyniki otrzymane
dla łańcucha Markowa również prowadzą do podobnych wniosków, ukazując zmniejszenie intensywności realizowanych zadań, jednak głównie na rzecz wykonywanych obsług, napraw i remontów. Dwa badania zgodnie definiują niesatysfakcjonującą prognozę
długoterminową, wskazującą na wygaszanie lotów na rzecz odpowiednio: odtwarzania
gotowości obiektów oraz postoju w hangarze. Jednak prognoza dla łańcucha Markowa
(dla abstrakcyjnego czasu dyskretnego kolejnych zmian stanów) różni się od prognozy dla
procesu Markowa dla fizycznego czasu ciągłego. Obliczone prognozy porównano także
z częstościami empirycznymi obliczonymi dla czasu fizycznego ciągłego (zob. tabela 9).
Tabela 9. Prawdopodobieństwa graniczne obserwacji systemu dla łańcucha i czasu
ciągłego
Stan

S1

S2

S3

S4

S5

pj % łańcucha

13,45

33,85

17,6

16,11

18,98

pj % w czasie

5,91

0,52

0,79

3,31

89,47

wj % w czasie

37,6777

4,0837

3,0002

12,5428

42,6956

Źródło: opracowanie własne.

Powodem rozbieżności między prognozą dla łańcucha i czasu fizycznego ciągłego
jest odmienna interpretacja prawdopodobieństw granicznych. Dla łańcucha Markowa
wyniki odnoszone są do zbioru stanów systemu, lub ich kolejnych zmian, natomiast dla
procesu odniesieniem jest czas fizyczny. Krótsze i intensywniejsze stany, jak np. pełna
gotowość do realizacji zadania (S3) czy gotowość obiektu technicznego bez pilota (S4)
generują wyższe wartości prawdopodobieństw dla łańcucha, natomiast zdecydowanie dłuższy stan postoju (S5) osiąga wyższe wskazania dla procesu. Jednak badając odchylenia prawdopodobieństw granicznych dla łańcucha i procesu Markowa względem
częstości stanów w dziedzinie czasu, można zauważyć, że system był daleki od stanu
równowagi granicznej w czasie ciągłym, co podważa wiarygodność modelu łańcucha
Markowa w odniesieniu do prognozowania logistycznych wskaźników eksploatacyjnych
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systemu w czasie fizycznym. Wyniki przeprowadzonej analizy nie są zgodne dla modelu
Markowa w czasie fizycznym i częstości stanów w dziedzinie czasu. Tak duże różnice
dla stanów S1–S4 wynikają z oszacowanej prognozy modelu Markowa, która przewiduje zanik obserwacji większości stanów w czasie, ponieważ system dąży granicznie do
przebywania głównie w stanie S5 (postój pod ochroną). Model łańcucha Markowa jest
znacznie bliżej od stanu równowagi granicznej zarówno dla obliczeń według częstości
empirycznych w zbiorze stanów, jak i względem czasu fizycznego ciągłego.
Ostatnim etapem badania było wyznaczenie dynamiki systemu na podstawie układu
równań Chapmana – Kołmogorowa – Smoluchowskiego. Równania te pozwalają na wyznaczenie charakterystycznych czasów dążenia obiektu do stanu granicznego. Równanie
Smoluchowskiego – Chapmana – Kołmogorowa ma następującą postać [Filipowicz 1996]:
							

(12).

Dla badanego procesu Markowa równanie ma postać:
				

(13)

a równoważny układ równań różniczkowych przedstawia się następująco:
		

(14)

Rozwiązanie układu równań uzyskano, wykorzystując moduł Markov continous
w programie Mathematica zakładając, że w chwili początkowej t = 0 proces X (t) znajduje się w stanie S1. Obliczone prawdopodobieństwa to skomplikowane funkcje czasu.
Wybrane wykresy dla stanów o największych wartościach prawdopodobieństw granicznych, tj. dla stanów: S1, S4 i S5 przedstawiono poniżej (zob. rysunek 3, rysunek 4 oraz
rysunek 5).
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Rysunek 3. Ewolucja prawdopodobieństwa przebywania SP w stanie S1

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Ewolucja prawdopodobieństwa przebywania SP w stanie S4

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5. Ewolucja prawdopodobieństwa przebywania SP w stanie S5

Źródło: opracowanie własne.

Oszacowanie czasu ustalania równowagi systemu możliwe jest również z wykorzystaniem wartości własnych macierzy intensywności, pozwalających na obliczenie
stałych czasu. Ujemne stałe czasu reprezentują zanikające, a dodatnie – narastające, składniki kombinacji liniowej badanego systemu. Wyznaczone wektory własne
macierzy intensywności przejść i obliczone na ich podstawie czasy ustalania (zob.
tabela 10) pokazują, że system jest bliski równowagi po 14 h od wymuszenia stanu
początkowego S1 (wykonywanie zadania) populacji generalnej statków powietrznych. Z wartości czasów ustalania wynika, że prawdopodobieństwa obserwacji stanów badanego systemu będą szybko zmieniały się w czasach od ok. 21 min do ok.
14 h od wartości początkowych. Jednak składnik narastający rozwiązań może komplikować przebieg ich dążenia do wartości granicznych – będzie on reprezentował
szczątkowy liniowy trend jednego składnika rozwiązań w czasie życia (kilkadziesiąt
lat) badanego systemu eksploatacji.
Tabela 10. Wartości własne macierzy intensywności Λ i stałe czasu
Stan

Wartość własna,1/h

Stała czasu, h

Czas ustalania 99%, h

–12,91907918

–0,077404898

0,355676

S2

–7,88301747

–0,126854977

0,582899

S3

–1,206394233

–0,82891643

3,808871

S1
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Wartość własna,1/h

Stała czasu, h

Czas ustalania 99%, h

S4

Stan

–0,328209115

–3,046837993

14,00022

S5

3,73167E-16

2,67977E+15

n/d

Źródło: opracowanie własne.

Zakończenie
Podsumowując przeprowadzone badanie, należy stwierdzić, że prognozy długoterminowe wskazują na stopniowe wygaszanie eksploatacji statków powietrznych i dążenie
systemu do przebywania w stanie obsługiwania i napraw (S2), jak przewiduje model łańcucha Markowa, lub w stanie postoju w garażu (S5) – według prognozy dla czasu fizycznego ciągłego.
Przedstawione modele Markowa mogą być pomocne tylko w analizach jakościowych
i poznawczych, nie jest wskazane podejmowanie na ich podstawie odpowiedzialnych
decyzji i wydawanie rozkazów. Badanie przeprowadzono jedynie na danych rocznych,
na podstawie papierowej ewidencji dotyczącej badanego procesu eksploatacji. Wykorzystanie do estymacji danych z dłuższego okresu, uzyskanych z zapisów rejestratorów
zamieszczonych na obiektach technicznych oraz systemów zbierających, przetwarzających i agregujących dane, pozwoliłoby na wiarygodne prognozowanie na podstawie
modeli procesu Markowa, a dzięki temu na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji
w zakresie optymalizacji systemu eksploatacji.
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Benefits of the Process Approach Implementation
in Public Administration
Abstract: The purpose of the article has been to analyse the actual benefits stemming from
the process approach implementation in the Polish public administration. The article provides
a discussion on results of extensive empirical research conducted in 2016 on a sample of 495
local government authorities by application of the CAWI questionnaire technique supported
by the CATI survey. The results thus obtained were verified with reference to previous studies
undertaken in the area addressed, verified in statistical terms and then critically analysed in
a manner enabling final conclusions to be drawn.
Key words: process approach, Polish public administration, internal benefits, external benefits, public management, public administration

Introduction
The grounds for undertaking research aimed to investigate the benefits resulting from
implementation of the process approach in the Polish public administration have been
laid through verification of both the implementation premises as well as the confirmed advantaged stemming from the application of the approach in question in local government authorities. The research results assumed to be obtained will make it
possible to propose specific actions to strengthen the benefits of the process approach implementation in the Polish public administration for the sake of their extensive
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popularisation allowing for the opportunities offered by this approach to be used in
a comprehensive manner.
Owing to an analysis of the literature of the subject, it was possible to formulate research hypothesis which was subsequently verified in the course of the research process
and complemented with a statistical analysis as well as deduction and induction. Based
on the results thus obtained, final outcomes have been developed and potential areas
of their application identified.
The result described in the paper was obtained using CAWI questionnaire technique supported by the CATI survey. We conducted our research on the sample 495 local
government authorities. The research was done in 2016. We conducted our research in
five types of offices: marshal’s offices, district governor’s offices, urban commune offices,
urban-rural commune offices and rural offices. The division has been done on the basis
of administrative division in Poland.

Characteristics of the Polish public administration
in the context of local government authorities
Polish public administration comprises different agencies of government administration, self-government administration and state administration. The purpose of the very
existence of self-government administration is to implement public policies of local or
regional nature, as instructed by the government or resulting from a pre-defined scope
of regular duties. The bodies of self-government administration are local government
authorities. As in Poland, so in many other European states, such as the United Kingdom,
Germany or France, local government institutions correspond to the given country’s administrative division. However, the French and German self-governmental bodies are vested with the most extensive range of authority [Mazur 2006].
“A local government is an institution appointed by local communities and for local
communities for the sake of better, more efficient, more professional and competent satisfaction of all needs resulting from the community life” Fleszer [2014]. Self-government
as such was created to decentralise power and ensure improved contact with local communities, and “it operates under supervision of competent state authorities on its own
behalf” [Gębczyńska 2013].
In 1998 a regulation of major importance for the Polish self-government was enacted, implementing a three-level scheme of administrative division of the country. In
consequence of the regulation, Poland was divided into individual administrative units.
They are communes (Polish singular gmina), districts (Polish singular powiat) and provinces (Polish singular województwo). Poland is currently (status as of 1 January 2016)
38

Benefits of the Process Approach Implementation in Public Administration

divided into 16 provinces, 314 districts and 2,478 communes, including 303 urban communes (municipalities) out of which 66 are towns with powiat rights, i.e. communes with
the status of a municipality which, at the same time, perform the duties of a powiat,
also referred to as powiat grodzki, 616 urban-rural communes and 1,559 rural communes
[http://administracja.mac.gov.pl], which corresponds to the total number of 2,808 administrative units.
In respect of the territorial range, the units of administrative organisation are as follows:
·· commune (gmina),
·· district (powiat),
·· province (województwo).
Communes and districts were appointed to perform duties of local nature, whereas
provinces are responsible for regional operations [Gębczyńska 2013].
Local government authorities perform the public tasks they have been officially assigned by means of local administration offices and other institutions of local government.
The local administration offices include marshal’s offices (Polish singular urząd marszałkowski), district governor’s offices (Polish singular starostwo powiatowe), municipal offices
(Polish singular urząd miasta), municipal-communal offices (Polish singular urząd miasta
i gminy) or communal offices (Polish singular urząd gminy). The intended mission of local administration offices is efficient and competent satisfaction of collective needs of the
society, which may be hindered by numerous constraints in practice. Among them, one
should mention strict legal regulations which are often maladjusted to current needs and
rather general in nature, imposing specific requirements pertaining to provision of public
services. Consequently, in many cases, the decision-making process takes longer than it
should, and interpretation of laws is not always unambiguous, thus creating a considerable
margin of doubt. It may eventually translate into non-unification of the solutions adopted
and heterogeneity in terms of the level of services rendered. Another challenge tackled
by the public administration is a limited budget which narrows down the investment and
development capabilities of the given office to a considerable extent. Equally important
is the issue of ubiquitous bureaucracy [Becker et al. 2007; Güngöoz 2007] faced by local
authorities, which always prolongs the time required to complete the tasks undertaken
and contributes to unsubstantiated increase of operating costs. What may also prove to be
a significant problem is the menace of corruption in the public sector [Heywood, MeyerSahling 2013] along with all the consequences it entails. Various authors also address one
more aspect limiting the operating effectiveness of public administration bodies, namely
the low level of competence and inefficiency of officers. O’Leary and Vij [2012] claim that
we need deeper discussion of pressing collaborative public management challenges and
substantive research and practice questions.
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Both the aforementioned issues and the necessity to adapt to the European Union
regulations as well as the growing demands of citizens who expect highly advanced
solutions and efficient service make it necessary that new solutions be sought, enabling
local government authorities to improve their operations and adapt to inevitable changes taking place in their environments.

Literature review – application of the process-oriented
approach in public administration
The changes continuously emerging in the sphere of politics, economy and society substantiate the need for modification of functions of public administration which should
concentrate on efficient utilisation of the available knowledge and ensuring coherent
and effective information flow across the entire organisation.
Quoting Potemska [2015], “a guarantee of success of the contemporary organisation is the suitable implementation of the process approach in public administration
offices (a similar opinion has been expressed by Wiatrak [2006]) and utilisation of the
intellectual potential of all workers supported by information technologies.” Public
administration needs solutions ensuring that the expected outcomes can be achieved by making the most of the intellectual potential of officers and by synchronising
the process flows existing in the organisation as well as managing them in a systemic
manner, and this also entails the process approach. “The goal of the process approach
is to eliminate barriers and constraints which may exist between individual departments. It is a concept based on perceiving an organisation not from the perspective
of functions, but rather from the perspective of the flows functioning between different functions and processes. The process approach is aimed at perceiving an organisation as a consistent entity from the angle of the processes implemented and
the actions undertaken” [Gębczyńska 2016]. Grajewski [2007] claims in his publication
that process-oriented management “is an outcome of proper understanding of the
organisation’s goals, and particularly of the interrelations and interfaces between individual executors, grouped in multidisciplinary process teams. The improved flexibility
thus attained as well as better coordination of actions and efficient information flow
contribute to more harmonious work and cooperation within a business.”
The advantages stemming from implementation of the process approach have
been discussed in numerous articles addressing the accomplishments of business entities [Nowosielski 2008; Grajewski 2007; Skrzypek, Hofman 2010; McCormack, Johnson 2001; Škrinjar et al. 2007], and even more interestingly, this body of concepts has
also been widely appreciated in the public sector [Szumowski 2009; Olesiński 2015;
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Flieger 2013; Gulledge Jr et al. 2002; Corradini el al. 2011; Tregear, Jenkins 2007; Ruževičius et al. 2012].
In recent years, the process approach has been implemented in the Polish public administration more and more frequently. Findings of the research conducted by Szumowski [2009] imply that 29% of the public offices surveyed declared having implemented
certain elements of the process approach, whereas 50% of municipal offices confirmed
the process approach implementation. According to Senkus [2013], initiatives aimed at
dissemination of BPM (Business Process Management) in the Polish public administration
are growing in popularity, but they are still immature to the point that one can find it
difficult to assess their effects. This opinion is shared by Becker et al. [2012], claiming
that very few studies on BPM have been conducted in public administration. Interestingly enough, despite the multitude of advantages resulting from implementation of
process-oriented management, the practical utilisation of the concept in municipal offices is still very limited [Flieger 2013]. Other authors emphasise various limitations to
the implementation of process management in public administration [Fettke et al. 2010;
Raczyńska 2015; Polak 2013; Niehaves, Plattfaut 2010].
Based on the literature review [Szumowski 2009; Krukowski 2011; Górski 2014; Batko
2011; Olesiński 2015; Corradini, Falcioni, Polzonetti, Re 2011; Zwicker, Fettke, Loos 2010;
Sullivan, Kelly, Olson 1999; Tregear, Jenkins 2007; Ruževičius, Klimas, Veleckaitė 2012],
the potential advantages resulting from the implementation of the process approach
and process-oriented management in public administration have been identified. Having analysed and verified them, one could establish the main strengths of the process
concept, being the subject of the research.

Research methodology
The research results discussed in the paper form a part of a larger project, one of the
areas of which was identification of benefits and barriers involved in implementation
of the process approach in the Polish public administration. The relevant studies were
conducted in September 2016 in local government offices. Based on the administrative
division of the country, the survey covered marshal’s offices, district governor’s offices,
urban commune offices, urban-rural commune offices and rural commune offices. The
respondents selected for the survey were local administration officers responsible for
quality or process management as they had the suitable competence and knowledge in
the field of research.
The benefits of the process approach implementation were identified through deduction as well as analysis of literature and source materials. Next, the number of local
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government authorities operating in Poland was identified (2,808 entities), and this
information was used to calculate the relevant population based on which, following
the principles of statistics, the minimum sample size was estimated at 495 (confidence
level = 0.95, maximum error = 4%). It was assumed that the respondents would be
selected by stratified sampling, thus ensuring representativeness of the population.
By application of the CAWI technique supported by the CATI method, a questionnaire
survey was conducted. The research material thus acquired was statistically verified,
and the results obtained complemented by induction provided grounds for conclusions to be formulated.
The purpose of the survey was to recognise the actual benefits stemming from the
process approach implementation in the public administration.

Characterisation of respondents
More than a half of the local government authorities (LGA) (54.5%) which took part in
the survey were communal offices of rural communes. Municipal offices based in urban
communes and municipal-communal offices in urban-rural communes represented a similar share (i.e. 17.4% and 17.2%, respectively). The least numerous entities surveyed
were marshal’s offices (0.6%) and district governor’s offices (10.3%). The proportions of
respective local administration offices subject to the survey reflect their numbers across
the whole population.
Figure 1. Office type

Source: Authors’s own work.
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Most of the organisations surveyed were small offices (61.6%) employing from
10 to 49 persons. The least numerous ones were entities with more than 249 employees (5.5%).
Figure 2. Office size

Source: Authors’s own work.
The literature review provided grounds for identification of the benefits resulting
from the process approach implementation in public administration entities. The benefits of the process approach implementation may be analysed from two fundamental perspectives: the internal and the external one [Weiss 2012]. Consequently, the following twenty variables concerning the internal benefits were identified:
·· C1.1. Standardisation of the organisation’s operations
·· C1.2. Orienting the organisation towards customer satisfaction
·· C1.3. Identification of components in need of streamlining
·· C1.4. Capacity to assess and influence the organisation’s efficiency
·· C1.5. Increased involvement of employees by extending their influence on the results attained
·· C1.6. Capacity to reduce operating costs
·· C1.7. Increased flexibility of operations
·· C1.8. Increased traceability of changes
·· C1.9. Improved allocation and utilisation of resources
·· C1.10. Ensuring resources required to manage changes in a dynamic environment
·· C1.11. Ensuring comprehensive perception of the business model
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·· C1.12. Reduced error rate
·· C1.13. Understanding how input data can become a value for the client
·· C1.14. Improvements to the measurement system
·· C1.15. Improved financials
·· C1.16. Improved coherence of management or increased speed of response to
changes
·· C1.17. Creating new services or re-designing the existing ones
·· C1.18. Enhanced management of information resources
·· C1.19. Risk management
·· C1.20. Simplified implementation of the quality management system
There are also eight variables characterising internal benefits:
·· C2.01. Adaptation to changes in the legal framework
·· C2.02. Adaptation to requirements of superior institutions
·· C2.03. Improved collaboration with suppliers
·· C2.04. Improved collaboration with clients
·· C2.05. Increased trust of external entities towards the public office
·· C2.06. Increased reliability
·· C2.07. Positive image created
·· C2.08. Improved external communication

Research results
The research puts forward a hypothesis as follows:
Key factors characterizing the internal and external benefits accompanying the implementation of process orientation in Polish public administration can be identified.
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Figure 3. Internal benefits of the process approach implementation in the offices
surveyed

Source: Authors’s own work.

Figure 3 provides a collation of the results obtained in respect of the benefits resulting from implementation of the process approach in the offices surveyed. The scale applied was 0-1, where zero corresponded to a non-existent benefit, and one to an existent
benefit. The following are the most frequent internal benefits:
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·· identification of components in need of streamlining,
·· orienting the organisation towards customer satisfaction, and
·· capacity to assess and influence the organisation’s efficiency.
With regard to the publications referred to above, most authors highlighted the relevance of improved coherence of management or increased speed of response to changes as
some of the most significant characteristics of the process approach implementation in the
public administration. However, the survey conducted in the selected local administration
offices did not confirm such a high priority of this benefit, as it was only ranked sixth.

Figure 4. External benefits of the process approach implementation in the
offices surveyed

Source: Authors’s own work.

In terms of the external benefits obtained in this respect, the respondents predominantly indicated the following (figure 4):
·· increased trust of external entities towards the public office,
·· improved collaboration with clients, and
·· positive image created.
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The benefits resulting from implementation of the process approach were divided
into groups by conducting the confirmatory factor analysis. The fact that the method
in question was applied against the internal benefits (based on the scree plot and the
Kaiser criterion) implies that one could distinguish between two factors among the
twenty variables studied. The factor loadings for the variables analysed have been
collated in table 1. Both the identified hidden factors altogether account for 49% of
the variability.
Table 1. Factor loadings for internal benefits
Variable
C1.01. Standardisation of the organisation’s operations
C1.02. Orienting the organisation towards customer satisfaction
C1.03. Identification of components in need of streamlining
C1.04. Capacity to assess and influence the organisation’s efficiency
C1.05. Increased involvement of employees by extending their influence on
the results attained
C1.06. Capacity to reduce operating costs
C1.07. Increased flexibility of operations
C1.08. Increased traceability of changes
C1.09. Improved allocation and utilisation of resources
C1.10. Ensuring resources required to manage changes in a dynamic
environment
C1.11. Ensuring comprehensive perception of the business model
C1.12. Reduced error rate
C1.13. Understanding how input data can become a value for the client
C1.14. Improvements to the measurement system
C1.15. Improved financials
C1.16. Improved coherence of management or increased speed of response
to changes
C1.17. Creating new services or re-designing the existing ones
C1.18. Enhanced management of information resources
C1.19. Risk management
C1.20. Simplified implementation of the quality management system
Dependent variable
Share

Factor 1
0.71
0.06
0.41
0.44

Factor 2
-0.07
0.71
0.40
0.41

0.12

0.71

0.41
0.53
0.69
0.54

0.44
0.45
0.27
0.50

0.49

0.50

0.59
0.57
0.56
0.64
0.52

0.24
0.39
0.45
0.39
0.38

0.52

0.44

0.66
0.45
0.42
0.72
5.60
0.28

0.26
0.63
0.59
0.28
4.11
0.21

Source: Authors’s own work.

The first factor, i.e. organisation improvement, accounts for 28% of the variability and includes 14 of the variables studied. These variables pertain to the following matters: standardisation of the organisation’s operations, identification of
components in need of streamlining, assessment capacity and influence on the
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organisation’s efficiency, increased flexibility of operations, improved control of
changes, improved allocation and utilisation of resources, ensuring comprehensive
perception of the business model, reduced error rate, understanding how input data
become a value for the client, improvement of the measurement system, improved
financials, improved coherence of management and speed of response to changes,
development of new services, simplified implementation of the quality management system.
The second factor, i.e. accountability for results and readiness to introduce changes among employees, accounts for 21% of the variability and includes the following six
variables: organisation orientation towards customer satisfaction, increased involvement
of employees, capacity to reduce operating costs, ensuring resources required to manage
changes, enhanced management of information resources and risk management.
Factor analysis was analogically applied to the eight variables concerning external benefits resulting from implementation of the process approach. Also in this
case, the Kaiser criterion and the scree plot implied that there were two hidden factors whose factor loadings have been provided in Table 2. They both account for
56% of the variability.
Table 2. Factor loadings for external benefits
Variable
C2.01. Adaptation to changes in the legal framework
C2.02. Adaptation to requirements of superior institutions
C2.03. Improved collaboration with suppliers
C2.04. Improved collaboration with clients
C2.05. Increased trust of external entities towards the public office
C2.06. Increased reliability
C2.07. Positive image created
C2.08. Improved external communication
Dependent variable
Share

Factor 1
0.07
0.21
0.21
0.40
0.79
0.70
0.80
0.51
2.27
0.28

Factor 2
0.83
0.79
0.58
0.36
0.02
0.38
0.20
0.50
2.23
0.28

Source: Authors’s own work.

The first factor, i.e. office’s marketing image, accounts for 28% of the variability
and includes the following 5 variables: improved collaboration with the client, increased
trust of external entities towards the public office, increased reliability, positive image
created and improved external communication.
Factor two, i.e. adaptation to requirements, also accounts for 28% of the variability
and consists of three variables: adaptation to changes in the legal framework, adaptation to requirements of superior institutions and improved collaboration with suppliers.
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The above observations confirm the adopted hypothesis regarding the fact of the possibility of identifying key factors characterizing the internal and external benefits accompanying the implementation of process orientation in Polish public administration.
When confronting the obtained research results with the advantages of the process
approach described in the literature, the following observations arise. Theoretically,
from the organizational side, the implementation of the process approach is identified
with the improvement of management consistency and the reduction of errors. These
advantages were clearly confirmed by the respondents, but the frequency of their occurrence does not indicate their key character. Most respondents indicated the possibility of identifying elements requiring improvement. This fact indicates that the process
approach creates a chance to identify irregularities, and only then secondly to eliminate
them. The research confirmed the widespread belief that the process approach has a positive impact on the organization’s orientation towards customer satisfaction.
The carried-out factor analysis draws attention to the key role of “organizational
improvement” in perceiving the internal benefits resulting from the implementation of
the process approach. This conclusion seems fully legitimate because, according to the
PDCA cycle, it is only the finalization of its last stage that ensures elimination of incompatibilities and improvement of results. The second key factors identified, “responsibility
for results and employees’ readiness to introduce changes” is an indispensable element
both for the implementation of the process idea itself and for its improvement. On the
other hand, the key external factors characteristic of the benefits resulting from the implementation of the process approach are in line with the theoretical conviction of the
positive marketing impact of the process approach on the image of the office and better
adaptation to the requirements of stakeholders.
Awareness of the main benefits accompanying the implementation of the process
approach in public administration suggests that the top management of local government offices should make all employees aware of the implications they may expect
as a result of the implementation of the new idea and what are the consequences and
benefits for individual employees, the entire organization and relationships with environment. The above actions should ensure that the resistance of employees against the
introduced changes is mitigated, while at the same time strengthening their readiness
to reorganize and assume responsibility for the results obtained.

Conclusions
The potential benefits resulting from the implementation of the process approach in
public administration have been verified empirically indicating the actual advantages of
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the analyzed concept confirmed by representatives of local government units. The above
provision has appropriate practical implications, because the obtained results confirm
the legitimacy of investing in the development of the process idea, which may be an important argument convincing the top management to implement and improve process
management in local government offices. The identified benefits have been grouped
into internal and external ones, directing the implementation of the process approach
to achieve specific results both in the context of the organization itself and its impact on
the environment.
The purpose of the article has been to analyse the actual benefits stemming from the
process approach implementation in the Polish public administration. In order to fulfil
this purpose, specific research hypothesis was formulated and then positively verified
in the course of the research process. Having used the CAWI questionnaire technique
supported by the CATI survey method, one could successfully verify the results obtained
by statistical means and analyse them in a critical manner, which eventually enabled
the following final conclusions to be drawn, binding for local government authorities
exclusively:
·· The most frequently highlighted factors characterising the internal benefits resulting from implementation of the process-oriented approach in the Polish public administration include identification of components in need of streamlining and orienting
the organisation towards customer satisfaction, whereas in respect of the external benefits, those surveyed most frequently referred to increased trust of external entities
towards the public office and improved collaboration with clients.
·· Having divided the variables studied into groups, one could determine that the two
key factors characterising the internal benefits resulting from implementation of the
process-oriented approach in the Polish public administration include organisation
improvement and accountability for results accompanied by readiness to introduce
changes among employees.
·· The carried-out factor analysis also allowed to identify two key factors characterizing
external benefits, including the marketing image of the office and adapting to the requirements of stakeholders.
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Konkurencyjność branży logistycznej w Polsce.
Analiza porównawcza
Competitiveness of the Logistics Industry in Poland.
Comparative Analysis
Abstract: Nowadays, the logistics industry is developing very dynamically. The effective flow of
people, goods and services is an necessary element of the efficient functioning of the supply
chain. Their successive development will depend on the development of logistics facilities, while
the development of companies, regions and countries are very important. The development is
affected to growth competitiveness. Diversification of economic structures, transport accessibility,
the existence of scientific and research facilities and the surrounding business environment affect
competitiveness. Objects are varied in terms of economic development. Therefore, it was decided
to analyze the voivodships in terms of the development of the logistics industry in Poland.
The aim of the article is to assess the level and compare the competitiveness of the logistics
sector in Poland, by voivodships in 2010 and 2016. The methods of exploratory data analysis
were used to measure competitiveness. The study includes 16 variables which characterized
the logistics industry in terms of economic, social, technical, organizational and environmental.
Key words: competitiveness, logistics, exploratory data analysis, taxonomic measure, cluster analysis

Wprowadzenie
Rozwój infrastruktury transportowej i logistycznej jest jednym z istotnych czynników wzrostu gospodarczego, tym samym przyczynia się do wzrostu konkurencyjności. Pojęcie konkurencyjności w wąskim znaczeniu to umiejętność konkurowania, a zatem do funkcjonowania
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w konkurencyjnym otoczeniu. Zjawisko to opisywane było w teorii ekonomii (tj. w teoriach
wymiany międzynarodowej, teoriach wzrostu gospodarczego, teoriach lokalizacji, teoriach
międzynarodowych migracji czynników wytwórczych oraz mikroekonomii) i od dawna, wg
Blauga [2000, s. 3] jest najwcześniejszym pojęciem w tejże teorii [Tusińska 2014, s.11].
Poprzez przewagę konkurencyjną kraju lub regionu należy rozumieć wyróżniające,
unikatowe cechy, czynniki i warunki, którymi dysponuje obiekt, a których nie mają lub
mają w niższym stopniu inne obiekty tworzące jego otoczenie konkurencyjne [Oleksiuk
2009, s. 9]. Obiekty mogą uzyskiwać przewagę konkurencyjną w specyficznych dziedzinach działalności, w których zaistniała korzystna kombinacja czynników kreujących tę
przewagę [Pawłowska 2015, s.15].
Konkurencyjność może być rozpatrywana na czterech poziomach: mikro, mezo, makro i megakonkurencyjnym. Na poziomie mikro odnosi się do zaspokojenia potrzeb konsumenta bardziej
efektywnie niż inne podmioty na rynku. Poziom mezo charakteryzuje konkurencyjność sektora,
gałęzi lub poszczególnych działów gospodarki, jak i regionów. Makrokonkurencyjność odwołuje
się do wyników danego kraju w wymiarze międzynarodowym [Daszkiewicz 2008, ss. 14−14].
Dostępnych jest wiele wskaźników konkurencyjności, które w zróżnicowany sposób charakteryzują stan gospodarki oraz uwarunkowania jej rozwoju. Jako przykłady warto wskazać między innymi: Światowy rocznik konkurencyjności, Globalny raport konkurencyjności, Wskaźnik
konkurencyjności regionalnej Unii Europejskiej czy Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) [Pawłowska 2015, s. 34]. Stricte związany z tematyką artykułu jest wskaźnik sprawności logistycznej,
który prezentuje ranking 160 krajów pod względem działań w zakresie logistyki i handlu.
W niniejszym artykule skupiono uwagę na konkurencyjności w wymiarze mezo,
a szczegółowo na rozwoju logistyki oraz jej zaplecza infrastrukturalnego i organizacyjnego z punktu widzenia regionów. Udział sekcji transport i gospodarka magazynowa
w produkcie krajowym brutto w Polsce w 2016 roku wyniósł około 6%, co wskazuje na
ważność tego sektora z punktu widzenia makroekonomicznego.
Przedmiotem artykułu jest ocena poziomu konkurencyjności pod względem rozwoju
branży logistycznej w 16 województwach w Polsce w 20101 i 2016 roku. Branża logistyczna została scharakteryzowana za pomocą 16 cech diagnostycznych. Cel artykułu sprecyzowano następująco: klasyfikacja i grupowanie polskich województw pod względem
rozwoju sektora logistycznego oraz porównanie w latach 2010 i 2016. Aby zrealizować
1
Badanie dla 2010 roku zostało przeprowadzone i przedstawione w artykule: Górniak J. (2012), Analiza poziomu
konkurencyjności branży logistycznej w województwie łódzkim na tle Polski [w:] M. Burchard-Dziubińska (red. naukowa), Lokalne i globalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział
w Łodzi, Łódź, ss. 97−108. W związku z dynamiczną sytuacją przedstawianej branży dokonano modyfikacji niektórych zmiennych, uzupełnienia oraz ponownie dokonano obliczeń. Dla celów porównawczych w latach 2010
i 2016 zastosowano te same metody badawcze.
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cel badań posłużono się metodami wielowymiarowej analizy porównawczej, szczegółowo zastosowano analizę skupień (metoda bezwzorcowa) oraz taksonomiczny miernik
rozwoju (metoda wzorcowa).

Struktura branży oraz wyposażenie w infrastrukturę
logistyczną w Polsce
Polska leży w Europie Środkowej na przecięciu głównych korytarzy transportowych sieci
TEN-T. Położenie to jest konkurencyjne w porównaniu do innych jednostek terytorialnych.
Ponadto wysokiej konkurencyjności można upatrywać w tym, iż rozwój w ramach branży
logistycznej jest interdyscyplinarny, następuje w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, jak i wodnym (głównie morskim), dodatkowo dotyczy aspektów ekonomicznych,
społecznych, technicznych, organizacyjnych, technologicznych i środowiskowych.
W niniejszym artykule skupiono się głównie na wewnętrznej strukturze Polski, a dokładniej na województwach, w ramach sektora logistycznego. Aby zobrazować różnice ekonomiczne, które występują pomiędzy polskimi województwami, na rysunku 1
przedstawiono poziom produktu regionalnego brutto per capita (w dalszej części artykułu zostaną poczynione odwołania do tejże części). Pod względem produktu regionalnego brutto polskich województw na czele stoi mazowieckie, tuż za nim: dolnośląskie,
wielkopolskie oraz śląskie.
Rysunek 1. Produkt regionalny brutto w cenach bieżących w 2015 roku2 (zł/1 mieszkańca)

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.
2

Ze względu na brak danych dotyczących 2016 roku, zaprezentowano dane z 2015 roku.
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Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 roku przychody z działalności w sekcji
transport i gospodarka magazynowa wyniosły 116 723 393 tys. zł, co stanowiło wzrost o około 45% w porównaniu do roku 2010. Odnotowano także wzrost nakładów inwestycyjnych
w tejże sekcji z 7 820, 9 mln zł w 2010 roku do 10 121,4 mln zł w 2016 roku. Wzrosła także liczba
osób pracujących w sektorze transport i gospodarka magazynowa, w 2016 roku wyniosła
821 451 osób (co stanowiło około 5,5% pracujących w gospodarce ogółem).
Rysunek 2. Gęstość dróg o nawierzchni twardej według województw w Polsce
w 2010 i 2016 roku (km/100 km2)

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.

Pozytywnym aspektem, obserwowanym w ostatnich latach, jest wzrost gęstości
sieci dróg o nawierzchni twardej we wszystkich polskich województwach. Jednak najistotniejszym elementem w sieci są autostrady i drogi ekspresowe. W tym przypadku na
przestrzeni lat 2010−2016 także odnotowano wzrost, który był niezwykle spektakularny
w przypadku województwa lubelskiego, ale także lubuskiego i łódzkiego. Z kolei województwa podkarpackie i podlaskie w latach 2010−2016 zostały wyposażone w drogi
szybkiego ruchu. Stagnację zauważono w województwie opolskim, gdzie gęstość sieci
autostrad i dróg ekspresowych kształtowała się w analizowanym okresie na stałym poziomie około 0,94 km/100 km2 (por. rys. 3).
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Rysunek 3. Gęstość sieci autostrad i dróg ekspresowych według województw
w Polsce w 2010 i 2016 roku (km/100 km2)

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.

Bardzo ważnym elementem w sieci transportowej jest infrastruktura kolejowa, która
w wielu regionach w Polsce nie jest w pełni wykorzystywana oraz charakteryzuje się
niską jakością. W latach 2010−2016 zauważono spadek gęstości linii kolejowych według
województw w Polsce. Jednak rozwój tej gałęzi transportu będzie miał duży wpływ na
postęp w dziedzinie logistyki, między innymi poprzez transport intermodalny, który sukcesywnie rozwija się w Polsce. Warto nadmienić, iż na obszarze Polski zlokalizowanych
jest 36 terminali intermodalnych.
Rysunek 4. Gęstość linii kolejowych wg województw w Polsce w 2010 i 2016 roku
(km/100 km2)

Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS.
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Ponadto w Polsce funkcjonuje 15 portów lotniczych, w ramach których wykonywane
są przewozy pasażerskie, jak i towarowe. Tonaż przewiezionych ładunków załadowanych
i wyładowanych w 2016 roku wyniósł 111 690, 27 tony. Województwa, które wyróżniały
się największą ilością przewiezionych towarów za pomocą transportu lotniczego to: mazowieckie, śląskie, pomorskie, dolnośląskie i łódzkie. Co ciekawe, w portach lotniczych
w Łodzi oraz we Wrocławiu rozwój cargo następuje w dużej mierze według modelu RFS
(road feeder service).
Na polskim rynku w sekcji transport i gospodarka magazynowa działalność prowadzi
blisko 260 156 przedsiębiorstw. Są to duzi operatorzy logistyczni, jak i mniejsze firmy
świadczące usługi transportowe, spedycyjne czy logistyczne. Ponadto w Polsce zlokalizowanych jest 14 specjalnych stref ekonomicznych, które pozytywnie oddziałują na
regionalne i lokalne rynki.
Warto nadmienić, iż w prawie wszystkich województwach w Polsce istnieją uczelnie
wyższe oferujące studia w zakresie logistyki i transportu. Co więcej przedsiębiorcy coraz
częściej podejmują współpracę z uczelniami, przykładowo poprzez kooperację z kołami
naukowymi czy uczestnictwo w radach biznesu.

Metody badania
Do oceny konkurencyjności oraz porównania zmian w poziomie rozwoju branży logistycznej zastosowano wielowymiarową analizę porównawczą, która jest działem metod
ilościowych, zaś jej celem jest opis zjawisk ekonomicznych oraz porównywanie obiektów
opisywanych za pomocą wielu zmiennych diagnostycznych. W przypadku tego rodzaju
analiz nie występuje zmienna objaśniana. Głównym założeniem analiz jest transformacja
wielowymiarowej przestrzeni zmiennych diagnostycznych do jednowymiarowej przestrzeni zmiennej syntetycznej. Rozwiązanie to pozwala na uporządkowanie obiektów ze
względu na poziom kształtowania się analizowanego zjawiska.
W badaniu dokonano klasyfikacji obiektów za pomocą metod grupowania liniowego i nieliniowego. Metody liniowe opierają się na założeniu, iż każda jednostka ma przynajmniej jednego sąsiada i nie więcej niż dwóch, zaś dokładnie dwa obiekty mają tylko
jednego sąsiada. Natomiast metody nieliniowe umożliwiają wskazanie dla obiektów,
innych obiektów, podobnych ze względu na badane zjawisko.
Jedną z metod liniowych jest procedura oparta na zmiennej syntetycznej z wykorzystaniem wzorca rozwoju Hellwiga. Zmienne wykorzystane do badania muszą mieć
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charakter stymulant3 lub destymulant4 oraz być znormalizowane. Normalizacja polega
na doprowadzeniu zmiennych do wzajemnej porównywalności. Najczęściej stosowaną
metodą jest standaryzacja, której dokonuje się za pomocą wzoru:
,
gdzie x–j − średnia arytmetyczna z próby, sj − odchylenie standardowe z próby.
[Dziechciarz 2012, s. 251]
Postępowanie oparte na metodzie wzorca rozwoju przebiega następująco:
1. Wyznaczenie wzorca rozwoju z0j o najlepszych wartościach dla każdej ze zmiennych, bądź antywzorca z–0j:
·· dla wzorca rozwoju z0j = [z01, ..., z0j, ..., z0m],
gdzie

,

·· dla antywzorca rozwoju z–0j = [z–01, ..., z–0j, ..., z–0m],
.

gdzie

2. Obliczenie odległości euklidesowej pomiędzy obserwacjami a wzorcem rozwoju
[Jajuga 1998, s. 39]:

,
dla i = 1, 2, 3, ..., n. Im mniejsza odległość, tym wyższy poziom rozwoju.
3. Obliczenie taksonomicznej miary rozwoju dla każdego obiektu:

,
dla i = 1, 2, 3, ..., n, gdzie mi to taksonomiczna miara rozwoju dla i-tej obserwacji, zaś d0
to odległość pomiędzy wzorcem a antywzorcem rozwoju wyrażona wzorem:

.
Wartości miary syntetycznej oscylują w przedziale [0,1], wartość równa 1 dotyczy
wzorca rozwoju, zaś 0 − antywzorca rozwoju. Zatem można wskazać, iż oczekuje się
wyższej wartości, która oznacza wyższy poziom badanego zjawiska. [Jajuga 1998, s. 39]

3
4

Stymulanty to zmienne, których wyższe wartości wskazują na lepszą oceną badanego zjawiska.
Destymulanty to zmienne, których wzrost wartości jest postrzegany negatywnie.
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Kolejną metodą eksploracyjnej analizy danych jest grupowanie, które umożliwia łączenie obiektów w skupienia klasyfikując jednostki o podobnych cechach. Przykładowym narzędziem jest analiza skupień, która jest metodą bezwzorcową. Zbiór danych wykorzystany do obliczeń musi zostać
poddany standaryzacji. Podstawą każdego grupowania jest zdefiniowanie odległości ekonomicznej pomiędzy jednostkami oraz wskazanie metody wiązania, czyli łączenia, obiektów (np. metoda
pojedynczego wiązania, metoda pełnego wiązania czy metoda Warda) [Młodak 2006, ss. 66−73].
Efekty analizy skupień przedstawia się w postaci dentrytu (zwanego także dendrogramem), z którego można odczytać następujące elementy:
·· w jakiej kolejności dokonywano łączenia obiektów,
·· jakie skupienia łączono w kolejnych etapach grupowania,
·· w zależności od wybranej odległości, można ustalić dowolną liczbę grup,
·· jaka jest liczebność i skład poszczególnych grup [Młodak 2006, s. 72].

Dobór zmiennych
Zastosowanie opisywanych w punkcie 4 metod wiąże się ze spełnieniem przez zmienne
pewnych warunków, a mianowicie powinny one być:
·· stymulantami lub destymulantami,
·· uniwersalne, czyli mieć powszechnie uznaną wagę i znaczenie,
·· zmienne − ich wartości nie powinny być stałe,
·· ważne, czyli takie, które trudną osiągają wysokie wartości,
·· nie powinny być ze sobą nadmiernie skorelowane, gdyż wysoka korelacja świadczy
o tym, iż cechy mogą być nośnikami podobnych lub identycznych informacji.
Na potrzeby prowadzonych badań zmienność oceniono za pomocą współczynnika
zmienności. Założono, że nie może być niższa niż 10% [Kukuła 2000, s. 49]. Natomiast
stopień skorelowania zmierzono współczynnikiem korelacji liniowej Pearsona. Uznano,
iż cechy nadmiernie ze sobą skorelowane to takie, dla których wartość bezwzględna
współczynnika korelacji jest większa niż 0,7.
Zbiór cech diagnostycznych uwzględnionych w badaniu składa się z 16 zmiennych
(por. tabela 1), w ramach których wyróżniono 4 grupy merytoryczne, a mianowicie: ekonomiczne, techniczne, społeczne oraz środowiskowe. Dodatkowo w tabeli podano krótkie
uzasadnienie wyboru oraz charakter cech diagnostycznych, które zostały uwzględnione
w badaniu, wyróżniono 12 stymulant i 4 destymulanty. Uznano, iż wybrane zmienne mają
wpływ na rozwój konkurencyjności sektora logistycznego w regionach w Polsce5.
5
Zaproponowany zestaw zmiennych teoretycznie mógłby zostać jeszcze bardziej rozbudowany, jednak uniemożliwia to brak dostępności kompletnych danych statystycznych, jak i trafność doboru zmiennych.
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Tabela 1. Zmienne diagnostyczne zakwalifikowane do pomiaru konkurencyjności
branży logistycznej polskich regionów
L.p.
1.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.

6

Charakter
zmiennej
Ekonomiczne
Liczba podmiotów gospodarczych w sekcji
transport i gospodarka magazynowa na 10
stymulanta
tys. mieszkańców
Nakłady inwestycyjne w sekcji transport
stymulanta
i gospodarka magazynowa na 1 mieszkańca
Tonaż przewiezionych ładunków w portach
stymulanta
lotniczych na 10 000 mieszkańców
Udział przychodów ze sprzedaży produktów,
materiałów oraz towarów w przychodach
stymulanta
ogółem w sekcji transport i gospodarka
magazynowa
Wartość dodana brutto (w cenach bieżących)
w sekcji transport i gospodarka magazynowa stymulanta
na 1 pracującego w zł6
Techniczne
Liczba magazynów handlowych (zamknięte,
stymulanta
zadaszone, place składowe) na 100 km2
Liczba centrów logistycznych i terminali
stymulanta
przeładunkowych na 100 km2
Gęstość sieci autostrad i dróg ekspresowych
stymulanta
w km na 100 km2
stymulanta
Gęstość sieci kolejowych w km na 100 km2
Społeczne
Zmienne diagnostyczne

Uzasadnienie

kreuje rozwój gospodarczy;
kreuje rozwój sektora;
umożliwia budowę i rozwój
sektora

zapewnienie
odpowiednich warunków
infrastrukturalnych w skali
mikro, jak i makro

3.1

Liczba kierunków logistyka oraz transport na
wyższych uczelniach na 100 tys. studentów

stymulanta

potencjał edukacyjny dla
sektora;
czynnik napędzający rozwój
sektora

3.2

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sekcji transport i gospodarka magazynowa
w zł

stymulanta

wpływ na wydajność pracy

3.3

Liczba osób pracujących w sekcji transport
i gospodarka magazynowa jako %
pracujących ogółem w gospodarce

3.4

Liczba osób poszkodowanych w wypadkach
przy pracy w sekcji transport i gospodarka
magazynowa jako % osób poszkodowanych
ogółem w gospodarce

kreowanie kapitału
ludzkiego;
stymulanta
czynnik wzrostu
gospodarczego
negatywny wpływ z punktu
widzenia polityki społecznej;
destymulanta konieczność wprowadzenia
odpowiednich regulacji
prawnych

Ze względu na niedostępność danych za 2016 rok, wykorzystano dane z 2015 roku.
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L.p.

Zmienne diagnostyczne

4.

4.1

4.2
4.3

Charakter
zmiennej
Środowiskowe

Uzasadnienie

Emisja zanieczyszczeń powietrza gazowych
i pyłowych w t/r na 100 km2

negatywny wpływ na
środowisko naturalne i stan
zdrowia społeczeństwa;
destymulanta
w długim czasie wiąże się
z ponoszeniem wyższych
kosztów w skali makro

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych
jako % powierzchni ogółem
Powierzchnia użytków rolnych jako %
powierzchni ogółem

destymulanta ograniczenie obszarowe
dla efektywnego
funkcjonowania i rozwoju
destymulanta sektora

Źródło: opracowanie własne.

Dane statystyczne służące do oceny poziomu konkurencyjności sektora logistycznego w województwach w Polsce pochodzą z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Raportów Logistycznych. Celem porównania
przeprowadzono analizę dla dwóch lat: 2010 oraz 2016. Obiektami badania są polskie
województwa.

Wyniki badań
Do oceny poziomu, podobieństw i różnic, a także zmian, jakie zaszły w latach 2010 i 2016
pod względem rozwoju branży logistycznej w województwach w Polsce, posłużono się
taksonomicznym miernikiem rozwoju oraz analizą skupień.
Analiza taksonomiczna
Budowa taksonomicznego miernika rozwoju oparta jest na metodzie wzorca rozwoju.
Zmienne diagnostyczne wykorzystane do badania uznano za tak samo ważne. Warto
wspomnieć, iż na wartość miary taksonomicznej, mają wpływ wszystkie zmienne diagnostyczne zakwalifikowane do badania. Użycie miary pozwoliło na uporządkowanie
polskich województw ze względu na poziom rozwoju sektora logistycznego zoperacjonalizowanego za pomocą zmiennych diagnostycznych w latach 2010 i 2016.
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Tabela 2. Poziom konkurencyjności w branży logistycznej mierzony taksonomicznym
miernikiem rozwoju według województw w Polsce w 2010 i 2016 roku
2010

2016

Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Miernik

Lokata

Miernik

0,05586

8

0,09250

4

KUJAWSKO-POMORSKIE

0,02896

11

0,06697

11

LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE

0,03018
0,02313
0,05766
0,07252

10
14
7
4

0,05287
0,06766
0,08596
0,07399

13
9
5
7

MAZOWIECKIE

0,48171

1

0,69406

1

OPOLSKIE
PODKARPACKIE

0,03761
0,02615

9
13

0,06923
0,05888

8
12

PODLASKIE

0,01765

15

0,03750

15

POMORSKIE

0,12637

3

0,19590

3

Zmiana

Lokata

ŚLĄSKIE

0,15396

2

0,21370

2

ŚWIĘTOKRZYSKIE

0,02669

12

0,05058

14

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

0,01626

16

0,02132

16

WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE

0,06065
0,06407

6
5

0,06759
0,08273

10
6

↑
↓
↑
↑
↓

↑
↑

↓
↓
↓

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 2 przedstawiono otrzymane rezultaty badań. Wartości miernika rozwoju oscylują w przedziale od 0,01626 do 0,48171 dla roku 2010 oraz od 0,02132 do
0,69406 dla roku 2016. Województwo, które ewidentnie różni się od pozostałych
obiektów poziomem miary syntetycznej, to województwo mazowieckie. Jako region centralny, siedziba władz rządowych oraz wielu kluczowych instytucji, wyróżnia się na tle pozostałych pod względem badanego zjawiska. Z kolei województwa
najmniej konkurencyjne to podlaskie i warmińsko-mazurskie, położone w północowschodniej części kraju oraz posiadające produkt regionalny brutto poniżej 35 tys. zł
na 1 mieszkańca.
Głównym założeniem prowadzonym badań było porównanie obiektów w latach
2010 i 2016. Dlatego też w tabeli 2 w ostatniej kolumnie przedstawiono zmianę wynikającą z polepszenia, pogorszenia lub stabilizacji sytuacji badanego zjawiska w województwach. Zauważono ciekawą prawidłowość, a mianowicie 3 pierwsze województwa
(mazowieckie, śląskie i pomorskie) oraz 2 ostatnie województwa (podlaskie i warmińsko
-mazurskie) nie zmieniły pozycji w rankingu w latach 2010 i 2016.
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Poprawę sytuacji na przestrzeni badanych lat odnotowano w 5 województwach:
lubuskim (aż o 5 lokat), dolnośląskim (o 4 lokaty), łódzkim (o 2 lokaty) oraz opolskim
i podkarpackim (o 1 lokatę). Oznacza to, że badane regiony charakteryzowały się szybszym wzrostem miary taksonomicznej w porównaniu do pozostałych obiektów. Z kolei
spadek w rankingu dotyczył takich województw jak: wielkopolskie (aż o 4 lokaty), lubelskie i małopolskie (o 3 lokaty), świętokrzyskie (o 2 lokaty) oraz zachodniopomorskie
(o 1 lokatę). Otrzymane rezultaty nie wskazują jednak o pogorszeniu poziomu rozwoju
branży logistycznej, a jedynie prezentują polepszenie lub pogorszenie pozycji w rankingu w porównaniu do pozostałych województw. Warto zauważyć, iż wartość miary
syntetycznej dla każdego obiektu wzrosła w latach 2010 i 2016.
Analiza skupień
Celem analizy skupień jest grupowanie polskich województw pod względem zgromadzonych cech diagnostycznych. Do weryfikacji wykorzystano program Statistica oraz
procedurę analizy skupień w tymże oprogramowaniu. Odległość ekonomiczną określono za pomocą metody Czebyszewa7, zaś łączenia obiektów dokonywano metodą Warda8. Na rysunkach 5 i 6 zaprezentowano wyniki badań w formie dendrytów.
Analizując dendryt (por. rysunek 5) należy zauważyć, iż na najniższym poziomie odległości wiązania istnieje dużo małych skupień. Oznacza to, iż województwa wykazują
zróżnicowanie na tym poziomie. Na wysokości wiązania około 2 wyróżnić można 5 skupień województw, takich jak:
1. lubuskie i małopolskie,
2. podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie,
3. lubelskie i podlaskie,
4. pomorskie i zachodniopomorskie,
5. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, opolskie i wielkopolskie.

7
Odległość ekonomiczna zdefiniowana jako odległość Czebyszewa jest specjalnym przypadkiem odległości
Mińkowskiego, jest miarą odległości pomiędzy dwoma punktami i dana jest wzorem: dil = maxj|zij – zlj|, gdzie zij
i zlj to znormalizowane wartości zmiennej.
8
Jedną z najczęściej stosowanych zasad aglomeracji jest metoda Warda, która oparta jest na analizie wariancji,
zaś odległość pomiędzy skupieniami jest zdefiniowana jako moduł różnicy między sumami kwadratów odległości obiektów od środków grup, do których te obiekty należą.
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Rysunek 5. Dendryt grupujący województwa w Polsce pod względem cech
opisujących branżę logistyczną w 2010 roku

Źródło: opracowanie własne w programie Statistica.

Województwa mazowieckie i śląskie wyraźnie odstawały od pozostałych pod względem badanych cech diagnostycznych, co oznacza, że charakteryzowały się odmiennymi wartościami zmiennych. Województwa te stworzyły ze sobą skupienie na wysokości
wiązania równej 4. Wówczas także zauważono, iż skupienia 1, 2 i 3 oraz 4 i 5 stworzyły
dwie grupy. Wszystkie województwa wykazały podobieństwo pod względem badanych
zmiennych na poziomie odległości wiązania około 6.
Zauważyć można, iż województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie,
opolskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie zostały zaklasyfikowane do
jednej grupy, w której branża logistyczna rozwija się prężnie, zaś poziom produktu regionalnego brutto kształtuje się na poziomie od 30 do 50 tys. zł na 1 mieszkańca.
Rysunek 6 przedstawia wyniki analizy skupień przeprowadzonej dla 2016 roku.
Wskazać można, iż badane obiekty wykazywały podobieństwo nieco wcześniej, niż
w przypadku roku 2010, na poziomie odległości wiązania poniżej 6. Co może świadczyć
o upodabnianiu się do siebie badanych województw pod względem wyróżnionych cech
diagnostycznych. Analogicznie, jak w roku 2010, województwa mazowieckie i śląskie
wyraźnie odstawały od pozostałych.
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Rysunek 6. Dendryt grupujący województwa w Polsce pod względem cech
opisujących branżę logistyczną w 2016 roku
Diagram drzewa
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Źródło: opracowanie własne w programie Statistica.

Na najniższym poziomie wiązania (około 1) zaobserwowano małe skupienia grupujące po dwa województwa:
·· podkarpackie i świętokrzyskie,
·· lubelskie i podlaskie,
·· kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.
Jednocześnie zauważono, że województwa te w ramach grup sąsiadowały ze sobą.
Większe grupy zaczęły formować się na poziomie odległości wiązania około 2−3 −
na tej wysokości wiązania wyróżniono 5 skupień województw:
1. podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie,
2. lubelskie i podlaskie, które wykazywały podobieństwo już na poziomie wiązania około 1,
3. lubuskie i zachodniopomorskie,
4. kujawsko-pomorskie, małopolskie i wielkopolskie,
5. dolnośląskie, łódzkie, opolskie i pomorskie.
W przypadku województwa małopolskiego odnotowano pozytywną zmianę na
przestrzeni badanych lat, a mianowicie region ten został zaklasyfikowany do grupy województw z lepiej rozwiniętą branżą logistyczną.
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Należy wskazać, iż badane województwa w Polsce wykazują zróżnicowanie pod
względem analizowanych cech diagnostycznych. Porównując lata 2010 i 2016, warto
zaznaczyć, iż w ramach skupień województw, następowały nieznaczne zmiany. Zauważono grupowanie się w skupienia regionów o wyższym i niższym poziomie produktu
regionalnego brutto oraz posiadających lepszy i gorszy dostęp do sieci transportowych.

Zakończenie
Konkurencyjność jest bardzo ważnym elementem sprawnego i efektywnego funkcjonowania nie tylko przedsiębiorstw, a także regionów i krajów. Pogłębione analizy prowadzone z punktu widzenia regionalnego powinny przyczyniać się do motywowania oraz
poszukiwania rozwiązań dla dalszego rozwoju jednostek terytorialnych. Sprawny przepływ osób i towarów wymaga spójnego systemu transportowego, dlatego też ważne
jest, aby był on równomiernie rozmieszczony w przestrzeni.
Podsumowując przeprowadzone analizy, należy wskazać, iż prezentują one ciekawe
rezultaty. Badane jednostki terytorialne wykazują zróżnicowanie pod względem rozwoju sektora logistycznego w latach 2010 i 2016. W konsekwencji należy wskazać, iż województwa mogą w tym zakresie konkurować ze sobą, gdyż wyższy poziom rozwoju
branży logistycznej niesie ze sobą korzyści ekonomiczne, jak i społeczne.
Wykorzystanie do badań metod wielowymiarowej analizy porównawczej umożliwia
interesujące wnioskowanie. Analiza skupień pozwoliła na pogrupowanie województw
pod względem cech diagnostycznych charakteryzujących branżę logistyczną, zaś metoda taksonomicznego miernika rozwoju − klasyfikację badanych obiektów pod względem rozwoju sektora logistycznego, od województwa posiadającego miernik na najwyższym poziomie do obiektu, który posiada miernik na najniższym poziomie.
Wnioski płynące z badań są następujące:
·· można wyróżnić województwa, które zdecydowanie przodują pod względem rozwoju
branży logistycznej w badanych latach, a mianowicie: mazowieckie oraz śląskie, a także
województwa, które plasują się najniżej, są to: podlaskie i warmińsko-mazurskie,
·· województwa posiadające wyższy poziom produktu regionalnego brutto per capita
plasują się wyżej w rankingu taksonomicznego miernika rozwoju oraz łączą się w grupy w przypadku analizy skupień, ta sama prawidłowość dotyczy regionów o niższym
poziomie produktu regionalnego brutto per capita,
·· wyraźnie niższy poziom konkurencyjności w sektorze logistycznych charakteryzuje
województwa położone we wschodniej części kraju.
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Organizacja audytu logistyki w przedsiębiorstwie
handlu detalicznego wielkopowierzchniowego
Organization of Logistics Audit in a Large Format Retail
Trade Enterprises
Abstract: The aim of the paper is to organize and disseminate knowledge regarding the
implementation of the logistics audit process in a large format retail trade enterprises. This
is to ensure a tangible effect for all interested parties in the form of rationalization and
increased efficiency of measures taken in the field of logistics processes control. Its implementation takes place through: determining the current state of knowledge in the scope of
conducting an operational audit; identification and characteristics of the logistics system in
large format retail trade enterprises; characteristics of the logistics audit procedure in the
surveyed enterprises. The applied research method is a critical review of the subject literature and direct observation.
Key words: distribution, control, consulting

Wprowadzenie
Dystrybucja, w ujęciu podmiotowym, oznacza ogniwo pośrednie między sferą produkcji
a konsumpcji, a podejmowane działania zmierzają do uzupełnienia luk dzielących obsługiwane strefy. Obecnie na rynku istnieje wiele przedsiębiorstw tego typu, charakteryzujących się różnym: zakresem świadczonych usług, stopniem specjalizacji, zasięgiem geograficznym czy rodzajem obsługiwanej branży. Jednym z ważnych ogniw są przedsiębiorstwa
handlu detalicznego. Są to jednostki organizacyjne, które specjalizują się w sprzedaży dóbr
i świadczeniu usług na rzecz ostatecznych konsumentów. Przyjmując kryterium szerokości
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i głębokości asortymentu w ramach ich struktury podmiotowej, należy wskazać przedsiębiorstwa wielkopowierzchniowe. Są one zlokalizowane w dużych i średnich miastach
lub w ich najbliższej okolicy. W swojej ofercie handlowej mają, udostępniony na znacznej
powierzchni, szeroki asortyment przy ograniczonym zakresie usług wspierających sprzedaż. Najczęściej działają w ramach danej sieci handlowej. W strukturze obsługiwanych tam
procesów bardzo ważne miejsce zajmuje logistyka, która wspiera sprzedaż. Jednakże realizowane zadania logistyczne mają charakter rozproszony i często nie są skoordynowane
w ramach całego przedsiębiorstwa. W związku z tym uwidoczniła się silna potrzeba zapewniania systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania logistycznego, które zmierzają do
racjonalizacji i zwiększonej efektywności podejmowanych działań logistycznych. Innymi
słowy, chodzi o upowszechnienie metod i wyznaczenie narzędzi, które można zastosować
w celu ukierunkowania procesów logistycznych, ich usprawnienia i utrzymania.
W odpowiedzi na powyższą problematykę przyjęto, że celem artykułu jest uporządkowanie i upowszechnienie wiedzy dotyczącej przygotowania i realizacji procesu
audytu logistyki w przedsiębiorstwie handlu detalicznego wielkopowierzchniowego
(PHD/W), co ma zapewnić wymierny efekt wszystkim stronom zainteresowanym w postaci racjonalizacji i zwiększonej efektywności podejmowanych działań w zakresie
kontroli procesów logistycznych. Podejmowane działania zmierzają do udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak przebiega procedura audytu logistyki w badanych przedsiębiorstwach? Powyższe pytanie, stanowiące istotę problemu badawczego, można rozbić
na pytania szczegółowe odnoszące się do celu realizacji procedury, jej etapów i zadań,
metody przeprowadzenia, kryteriów oceny, stosowanych dokumentów oraz osób odpowiedzialnych i wykonawców. Realizacja przyjętego tematu i celu artykułu odbywa się
poprzez: ustalenie aktualnego stanu wiedzy w zakresie przeprowadzenia audytu operacyjnego; identyfikację i charakterystykę systemu logistycznego PHD/W; charakterystykę procedury audytu logistyki w PHD/W. Zastosowane metody badawcze to krytyczny
przegląd literatury przedmiotu oraz obserwacja bezpośrednia.

Teoretyczne podstawy audytu operacyjnego
W literaturze przedmiotu pojęcie audytu oznacza zespół celowych i uporządkowanych
czynności, które są prowadzone w jednostce organizacyjnej przez niezależnych specjalistów, a głównym ich celem jest utrzymanie obecnego stanu i (lub) wprowadzenie dodatkowej wartości [Dryl 2010, s. 89]. Na tej podstawie wyróżniamy dwie jego podstawowe
funkcje, tj. kontrolę i doradztwo.
Powszechnie przyjmuje się, że audyt musi mieć charakter niezależny i obiektywny,
weryfikacyjny i oceniający, doradczy i prewencyjny, systematyczny, procesowy, kom74
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pleksowy czy użyteczny. Należy podkreślić, że są to podstawowe zasady, jakie powinny
obowiązywać podczas przygotowania i realizacji procedury audytu.
Podstawowy podział audytu obecny w literaturze przedmiotu, który uwzględnia
zakres przedmiotu zainteresowania, obejmuje dwa jego rodzaje, tj. zewnętrzny i wewnętrzny. Audyt wewnętrzny to ogół działań kontrolnych i doradczych, prowadzonych
w ramach wskazanej jednostki organizacyjnej, w sposób kompleksowy lub ograniczający się do wybranych obszarów funkcjonalnych czy zadaniowych [Kizukiewicz 2013,
s. 17]. Powszechnie dzieli się go na dwie grupy, tj.: finansowy oraz niefinansowy. Audyt
niefinansowy obejmuje następujące rodzaje, tj. działalności, operacyjny, zgodności, informatyczny oraz przeglądu kontroli wewnętrznej. Audyt operacyjny oznacza ocenę
i korektę działań w zakresie skuteczności, jak i efektywności stosowania czynników produkcji, takich jak człowiek i jego praca, środki pracy i przedmiot pracy, będące w dyspozycji w danej jednostce organizacyjnej [Winiarska 2005, s. 26].
Opracowując procedurę realizacji audytu operacyjnego, należy wskazać jego fazy
postępowania. Uwzględniając funkcje audytu, literatura przedmiotu najczęściej wyróżnia dwie jego fazy, tj. kontrolę i doradztwo [Lisiński 2011, s. 200]. Inny jego podział prezentuje trzy fazy postępowania, tj.: wstępną, związaną z planowaniem; główną, która
obejmuje czynności wykonawcze; oraz końcową, o charakterze doradczym [Kizukiewicz
2013, s. 19]. Należy podkreślić, że w zakresie poszczególnych faz należy zdefiniować etapy i zadania audytu, które będą uwzględniać zarówno jego cel, jak i zakres realizacji, czy
zasoby będące w dyspozycji przedsiębiorstwa.
Następnie, w ramach poszczególnych etapów i wykonywanych zadań należy wskazać osoby, które będą odpowiadać za ich przebieg, oraz bezpośrednich wykonawców.
Powszechnie wskazuje się dwie grupy pracowników – pracowników kontroli oraz wykonawców. Zgodnie z tym podziałem można wyróżnić następujące stanowiska: audytora
głównego, osobę odpowiedzialną za cały proces; audytora etapowego, osobę odpowiedzialną za poszczególne jego etapy; oraz audytora zadaniowego, pełniącego funkcję
wykonawcy zadań [Jedynak 2017, s. 97].
Kolejnym ważnym zagadnieniem w opracowaniu procedury audytu operacyjnego
jest dobór odpowiednich metod, narzędzi i kryteriów oceny. W literaturze przedmiotu
dostępne są znaczne grupy metod możliwych do zastosowania. Najczęściej wskazuje się
wywiad bezpośredni, obserwację, ocenę wskaźnikową czy metodę ekspercką [Jedynak
2017, s. 99]. Natomiast wśród kryteriów stosowanych do oceny danej jednostki organizacyjnej wskazuje się takie kryteria, jak: legalność, gospodarność (efektywność), celowość,
rzetelność, przejrzystość oraz jawność [Dryl 2010, s. 93]. Przyjęte kryteria należy zdefiniować między innymi poprzez wskazanie parametrów je opisujących, stopnia istotności
oraz sposobu przyporządkowania oceny.
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Warto podkreślić, że ważną funkcję, zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji
procedury audytu operacyjnego, pełnią dostępne i opracowane dokumenty. Ułatwiają
one proces planowania, wspomagają proces gromadzenia danych, ich przetwarzania
i prezentacji oraz umożliwiają kontrolę realizacji poszczególnych etapów i zadań audytu
oraz są stosowane do sprawowania nadzoru i oceny pracy audytora [Grocholski 2004,
s. 45]. Dlatego od kryterium ilości i jakości sporządzonych dokumentów zależy wiarygodność przeprowadzonego audytu i uzyskanych pożądanych wyników końcowych.
W konsekwencji, opracowując dokumenty audytu, należy pamiętać, by charakteryzowały się następującymi cechami: celowością, użytecznością, jednoznacznością, powinny także zapewniać korzystne relacje między ponoszonymi nakładami a uzyskanymi
efektami [Jedynak 2017, s. 122].

System logistyczny przedsiębiorstwa
System logistyczny to system sztuczny, techniczno-społeczny (obejmuje swoim zakresem człowieka i jego pracę, środki pracy, przedmiot pracy) oraz transformacji przestrzenno-czasowej. Jego głównym celem jest zapewnienie optymalnego przepływu strumieni
logistycznych zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w całym łańcuchu dostaw. Uwzględniając powyższe jego cechy oraz biorąc pod uwagę przyjęty temat i cel artykułu, system
logistyczny PHD/W należy rozpatrywać w trzech ujęciach, tj. podmiotowym, przedmiotowym i czynnościowym.
W ujęciu podmiotowym omawiany system to jeden z wydzielonych podsystemów badanych przedsiębiorstw. Jest to system wewnątrzorganizacyjny. Składa się z sieci powiązanych i współpracujących w różnych obszarach jednostek funkcjonalnych, zadaniowych
czy ludzkich. Zakres podmiotowy systemu logistycznego PHD/W, przy uwzględnieniu
jego struktury organizacyjnej, wyznaczony jest przez: dział przyjęcia i wydania towaru,
poszczególne działy handlowe oraz dział obsługi klienta. W ramach tych jednostek organizacyjnych można wskazać następujące grupy pracowników, tj. kadrę zarządczą/kierowniczą (osoby decyzyjne), kadrę wspierającą (wspierającą kadrę wyższego szczebla, do której
należą asystenci działu przyjęcia i wydania towaru, handlowego, punktu obsługi klienta,
kas, serwisu itp.) oraz podstawowych pracowników (tzw. wykonawców). Dodatkowo, w ramach analizowanego systemu, należy wskazać pracowników pomocniczych wspierających procesy logistyczne. Należą do nich między innymi: specjalista ds. BHP, pracownicy
techniczni, ochrony, porządkowi, kadr, finansów i księgowości itp.
W ujęciu rzeczowym system logistyczny w PHD/W definiowany jest na podstawie jego
wyposażenia, tj. środków produkcji, w tym przedmiotu pracy i środków pracy. Przedmiotem pracy jest towar, który stanowi ofertę danej jednostki handlowej. Przyjmując kryterium
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rodzajowe, wyróżnia się tzw. kategorie asortymentowe. Grupy te równolegle odzwierciedlają przyjęty podział organizacyjny obszaru handlowego na tzw. strefy. W ramach
każdej strefy zlokalizowane są podgrupy produktów, zarządzane przez poszczególne
działy handlowe. Głębszy podział ma charakter specjalizacji, tj. klasy i podklasy. Natomiast
środki pracy obejmują dwie grupy, tj. infrastrukturę logistyczną oraz materiały stosowane
w eksploatacji maszyn i urządzeń. Infrastruktura logistyczna stanowi bazę techniczną, do
której należy zaliczyć budynki i budowle oraz ich wyposażenie, tj. urządzenia techniczne.
W strukturze obiektów budowlanych ważne miejsce zajmuje hala sprzedaży i magazyn
zamknięty. Dodatkowo w dyspozycji jednostki handlowej znajdują się strefa parkingowa,
budowle magazynowe półotwarte oraz otwarte o nawierzchni twardej. Urządzenia techniczne obejmują cztery podstawowe grupy, tj. urządzenia magazynowe i sklepowe, urządzenia transportowe i manipulacyjne, urządzenia pomocnicze oraz system informatyczny.
Należy podkreślić, że przyjęte rozwiązania techniczne w badanych przedsiębiorstwach
muszą uwzględniać wymagania stawiane przez składowany towar. W konsekwencji mają
charakter uniwersalny, a tym samym pozwalają na obsługę zróżnicowanych produktów.
Najczęściej poszczególne urządzenia przyporządkowane są do danej strefy.
W ujęciu czynnościowym system logistyczny PHD/W określa się jako zbiór procesów, których celem jest zapewnienie optymalnego przepływu dóbr materialnych wraz
z informacją. Przyjmując kryterium fazowe, można wskazać ich dwie fazy, tj. zaopatrzenia i dystrybucji. Biorąc pod uwagę kryterium poziomu zarządzania, wymienione powyżej procesy mogą mieć charakter strategiczny, taktyczny czy operacyjny. Natomiast
uwzględniając kryterium funkcjonalne oraz ich znaczenie w badanym przedsiębiorstwie, należy wyróżnić proces zaopatrzenia, składowania, inwentaryzacji, obsługi zwrotu do dostawców, obsługi reklamacji czy logistycznej obsługi klienta.

Procedura realizacji audytu logistyki
Podstawowym celem procedury audytu logistyki w PHD/W jest weryfikacja i ocena obecnego stanu systemu logistycznego w zakresie przepływu dóbr materialnych, osób i informacji i na tej podstawie utrzymanie obecnego stanu bądź przeprowadzenie działań
korygujących, w celu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom i (lub) wprowadzenia
dodatkowej wartości. Audyt przebiega w dwóch podstawowych fazach, tj. kontroli i doradczej. Ich szczegółowa charakterystyka została zamieszczona w tabeli 1.
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Tabela 1. Fazy i etapy procedury audytu logistyki w PHD/W

Doradcza

Kontroli

Faza

Etap
Wyznaczenie celu, etapów, zadań i kosztów
Opracowanie projektu realizacji kontroli
Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego otoczenia
Charakterystyka systemu logistycznego
Dobór kryteriów i parametrów oceny
Pomiar i ocena wskaźnikowa
Weryfikacja i interpretacja uzyskanych wyników
Wyznaczenie celu i etapów
Opracowanie założeń i zasad w zakresie niezbędnym do poprawy wyników
Opracowanie projektu usprawnień
Wdrożenie i realizacja projektu usprawnień
Pomiar i ocena wskaźnikowa
Weryfikacja i interpretacja uzyskanych wyników

Symbol
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
I.F
I.G
II.A
II.B
II.C
II.D
II.E
II.F

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Jedynak 2017, s. 97].

Realizacja wskazanych powyżej etapów audytu logistyki wiąże się z wyznaczeniem
pewnego zakresu wykonywanych czynności wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za ich realizację i wykonawców zadań. Zadania procedury audytu logistyki w badanych przedsiębiorstwach wraz osobami odpowiedzialnymi i wykonawcami zamieszczone zostały w tabeli 2.
Tabela 2. Zadania procedury audytu logistyki w PHD/W
Etap

I.A

I.B

I.C
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Zadanie
1. Identyfikacja celu, zakresu, osoby odpowiedzialnej
2. Opracowanie etapów realizacji celu głównego
3. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację etapu
4. Wyznaczenie wykonawcy zadań
5. Wyznaczenie zadań realizacji poszczególnych etapów
6. Opracowanie harmonogramu realizacji zadań
7. Obliczenie zbiorczego kosztu realizacji procesu audytu logistyki – faza
kontroli

Osoba
W2
K1
3
AG4
DS
AG
AG
AG
AG
AG
AE5
AG
AE
AG
AE
AG

AE

Opracowanie Projektu kontroli

AG

AE

Prezentacja Projektu kontroli

AG

AE

Zatwierdzenie przyjętych założeń realizacji audytu logistyki – faza kontroli

DS

-

Pozyskanie podstawowych danych o przedsiębiorstwie
Identyfikacja warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa

AE
AE

AZ6
AZ
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Identyfikacja struktury podmiotowej systemu logistycznego

Osoba
W2
K1
AE
AZ

Inwentaryzacja środków pracy stosowanych w systemach logistycznych

AE

AZ

Identyfikacja procesów logistycznych
Wyznaczenie i opracowanie kryteriów oceny systemów logistycznych
Pomiar w systemach logistycznych
Obliczenie wskaźników oceny systemu logistycznego

AE
AG
AE
AE

AZ
AE
AZ
AZ

Opracowanie Raportu realizacji audytu logistyki – faza kontroli

AG

AE

Prezentacja Raportu realizacji audytu logistyki – faza kontroli

AG

AG

Zatwierdzenie Raportu realizacji audytu logistyki – faza kontroli

DS

-

Identyfikacja celu, zakresu, osoby odpowiedzialnej
Opracowanie etapów realizacji celu głównego
Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację etapu
Wyznaczenie celów usprawnień
Wyznaczenie wykonawcy zadań
Wyznaczenie zadań realizacji poszczególnych celów usprawnień
Opracowanie harmonogramu realizacji zadań
Obliczenie zbiorczego kosztu realizacji procesu audytu logistyki – faza kontroli
Opracowanie Projektu usprawnień
Prezentacja Projektu usprawnień
Zatwierdzenie Projektu usprawnień

DS
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
AG
DS.

AG
AG
AG
AE
AE
AE
AE
AE
AE
AG
-

Wdrożenie Projektu usprawnień

AE

AZ

Realizacja i zatwierdzenie Projektu usprawnień

AE

AZ

Pomiar w systemach logistycznych
Obliczenie wskaźników oceny systemu logistycznego

AE
AE

AZ
AZ

Opracowanie Raportu realizacji audytu logistyki – faza doradcza

AG

AE

Prezentacja Raportu realizacji audytu logistyki – faza doradcza

AG

AG

Zatwierdzenie Raportu realizacji audytu logistyki – faza doradcza

P/D

-

Etap

I.D
I.E
I.F

I.G

II.A

II.B

II.C

II.D
II.E

II.F
1

Zadanie

K – pracownik kontroli, 2 W – wykonawca, 3 DS – osoba decyzyjna, reprezentująca badaną jednostkę orga-

nizacyjną, np. dyrektor sklepu, 4 AG – audytor główny, 5 AE – audytor etapowy, 6 AZ – audytor zadaniowy,
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Jedynak 2017, s. 98].

W ramach przygotowania i realizacji procedury audytu logistyki PHD/W należy wskazać sposoby ich przebiegu. Zaproponowane metody i narzędzia z podziałem na etapy
zamieszczone zostały w tabeli 3.
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Tabela 3. Metody i narzędzia audytu logistyki w PHD/W
Metoda
i narzędzia
Wywiad
bezpośredni
Ocena
wskaźnikowa
Metoda
ekspercka

Etap
I.A

I.B

I.C

I.D

x

x

x

x

x

x

I.E

I.F

x

x

x

I.G

II.A

II.B

II.C

II.D

II.E

II.F

x
x

x

X

x

x

x

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Jedynak 2017, s. 100].

Uwzględniając cel i etapy procedury audytu logistyki oraz organizację badanych przedsiębiorstw, wyznaczono kryteria oceny systemu logistycznego. Ocena ma charakter całościowy, który dotyczy całego systemu logistycznego, i częściowy, który odnosi się do wybranych podsystemów handlu, logistycznej obsługi klienta czy przyjęcia i wydania towaru.
Dotyczy zarówno czynników produkcji, tj. człowieka i jego pracy, infrastruktury logistycznej oraz przedmiotu pracy, jak i obsługiwanych procesów logistycznych czy uwarunkowań
otoczenia. Zastosowane kryteria oceny obejmują operatywność, sprawność, elastyczność
czy ciągłość, przy czym operatywność (efektywność) oznaczać będzie gwarancję osiągnięcia pożądanego stanu wyjścia (celu), sprawność (gospodarność) zapewnienie korzystnych
relacji pomiędzy wejściem do systemu a jego wyjściem (nakłady a efekty), elastyczność –
odpowiedź na pytanie, czy przyjęte działania pozwalają właściwie reagować na zmiany zachodzące na rynku zarówno zaopatrzenia, jak i sprzedaży oraz w obrębie przedsiębiorstwa,
ciągłość – gwarancję pracy bez zakłóceń [Kisperska-Moroń, Krzyżaniak 2009, s. 57]. Kryteria
oceny systemu (podsystemu) logistycznego zamieszczone zostały w tabeli 4.
Tabela 4. Kryteria oceny systemu (podsystemu) audytu logistyki w PHD/W
Człowiek
i jego praca

Infrastruktura
logistyczna

Przedmiot
pracy

Proces

Otoczenie

operatywność

x11

x12

x13

x14

x15

sprawność

x21

x22

x23

x24

x25

elastyczność

x31

x32

x33

x34

x25

ciągłość

x41

x42

x44

x44

x45

Kryteria oceny

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Jedynak 2017, s. 103].

Na potrzeby przeprowadzenia audytu logistyki w PHD/W należy wyznaczyć odpowiednie dokumenty. Przyjmując kryterium fazowe, można wyróżnić ich dwie grupy, tj. fazy kontroli i fazy doradcze. Ponadto podzielono je na dokumenty wejścia i wyjścia. Dokumenty
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wejścia są to dokumenty istniejące, tzw. źródła wtórne, zlokalizowane w przedsiębiorstwie
lub w najbliższym jego otoczeniu. Ich spis i lokalizacja zamieszczone zostały w tabeli 5.
Tabela 5. Dokumenty wejścia procedury audytu logistyki w PHD/W
Lp.

Nazwa

1

Strategia przedsiębiorstwa

2

Dokumenty systemu jakości

Lokalizacja
Asystent
dyrektora
Dział handlowy
Dział przyjęcia i wydania towaru
Dział obsługi klienta
Specjalista ds. BHP

3

Procedury postępowania

4

Struktura organizacyjna

5

Baza danych pracowników

6

Zakres obowiązków pracowników

7

Regulamin pracy

8

Harmonogram czasu pracy

9

Karta ewidencji czasu pracy

10

Plany budynków i budowli

Dział techniczny

11

Wykaz środków pracy

12

Specyfikacja techniczna środków pracy

Dział techniczny
Dział informatyczny

13

Dokumenty procesu zaopatrzenia

14

Dokumenty procesu składowania

15

Dokumenty procesu zwrotu

16

Dokumenty procesu inwentaryzacji

17

Dokumenty procesu obsługi klienta

18

Dokumenty procesu reklamacji

Dział kadr

Dział handlowy
Dział przyjęcia i wydania towaru
Dział finansowo-księgowy
Dział handlowy
Dział obsługi klienta

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Jedynak 2017, s. 127].

Dokumenty wyjścia są to przygotowane formularze, przypisane do konkretnego etapu czy zadania. Mają ściśle zdefiniowany cel i strukturę, a wypełnia je i zatwierdza wskazana osoba. Na podstawie wypełnionych formularzy opracowywane są zbiorcze raporty:
w fazie pierwszej na etapie planowania – projekt kontroli, zaś na etapie realizacji – raport
realizacji audytu logistyki – faza kontrolna. Natomiast w fazie drugiej na etapie planowania
– projekt usprawnień, realizacji, raport realizacji audytu logistyki – faza doradcza.

Podsumowanie
Należy podkreślić, że zaproponowana procedura audytu logistyki w PHD/W jest ważnym narzędziem przeglądu i oceny poziomu organizacji i zarządzania w systemach logistycznych. Jej celem jest identyfikowanie słabych i mocnych stron oraz sposobności do
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udoskonalenia i (lub) innowacji. Opracowane kompleksowe rozwiązania zawierają praktyczne wytyczne umożliwiające przeprowadzenie audytu wewnętrznego. Natomiast zaproponowany schemat postępowania oraz sposób jego aplikacji w systemach logistycznych PHD/W stwarza możliwości przeniesienia opracowanych rozwiązań na pozostałe
systemy gospodarcze.
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The Use of Modeling in the Process of Customer Return
Management
Abstract: Due to the economic situation, increased competition inside the market and
more liberal policies of the European Union towards customers, customer’s returns in the
supply chain are unavoidable and the best way to work against them is to manage them
well. One of the most common reasons for the returns increase is the highest level of Internet sales, where the probability of returns is much higher and there is a huge risk that the
product will not meet the buyer’s expectations. Nowadays, Polish companies still lack the
awareness about what the reasons of returns are and what benefits they can bring to the
company. To change this situation, researchers should explore this topic in their articles,
and managers need to incorporate the return process into their overall strategy so as a result both sides – customers and company will benefit.
Key words: reverse logistics, return management, process modeling, Adonis

The essence of the return flows
The main aim of this paper is to define the process of managing consumer returns and then
to present the possibilities of using Adonis modeling in the process of customer return
management. The article is theoretical in nature and is based on a literature review. The
last part presents the return management model created by author using Adonis software.
The main subject of this article are customer returns and complaints. According to
Mesjasz-Lech, “Returns are unsold products or products from which the customer has
resigned, for example, the Internet sales or direct mail catalogs selling, returns of unsold
newspapers” [Mesjasz-Lech 2011, p. 4]. The main reason of the return is the loss of the
ability to perform primary functions by the goods. So far, returns have been included in
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the waste management policy, as it is clear from the definition that “wastes are substances
or objects, which the holder discards, intends to get rid of or to which he is required to get
rid of” [Dz. U. z 2013 r., poz. 21]. However, the treatment of consumer returns implemented
in the B2C relationship as waste is not entirely accurate because the term “waste” usually
has negative connotations in the public opinion and identifies itself with something worn
and not good enough to use. And in the case of consumer returns, we usually have fullvalued products that have not worked in terms of their functionality or parameters (color,
size). The concept of complaints is connected with the concept of consumer returns. We
have to deal with complaints when a customer makes a claim for non-conformity. This
is a procedure for dealing with a defect in goods or improper performance of a service.
When consumer complaints he may submit certain claims to the entrepreneur, including
the demand for replacing the goods with a new one, repairs, lowering the price or – if the
defect is significant – withdrawing from the contract [Lehmann 2015].
Depending on the reason and place of occurrence, companies deal with various types of returns as shown in table 1.
Table 1. Types of returns
Type of returns

Interpretation
Consumer returns are often based on impulsive buying, trying out a product,
Consumer Returns
thus, a significant portion of these returns may be perfectly good.
They are the result of a marketing action, e.g. the Lidl action “Absolute
Marketing Returns
satisfaction or refund”.
Returned goods are re-used by the manufacturer for the “design for recycling”
Asset Returns
concept, e.g. Turbochargers.
Withdrawal of goods where defects or faults have been detected after they
Product Recalls
were released on the market, e.g. withdrawal of Mattel dolls, because they
contain lead.
Returning products, components of which contain substances hazardous to
Environmental Returns
the environment, e.g. pampers, plastic packaging, electronic components.
Source: own study based on Rogers et al. [2002, p. 3], Blumberg [2005, p. 7].

B2C commercial returns are the largest group among those highlighted above. Consumer returns are often based on impulsive buying, trying out a product, or how a product fits into existing environments (color, size, etc) [Blumberg 2005, p. 7]. Store returns
are a part of retailers’ day-to-day business and no matter what company sells people will
want to return things [Tips for handling store returns]. Depending on the place of shopping, we can divide returns into stationary, when the customer comes and gives back
the goods at the point of purchase, or online returns, when the customer must send
the goods by himself or the company sends a courier to him. Analyzing the status of
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the returned item, consumer returns can be divided into full-valued and defective one
[Starosta-Patyk 2016, p. 52] (figure 1).
Figure 1. Types of consumer returns

Source: own study.

In the literature, authors have pointed out driving factors like economics, environmental law and the environmental consciousness of consumers [de Brito, Dekker 2004,
p. 11] (figure 2).
Figure 2. Driving factors of B2C returns

Source: own study based on de Brito, Dekker [2004, p. 10].
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Economic effects include the value that companies can obtain by the recycling of returned goods or the repairs of these goods and re-entering them into the market. The purpose of recycling is to recover all useful materials. If the quality of the recovered material is
proper, it can be used to produce new products. According to de Brito, economic effects
can be divided into two groups – direct and indirect [de Brito, Dekker, 2004, p. 11] (table 2).
Table 2. Economic drivers
Direct gains:

Indirect gains:

- input materials;
- cost reduction;
- value added recovery;
- anticipating/impeding legislation;
- market protection;
- green image;
- improved customer/supplier relations.

Source: de Brito, Dekker [2004, p. 10].

Analyzing the impact of legislation, it should be highlighted that there is bigger
and bigger pressure from the European Union on the protection of the environment,
namely reaching appropriate levels of recycling and recovery. In 2016, the recycling
level should have reaches 40%, in 2021 – 65%. In the household appliances industry
this will result in the need to process about 75–85% of what will be collected, in turn
in information technology about 80% [Radziemska]. Restrictive European law regulations force companies to invest in systems that will handle returns and complaints
from customers. Such a venture is very risky due to the high costs associated with
transport, potential location of the facility and training staff [Alshamsi, Diabat 2015].
Such an expensive investment, however, pays off because it brings long-term advantages, such as improving relationships throughout the supply chain, reducing costs,
increasing profits, improving company performance and declaring yourself as a socially responsible company.
Talking about consumer awareness, especially ecological awareness is most often
taken into account, as today’s consumer is demanding and more aware of his rights and
obligations. This fact means that companies are increasingly building a competitive
advantage based on the principles of Corporate Social Responsibility (CSR). CSR is reflected in striving to get balance between the economic, ecological and social sphere
of business activity. Making their purchase decisions, consumers pay more attention to
the fact that the company declares itself as a CSR company – thinking about the impact
of its operations on the natural environment or using ecological materials during the
production which are suitable for recovery or reuse. The fewer parts and components
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a product contains, the less likely it is that errors can occur during assembly or when
using a given product, and hence – fewer goods will be returned to the retailer or manufacturer. What is more, the more complex the product is, the more time it takes to disassemble and to sort the materials. For example, older TV models used over two times
more screws and details than newer models.
In recent years in Poland there has been a liberalization of law regarding returns and
complaints in relation to consumers. Unfortunately, these changes are not such revolutionary as in the case of existing regulations, for example, on the American market.
Consumer regulations in force in the European Union are simple and favorable to buyers. Now, the consumer in each of the EU countries during the online shopping has the
same fourteen-day deadline to withdraw from the contract without giving a reason. In
such traditional shops the possibility of returning goods is only a good will of the seller
or a good store policy.
The above driving forces are the main areas that stimulate increased attention to
the return goods to the store by the customer and to manage these returned goods
by the manufacturer or retailer. In practice, returns are perceived as something undesirable, as a result of a poor quality but at the same time they cannot be avoided in
any way. Returns do not apply only in the retail industry, where a dissatisfied customer
returns the purchased goods or when the retailer sends unsold products to the wholesaler or manufacturer. This topic is so important, because we are dealing with returns
in the whole supply chain, where goods from dispersed final points (collection points
or from consumers) are delivered to producers or other companies whose task is to
manage used products and restore them to the supply chain.

Customer Return Management Process
Returns management process is one of the processes in the supply chain, within activities related to reverse logistics and general returns within the company and among key
members of the supply chain which are carried out [Rogers et al. 2002]. Because return
management covers many activities, that is why timely and efficient solving of potential
problems is a big challenge.
From the company’s perspective, the processes related to managing the consumer
returns includes the following activities:
·· issuing replacements to buyers,
·· controlling the returned goods,
·· sending returned inventory to the supplier for repair,
·· correcting supplier and buyer balances,
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·· updating the quantity and inventory values,
·· accounting for additional costs.
The process of managing returns, including complaints, usually consists of the following stages:
Stage 1 – establishing the rules of return policy, drawing up regulations of consumer
rights, training employees,
Stage 2 – contact with the customer when buying the goods, explaining to him the
rules of return,
Stage 3 – acceptance of the return, conducting a short conversation about client’s
expectations,
Stage 4 – refunding the customer’s account as soon as possible,
Stage 5 – in the case of a complaint, informing the client about a positive or negative
decision, in some cases granting substitute articles,
Stage 6 – making a decision about the way of managing the returned goods (e.g. reselling, re-selling on secondary markets or recycling),
Stage 7 – drawing conclusions based on consumer opinions and streamlining processes that had a direct impact on customer reimbursement decisions, for example, improving quality of products. Complaints are the biggest source of valuable information,
because their submission is evidence of a company’s shortcomings.
The return process management will be effective when the company can create individual user profiles that show their individual return rate. An individual return indicator is
a percentage indicator that shows the number of returns to the amount of all purchases
made by one customer:

For example, at Zalando company, customers who notoriously and massively return goods have a very high rate of return. Consequently, they are blacklisted, which
means they can only order goods for pre-payment [Seidel 2014, p. 167]. This approach
works mostly in e-commerce industry, where there are usually higher levels of returns.
This is a very good way to manage the return flow and educate customers who abuse
the return policy.
When the customer returns the goods in the store depending on the condition
or reason for the return, the goods may return to the store shelf or in case of repair
– return to the distributor or manufacturer. In a situation when the goods cannot be
repaired, they are sent to a recycler, or in the worst case they are transported to the
landfill. The key aspect in the management of the volume of returns is to avoid them.
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Senior management should lead the initiative and focus on avoiding returns from
both partners and customers. Table 3 presents the activities that affect the reduction
of consumer returns.
Table 3. Categories of activities that affect the amount of returns
Activities
Sales forecast

New product

Sales promotion
The purchasing
policy
Production

Return Policy

Impact on the level of returns
Accurate forecasts contribute to reducing the production of “unnecessary”
goods, which in turn cause a higher percentage of returns.
Still at the stage of planning a new product, it is worth paying attention to
the quality and quantity of components from which the new product will
be composed. The more complex the goods are, the greater likelihood of
damagiging one of the items, which may result by increased complaints. New
products should be easy to use, trying to limit the aging effect of products and
shorten their life cycle. It is worth taking care of the well-described and easily
understandable assembly and use instructions.
The company should have knowledge about the impact of promotion and
promotional packaging on the number of returns.
The company must strive to reduce inventories. The level of stock should be
correlated with the forecasts. The costs of returning products should be reflected
in the results of sales representatives.
Production batches must be adapted to sales forecasts. A focus on producing
high-quality goods will help to reduce warranty returns.
It should reflect different categories of goods, anticipate all possible situations,
be easy and legible in implementation, known and understood by all employees
who have direct contact with the client.

Source: own study based on Jeszka [2014, pp. 52–53], Bernon, Cullen i Gorst [2008].

Proper management of returns contributes to improving customer service and enhance market competitiveness. Because returns are usually associated with the low-level of services, companies prefer not to disclose detailed data on the subject. European
companies do not have such a liberal return policy as the USA1, that is why it is hard to
say what the volume of returns in Europe is. An efficient and less bureaucratic process
of returns positively affects consumers purchasing decisions. Most returns are the result
of failure of the 7W principle, with too complicated or less informative instructions for
product use and with the changes of customer’s opinion, on which the company has no
influence. In order to improve this situation, companies must take care of the quality of
goods and services and also try to change the awareness of their customers.
1
Very often in the USA a receipt is not necessary when returning the product, what is more the product does
not have to be intact.
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Modeling as a method of supporting the process
of customers return management
Modeling is a tool that can enable the improvement of existing processes and the implementation of the process structure in the organization. It also allows for a better
understanding of current processes thanks to the visualization of the achieved potential results. One of the most effective ways of understanding currently functioning processes is to put them on the graph. The purpose of such graph is to graphically map
processes in a way that allows to trace and understand their run [Peppard 1997, p. 211].
Modeling is one of the general-purpose tools to optimize designs and operations of
manufacturing and logistics systems, especially providing predictions of system’s behaviors and potential status by “what-if scenario” [Umeda 2013, pp. 3375–3384]. One
of the most advanced programs for business process modeling is Adonis (BOC GmbH).
Adonis is a tool supporting the management of business processes, allowing the design of business processes, products, organizational structures and IT systems using
graphic models [BOC Group, Zarządzanie procesami …].
The customer return management process is the part of the customer service process. Customer service is a global process that coordinates activities carried out in various areas of the company and at the same time it is a process directly responsible to
the client for all irregularities that may occur during its course [Gębczyńska, Bujak 2014,
p. 13283]. The process of reverse flow is very difficult to manage because stores never
know how much goods will come back and in what condition they will be. In this situation, it is important for the company to prepare for each scenario. No matter what the
problem for the customer returns is, the basis is the friendly service from the staff and
efficient logistics service of the company. A customer who returns something expects
an immediate response from the company, quick decision and good communication
flow. The main principle is uncomplicated procedures and the fastest possible delivery
time of substitutes or repaired goods. This is solely the reason modeling methods are
helpful because they can greatly facilitate the management of the returns process and
contribute to [Gębczyńska, Bujak 2014, p. 13283]:
·· reducing the process costs,
·· shortening the process execution time,
·· eliminating unnecessary activities,
·· improving customer satisfaction.
Adonis is an advanced tool supporting the overall management of business processes and knowledge management. Ease of use and high functionality at the same
time make the Adonis system helpful in supporting the optimization of business
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processes, company restructuring and cost reduction. Adonis also allows creating
procedures and instructions for sellers or employees regarding the return procedure, a detailed description of their positions and support for version management and
the acceptance of models and procedures. It consists of three modules [BOC Group,
Monitoring procesów…]:
Table 4. Using the possibilities of the Adonis program in the process of managing
customer returns
Module

Modeling module
Process map

Business process
model

Analysis Module

Import / export
module

The use in the process of managing consumer returns
Drawing process maps that show all processes and activities occurring in
managing consumer returns and their relationships (e.g. which processes are
superior to other processes) as well as value flows. The process map can help
to streamline the process of returns handling by looking for the possibility of
shortening this route and slimming process optimization (simulation, comparing
the current state with the target state variants).
It allows to provide a detailed description of the process. Key Performance
Indicators (KPI) can be assigned to any part of the process, thus increasing the
readability of goals and process requirements. In the case of the process of
managing consumer returns, quite significant KPIs are:
·· number of complaints,
·· average time from inquiry to response,
·· general return indicator,
·· number of complaints regarding the number of sold products.
It allows to perform analyzes of created models and also to generate reports (in
Word, Excel, HTML). Analysis Module offers predefined query and functionality to
create own ad-hoc queries. Examples of ad-hoc queries for indicators:
·· show all indicators for which the “Complaint Department Manager” is
responsible,
·· show all models that have indicators with the status of “red”
·· show all indicators for the selected check process of the returned item.
·· Automatic creation of process documentation in DOC format.
·· Containing process graphics and content of object notebooks.
·· Information on process indicators helps employees to understand what the
key success factors for the consumer returns process are.

Source: own study based on [BOC Group, Monitoring procesów…].

Every conscious retailer who wants to streamline and optimize his processes for
managing consumer returns must try out several modeling systems and choose the
one that best suits his needs. Consumer returns throughout the supply chain are too
costly and complicated to leave them to chance. According to figure 3, the planning
of standards and rules of the return policy in the company should take place at the
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strategic stage. In turn, the management of return process should be implemented on
the tactical and operational levels. It is very important to involve employees from various departments, not just the staff directly serving the customer, for example a shop
assistant. What is more, every employee should know what service policy prevails in
a given company and identify themselves and their activities with it. Only this approach will ensure the easy acceptance of the developed service standard by all those
who aim to use it (table 5).
Table 5. Return management process at various levels
Position

Management
level

Executive
Strategic
Managers
Sales
Tactical
Managers
Sellers

Operating

Source: own study
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Responsibilities
Developing the idea of the standard, the image of the company, missions,
visions and rules prevailing in the company (also in handling returns).
Analysis of the possibilities of sellers, their education and motivation.
Making a decision about the complaints and the method of managing
returns.
Analysis of customer needs and behaviors, professionalism during
sales and acceptance of returns, ability to resolve conflicts, efficient
communication with the client.

Operational
level

Tactical
level

Strategic
level

Buy-sell
transaction

Point of sale

Regulations of the
consumer's law

Regulations of the
consumer's law

The preparation
regulations of the
consumer's law

Determining the
rules of return
policy

Decision

No

Yes

The product
does not match

The product
matches

Staff trainings

Reason

Decision

Return

Complaint

Update

Money return

Giving
a replacement
article

Customer
opinion survey

Repair

Negative

Money return

Positive

The decision on
how to manage

Drawing conclusions
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Figure 3. An exemplary process of consumer returns management modeled
in the Adonis program

Source: own study.
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Summary
The main problem of returns management system is that returns are usually associated with
the provision of low-level services. Thus, companies prefer not to disclose detailed data on the
subject of returns, which is why it is difficult to estimate how companies manage this process.
Implementation of a quick and efficient system of returns and complaints is a very important
logistics factor in customer service. It is impossible to effectively manage this process without
the usage of IT systems. All systems that allow modeling specific cases enable the company to understand and develop functional architecture so that it provides faster response to
changes in a more secure way. Adonis is an appropriate program that helps smoothly manage various processes, including the process of returns and complaints management.
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Wodowanie i slipowanie jachtów jako wyzwanie
logistyczne w portach jachtowych
Yacht Launching and Slipping – A Logistic Challenge
for Yacht Ports
Abstract: Yacht ports provide various services for people, means of land transport, and above all for boats (mainly yachts). The article concerns yacht launching and slipping, which are
services seasonally demanded in Polish marinas characterized by high massiveness. Due to
the need to involve a large number of people, technical means and appropriate management of the entire process, ensuring problem-free launching and slipping with optimized
costs can be considered a logistic challenge for yacht ports.
The main goal of the paper was to present theoretical, technical and organizational
aspects related to yacht launching and slipping.
It is worth noting that this issue is very rarely undertaken in scientific studies, which means
that the article can be regarded as innovative and filling the existing gap to a certain extent.
The study uses a critical analysis of literature, documentation and observation.
Key words: yacht slipping, yacht ports, logistics, yachting ports services

Wstęp
Porty jachtowe można definiować jako zespoły akwenów portowych, hydrotechnicznych
budowli portowych, budowli lądowych oraz urządzeń technicznych zapewniających
bezpieczny postój i obsługę jachtów, a także innych rekreacyjnych lub turystycznych jednostek i urządzeń pływających [Nowakowski, Neubauer, Komorowski 2013, ss. 369–374].
Jednak w takim ujęciu pomija się istotną ich właściwość, a mianowicie to, że na terenie
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tych obiektów świadczone są usługi nie tylko na rzecz jednostek pływających, ale również środków transportu lądowego oraz ludzi. Zakres tych usług zależy od wielu czynników, wśród których do najważniejszych zaliczana jest wielkość portu oraz jego charakter.
Najczęściej przytaczaną klasyfikacją portów w zależności od ich wielkości jest klasyfikacja zaproponowana przez B. Mazurkiewicza [Mazurkiewicz 2010]. Należy jednak
w tym miejscu wyjaśnić, że pod pojęciem „wielkość portu” nie rozumie się tu wielkości
obszarów lądowych i wodnych, jakie on zajmuje, a liczbę oferowanych stanowisk postojowych. W tym ujęciu wyróżnić można:
·· przystanie jachtowe (do 50 stanowisk),
·· porty małe (o pojemności 50–200 stanowisk),
·· porty średnie (o pojemności 200–500 stanowisk),
·· porty duże (powyżej 500 miejsc),
·· porty dla megajachtów, czyli jachtów, których kadłuby przekraczają 24 m długości
[Mazurkiewicz 2010, s. 376].
Niektóre z portów jachtowych mogą być nazwane „marinami”, pod warunkiem, że
posiadają na swoim terenie zabudowę umożliwiającą świadczenie usług hotelowych
i gastronomicznych. Jak jednak zwraca uwagę M. Forkiewicz, termin „marina” jest często
używany również w odniesieniu do portów, które nie spełniają tego warunku [Forkiewicz 2015, ss. 123–130]. Z takim dalekim od rozumienia definicyjnego nazewnictwem
mamy do czynienia nie tylko w języku potocznym, ale także branżowym – terminy „port
jachtowy” i „marina” używane są często jako synonimy, a ponadto określenie „marina”
występuje nierzadko w nazwach własnych portów świadczących bardzo ograniczony
zakres usług [Forkiewicz 2015, ss. 123–130].
Ze względu na zapotrzebowanie na usługi istotne jest, jaki charakter mają oferowane stanowiska postojowe. Z uwagi na ich przeznaczenie wyróżnia się stanowiska gościnne i rezydenckie.
Stanowiska gościnne przeznaczone są dla żeglarzy-turystów, którzy zawijają podczas rejsu do danego portu. Stanowiska rezydenckie natomiast przeznaczone są dla
rezydentów, czyli armatorów i użytkowników jachtów stacjonujących w danym porcie
przez cały sezon, a często również w nim zimowanych [Kulczyk, Derek, Woźniak 2016, ss.
27–49]. Ta grupa użytkowników ma z danym portem podpisaną umowę na postój jachtu przez dłuży czas (okres ten definiowany jest w umowie i wynosi zazwyczaj od kilku
miesięcy do roku). Oczywiście w tym czasie jacht może odbywać rejsy, jednak zawarta
umowa gwarantuje mu dostęp do miejsca postojowego zawsze, kiedy pojawi się taka
potrzeba. Jak wykazują badania, istnieje wprost proporcjonalna zależność pomiędzy
liczbą posiadanych przez port miejsc rezydenckich a liczbą świadczonych usług [Łapko,
Hącia 2017, ss. 157–168]. Rezydenci i ich jachty przebywają w porcie przez dłuższy czas,
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co sprzyja pojawianiu się różnych potrzeb. Dążenie przez władze portu do zapewnienia
wysokiej jakości świadczonych usług wymusza w takiej sytuacji rozszerzenie oferty usługowej. Można bowiem stwierdzić, że kompleksowość usług jest jednym z czynników,
które wpływają na ich jakość [Panasiuk 2014, s. 146, Frankowska 2011, ss. 209, 203–217].
Jak wspomniano wcześniej, na terenie portów jachtowych świadczone są usługi na
rzecz jednostek pływających, środków transportu lądowego oraz ludzi. Wymaga to wyposażenia tych obiektów w odpowiednią infrastrukturę [Nowaczyk 2016, ss. 37–43]. W kontekście tematu artykułu najistotniejsze są usługi świadczone na rzecz jednostek pływających. Wśród najczęściej oferowanych usług tego typu wymienić można m.in.: cumowanie
i postój jednostek; remonty i naprawy (w tym usługi szkutnicze); zaopatrzenie w części
zamienne i elementy wyposażenia; zaopatrzenie w paliwo, gaz, prąd i wodę pitną; transport jednostek do portu i z portu; odbiór nieczystości; dozór i monitoring; magazynowanie w okresie zimowym oraz slipowanie i wodowanie [Łapko 2015, ss. 65–66].
Usługi slipowania i wodowania świadczone są najczęściej na potrzeby rezydentów,
choć nie jest to regułą. Z uwagi na ich złożony charakter, wynikający z konieczności zaangażowania ludzi i użycia środków technicznych, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji kosztów, wymagają one odpowiedniej organizacji. Do tej pory jednak, według
wiedzy autorki artykułu, nie były one przedmiotem badań naukowych.
Celem opracowania jest zaprezentowanie teoretycznych, technicznych oraz organizacyjnych aspektów wodowania i slipowania jachtów. Aby go zrealizować, posłużono się
głównie metodą obserwacji, badaniami literaturowymi oraz studium przypadku.

Istota wodowania i slipowania jachtów
Wodowanie jachtów to operacja polegająca na przeniesieniu jednostek pływających
z lądu na wodę, podczas gdy slipowanie uznać można za operację odwrotną, ponieważ
polega ona na wyciągnięciu jednostek z wody i umieszczeniu ich na lądzie. Obie operacje przeprowadzane są z wykorzystaniem wyspecjalizowanego sprzętu.
Najczęstsze powody slipowania to:
·· chęć zabezpieczenia kadłubów jachtów przed działaniem lodu w basenach portowych w okresie zimowym,
·· potrzeba dokonania przeglądów podwodnej części jednostki oraz ewentualnego
wykonania napraw i konserwacji,
·· chęć przetransportowania jachtu na inny akwen.
Pierwszą z przyczyn można uznać za zdecydowanie najczęstszą w przypadku portów działających w klimacie umiarkowanym. Ten rodzaj slipowania jest planowany z wyprzedzeniem i odbywa się raz w roku, na zakończenie sezonu żeglarskiego – w Polsce
99

Aleksandra Łapko

jest to zazwyczaj październik. Wodowanie natomiast najczęściej organizowane jest
w kwietniu.
W przypadku slipowania w celu wykonania niezbędnych napraw wcześniejsze zaplanowanie jego przeprowadzenia nie zawsze jest możliwe. Jeżeli uszkodzenie nastąpi
podczas rejsu i jest na tyle poważne, że istnieje obawa o bezpieczeństwo dalszej żeglugi,
to slipowanie powinno być zrealizowane w najbliższym możliwym porcie, który świadczy taką usługę oraz usługi naprawcze.
Slipowanie realizowane w celu zmiany akwenu odbywa się na zlecenie armatora (armatorów) jachtu. W przypadku większych jednostek ma miejsce raczej rzadko i to praktycznie tylko wtedy, kiedy zmiana akwenu ma być długoterminowa lub permanentna.
Wynika to ze stopnia trudności zarówno samego procesu slipowania, jak i transportu
ładunku wielkogabarytowego drogą lądową. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku
niewielkich jednostek pływających, które z łatwością, po udostępnieniu właściwej infrastruktury na terenie portu jachtowego, mogą być wyciągane z wody przez samego właściciela, a następnie bez większych problemów transportowane. W tym przypadku wodowanie i slipowanie może być realizowane wielokrotnie w ciągu sezonu żeglarskiego.
Prawidłowe wykonanie operacji slipowania i wodowania uwarunkowane jest odpowiednim doborem sprzętu. Wybór ten zależy m.in. od:
·· cech slipowanej jednostki, tj. rodzaju, kształtu, ciężaru, szerokości oraz długości;
·· cech nabrzeża;
·· wyposażenia portu;
·· możliwości finansowych operatora jachtu.
Na dobór urządzeń ma także wpływ konstrukcja nabrzeży, placów składowych i dróg
dojazdowych w porcie.
Kolejną istotną kwestią warunkującą dostępność urządzeń w danym porcie są czynniki finansowe. Zakup lub budowa elementów wyposażenia technicznego do wykonywania operacji wodowania i slipowania jachtów, a następnie ich utrzymanie w stanie
zdatnym do eksploatacji, wiążą się najczęściej z koniecznością dużych nakładów finansowych. Z tego powodu porty muszą przeprowadzać analizę kosztów wybranych urządzeń w stosunku do wymaganych potrzeb eksploatacyjnych.
Koszty związane z wykonaną operacją wodowania lub slipowania ponoszone są
przez armatorów jachtów, dlatego też niezbędne jest uwzględnienie ich możliwości finansowych.
Podział urządzeń do wyciągania i wodowania jachtów przedstawiono na rysunku
(zob. rysunek 1).
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Rysunek 1. Rodzaje urządzeń stosowanych w portach jachtowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Mazurkiewicz 2010, s. 376].

Pochylnie (rampy, slipy) to budowle hydrotechniczne, których celem jest niwelowanie różnicy poziomu pomiędzy nabrzeżem a wodą i wprowadzenie jednostki do wody
na bezpieczną głębokość. Wodowanie lub wyciąganie jachtów z wody za pomocą pochylni możliwe jest jedynie przy jednoczesnym zastosowaniu przyczep (wózków) podłodziowych oraz specjalnych wind lub odpowiednich środków transportu pełniących
funkcję ciągników. W przypadku niewielkich jednostek pływających może to być nawet
samochód osobowy. Oczywiście konstrukcje slipów (ich szerokość, długość, kąt nachylenia oraz nawierzchnia) muszą być dostosowane do parametrów obsługiwanych jednostek oraz właściwości akwatorium portowego.
Wózki widłowe to urządzenia, które również mogą być wykorzystywane do wodowania i slipowania jachtów. Stosunkowo duże prędkości podnoszenia i opuszczania
wideł oraz duża prędkość jazdy samego wózka sprawiają, że są one bardzo wydajne.
Urządzenia te będą szczególnie przydatne w dużych portach jachtowych, zwłaszcza takich, które posiadają wielopoziomowe magazyny do składowania jachtów. Nadają się do
obsługi jednostek, których ciężar nie przekracza kilkunastu ton. Obecnie w ofercie różnych producentów znajdują się wózki, których konstrukcja umożliwia opuszczenie wideł
poniżej linii nabrzeża. Różnica poziomów może osiągać ponad 3,5 m [https://marinetravelift.com, dostęp: 16.04.2018]. Parametry tych wózków pozwalają również na unoszenie
jednostek na wysokość powyżej 16 m.
Samojezdne podnośniki bramowe mogą służyć do obsługi nawet bardzo dużych
i ciężkich jednostek. Wymagają jednak dwóch nabrzeży (ewentualnie: pirsów, pomostów lub estakad), po których poruszają się ich koła oraz między które wpływa dokowana jednostka [Mazurkiewicz 2010, s. 376].
Dźwignice stacjonarne i samojezdne (żurawie) to urządzenia, które służą nie tylko do
wodowania jednostek i ich wyciągania z wody (mogą to być średnie i duże jachty), ale
także do umieszczania ich na przyczepach i wózkach podłodziowych w celu transportu
lub magazynowania.
Na potrzeby artykułu przeprowadzono badanie dotyczące dostępności poszczególnych urządzeń na terenie polskich portów jachtowych leżących w województwach:
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zachodniopomorskim i pomorskim (zob. tabela 1). W przypadku województwa zachodniopomorskiego analizowano porty należące do Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (łącznie 38 obiektów), a w przypadku województwa pomorskiego – porty leżące
wzdłuż wybrzeża Bałtyku oraz porty należące do Pętli Żuławskiej (łącznie 46 obiektów).
Żaden z badanych portów nie dysponował samojezdnym podnośnikiem bramowym, a także wózkami widłowymi, które mogłyby być użyte do wodowania jednostek
(urządzeń tych nie ujmowano więc w tabeli). W wyniku badania ustalono, że najczęściej
spotykane w portach urządzenia wspomagające wodowanie i slipowanie jachtów to pochylnie (zob. tabela 1). Duża popularność ramp wynika zapewne z faktu, że ich budowa
wiąże się z koniecznością poniesienia tylko jednorazowego wydatku, a konserwacja nie
jest specjalnie uciążliwa i kosztowna. Trzeba jednak pamiętać, że pochylnia jest tylko
budowlą hydrotechniczną. Dzięki niej można używać do slipowania i wodowania jednostek przyczep podłodziowych holowanych przez ciągnik.
Tabela 1. Wyposażenie techniczne do wodowania i slipowania jachtów w portach
województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego – statystyka
Województwo
Województwo
zachodniopomorskie
Województwo
pomorskie

Liczba
portów

Liczba portów
posiadających
pochylnie

%

Liczba portów
posiadających żurawie
stacjonarne

%

38

21

55

11

29

46

26

56

12

26

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Walczukiewicz 2018].

W przypadku dźwignic stacjonarnych port musi ponieść wysoki koszt związany z ich
zakupem i instalacją, z tego powodu porty najczęściej nie posiadają takich urządzeń.
Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o żurawie samojezdne. Wynajmowane są – od firm
świadczących usługi dźwigowe – tylko wtedy, kiedy pojawia się potrzeba. Z tego powodu są one w Polsce najczęściej używane do wodowania i wyciągania z wody jachtów,
także w portach, w których dostępne są inne urządzenia.
W dalszej części artykułu rozpatrywane będą zagadnienia dotyczące aspektów logistycznych wodowania i slipowania jachtów przeprowadzanych właśnie z zastosowaniem żurawia samojezdnego.
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Logistyczne aspekty wodowania i slipowania jachtów
Porty jachtowe – o czym wspomniano już wcześniej – bardzo rzadko są wyposażone
w dźwignice samojezdne. W sytuacji, kiedy wystąpi taka potrzeba żuraw jest po prostu
zamawiany. Wśród czynności składających się na proces wodowania i slipowania jachtów przy użyciu żurawi samojezdnych wyodrębnić można czynności o charakterze organizacyjnym i techniczno-wykonawczym (zob. rysunek 2 i rysunek 3).
Rysunek 2. Czynności organizacyjne i techniczno-wykonawcze składające się na
proces wodowania jachtów

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3. Czynności organizacyjne i techniczno-wykonawcze składające się na
proces slipowania jachtów

Źródło: opracowanie własne.

Czynności organizacyjne mają służyć optymalizacji kosztów przedsięwzięcia. Wodowanie i wyciąganie jachtów odbywa się na koszt i zlecenie ich armatora (armatorów). Cena
liczona jest albo za wykonanie usługi (zależy od liczby obsłużonych jednostek), albo za liczbę roboczogodzin. Zawsze jednak doliczany jest czas dojazdu do miejsca wykonania usługi i czas powrotu urządzenia do bazy. Z tego też względu tylko w specjalnych przypadkach
żuraw zamawiany jest do obsłużenia jednej jednostki. Najczęściej zbiera się grupa armatorów, która uzgadnia termin wodowania i wspólnie zamawia urządzenie. Niezbędne jest
również dobranie parametrów urządzenia zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem,
co zależy m.in. od długości, szerokości i ciężaru wodowanych jachtów. Żuraw musi być
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dostosowany do największego jachtu, który będzie obsługiwany. Dlatego też najlepiej byłoby, gdyby jachty miały – w miarę możliwości – podobne parametry. Pozwoli to uniknąć
sytuacji, kiedy tylko na potrzeby jednej jednostki zamawiany jest droższy żuraw, o udźwigu znacznie przekraczającym wymagania pozostałych jednostek.
Zadaniem portu jest zapewnienie miejsca do wykonania planowanych operacji.
Dźwignice samojezdne wymagają odpowiedniego dojazdu do rejonu slipowania (wodowania) oraz nawierzchni o wystarczającej nośności. Wybierając i przygotowując miejsce
pod pracę żurawia, należy wziąć pod uwagę, że podczas pracy wysuwane są podpory
boczne (zwiększające jego stateczność), co zwiększa wymaganą szerokość stanowiska.
Przygotowując stanowisko pracy żurawia trzeba pamiętać, że przy dużych wysięgach jego dopuszczalny udźwig znacznie maleje (zob. tabela 2).
Tabela 2. Przykładowe, przybliżone parametry wybranych żurawi samojezdnych
używanych do slipowania i wodowania jachtów o masie > 3 t w marinach
zachodniopomorskich
Minimalna
długość
Typ żurawia
i szerokość
3m
stanowiska
roboczego (m)
LTM 1030
8,44 x 6,50
30,0
LTM 1040
10,49 x 6,50
40,0
LTM 1050
11,71 x 6,80
50,0
GMK 3050
11,02 x 6,80
50,0
LTM 1120/1 14,94 x 8,10
120,0

Maksymalny udźwig przy określonym wysięgu (t)

4 m 6 m 10 m 16 m 20 m 26 m 30 m 34 m 38 m 40 m

20,3
24,2
39,5
40,0
95,0

17,0 8,0
19,9 9,0
26,8 13,5
24,0 12,0
66,0 37,0

3,7
4,3
6,6
6,2
18,3

2,5
2,9
4,5
4,2
13,2

1,4
1,7
2,8
2,6
9,3

1,0
1,2
1,3
1,2
7,0

0,7
–
0,8
0,7
5,5

0,5
–
–
–
4,7

–
–
–
–
4,2

Źródło: [www.manitowocranes.com/en, dostęp: 20.04.2018, www.liebherr.com, dostęp: 20.042018].

Bardzo ważne jest wcześniejsze przygotowanie harmonogramu wodowania, który
w dużym stopniu uzależniony jest od rozmieszczenia jachtów w miejscach zimowania.
W przypadku slipowania jachtów procedura jest bardzo podobna. Różne są natomiast czynności związane z przygotowaniem jednostek do wykonania usługi. Przy wyciąganiu jachtów z wody często zaleca się np. wcześniejsze roztaklowanie jednostki (czyli zdjęcie żagli, demontaż olinowania stałego i położenie masztu), czasem demontuje
się silnik. Konieczne jest również przygotowanie miejsca postojowego jachtu, a także
łoży lub sań, na których żuraw będzie umieszczał jednostkę po wyciągnięciu jej z wody.
Podczas wodowania czynności tych się nie wykonuje.
Istotnym elementem procesu wodowania jest także sprawdzenie zabezpieczenia otworów dennych jachtu (np. otwory na zamontowaną elektronikę jachtową – log, sonda).
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W przypadku obu operacji niezbędne jest przygotowanie lin prowadzących, które
służą do korygowania ustawienia jachtu, podczas gdy jest on uniesiony.
Opisanym procesom musi towarzyszyć sprawny przepływ informacji pomiędzy armatorami, pracownikami portu jachtowego i operatorem żurawia. W przeciwnym razie
przeprowadzenie czynności wodowania i wyciągania jachtów z wody nie będzie możliwe.

Wnioski
Wodowanie i wyciąganie z wody jednostek to jedne z najważniejszych usług, wśród tych
świadczonych na terenie portów jachtowych, głównie na potrzeby jachtów należących
do rezydentów. Sprawne przeprowadzenie operacji wymaga nie tylko dostępu do odpowiedniej infrastruktury, ale także dokonania wielu czynności o charakterze organizacyjnym i techniczno-wykonawczym. W portach polskich najczęściej wykorzystywane urządzenia do wodowania i slipowania jachtów to żurawie samojezdne, które zamawiane są
w ramach usługi zewnętrznej. Jeżeli chodzi o infrastrukturę portów, najczęściej dysponują one slipami (pochylniami).
W Polsce wodowanie odbywa się z reguły na początku sezonu żeglarskiego, czyli
w kwietniu, slipowanie natomiast – w październiku. Zazwyczaj obsługuje się jednorazowo wiele jednostek, co uwarunkowane jest zarówno zapotrzebowaniem, jak i czynnikami ekonomicznymi. Organizacyjnie stanowi to spore wyzwanie zarówno dla inicjujących operację armatorów, jak i dla portów na terenie których ma ona miejsce. Niezbędne
jest podjęcie współpracy pomiędzy tymi podmiotami oraz sprawna wymiana informacji pomiędzy nimi a właścicielami urządzeń, za pomocą których świadczone są usługi.
Podczas doboru odpowiedniego urządzenia należy uwzględnić potrzeby armatorów,
warunki panujące w porcie jachtowym (dostępność miejsca, właściwości gruntu) oraz
parametry techniczne urządzenia.
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Kreowanie wartości dla klienta wyzwaniem
dla e-commerce
Creating Customer Value for a Challenge for E-Commerce
Abstract: Customer expectations are characterized by volatility, and the observed rate of
these changes is increasing. The mere ability of an enterprise to respond quickly to these
needs is not always enough. The challenge is undoubtedly the attempt to take pre-emptive
actions, so as to gain an advantage over others and be able to discount it, which is especially important in the face of unstable competitive advantages.
Undoubtedly, the challenge for e-commerce is the automation of processes and fast and effective adaptation to market needs, sometimes determining the need to introduce new business
strategies. The precondition for the further development of the industry, as well as maintaining
competitiveness, while increasing the profitability of enterprises, is the constant introduction of
innovations. The dynamic development of e-commerce as a branch of the economy does not
mean the end of sales in traditional stores, as both channels perfectly coexist and interpenetrate. Ubiquitous digitalization, increasing sales of multi-channel, constantly changing customer
needs and preferences determine the process of intense changes taking place in trade.
The aim of the article is to present the possibilities and ways of creating value for the customer
in e-commerce. The source basis of the study is available literature and analysis of the latest research
reports, carried out among e-consumers. Studies are not generalizing, but their essence determines
practical usefulness. The coming years in e-commerce will be heading towards faster and cheaper
shipments. What will undoubtedly be building the future of e-commerce is professional communication, trouble-free return and immediate compensation of incurred costs of the contract.
Key words: e-commerce, value, consumer behavior, innovations, shopping
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Rola wartości w obsłudze logistycznej e-commerce
Logistyczna obsługa klienta należy współcześnie do bardzo istotnych obszarów konkurowania przedsiębiorstw, pozwalając kreować pozytywne i długotrwałe relacje firmy
z klientami, często prowadzące do satysfakcji z jakości świadczonej obsługi, przekładającej się na realne zyski [Kempny 2009; Cichosz 2005]. Zdaniem R.H. Ballou [1997] obsługa klienta to wzajemnie sprzężone czynności logistyczne, decydujące o satysfakcji
klienta podczas dokonywania zakupu produktu. Logistyczna obsługa klienta kojarzona
jest zazwyczaj z aktywnością dotyczącą wykonania dostawy, jednak zanim do niej dojdzie, wcześniej zachodzi szereg działań w całym łańcuchu dostaw. Definiując logistyczną
obsługę klienta, trzeba zwrócić uwagę na niezbędne czynności związane z przyjęciem,
przygotowaniem i realizacją zamówienia, a w razie konieczności szybką reakcją na występujące czy zgłaszane problemy.
W opracowaniu przyjęto za D. Kempny [2008, s. 11], że obsługa logistyczna jest efektem
funkcjonowania systemu logistycznego przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw i ma na celu
dostarczenie klientowi korzyści o charakterze funkcjonalnym, ekonomicznym i psychologicznym. Tym samym to szybkie, elastyczne, niezawodne i minimalizujące koszty świadczenie usług związanych z dostarczaniem klientom zamówionych produktów, w zgodzie
z ich oczekiwaniami i preferencjami. Obsługa jest kontynuowana po procesie transakcyjnym, kiedy dany produkt wymaga na przykład naprawy czy serwisu, bądź należy go reklamować lub dokonać zwrotu. Celem artykułu jest zatem zaprezentowanie sposobów kreowania wartości dla klienta w e-commerce, z podaniem przykładów i zastosowań w tym
obszarze. Autorka, dokonując przeglądu wdrażanych rozwiązań, wybrała te, które wydały
się najbardziej interesujące, ale również usprawniające proces obsługi.
Rola logistycznej obsługi klienta nieustannie wzrasta, bowiem inne elementy, takie
jak cena, jakość czy warunki płatności są w ofercie różnych podmiotów bardzo do siebie
zbliżone lub nawet nic ich nie różni. Tym samym podczas wyborów konsumenckich to
wartość odgrywa dla wielu istotną rolę. Spośród konkurencyjnych ofert klient wybiera
taki produkt, którego wartość jest dla niego wyższa. Zatem kategoria – wartość – ma
współcześnie wymiar strategiczny, prowadząc do budowania przewagi konkurencyjnej
przedsiębiorstw [Kąpa-Kejna 2002, s. 21]. Wartość dla klienta przejawia się nie tylko w postaci jego satysfakcji z zaspokajania własnych potrzeb, ale także jest procesem doskonalącym działania przedsiębiorstw, w celu kreowania zgłaszanych preferencji. To klient
dokonuje wyboru produktu, w przypadku którego relacja ceny do oferowanej wartości
jest (w jego odczuciu) najkorzystniejsza. Podłożem kształtowania wartości dla klienta
jest zatem spełnienie jego oczekiwań, względem użyteczności procesów logistycznych.
J.J. Coyle, E.J. Bardi i C.J. Jr. Langley [2002, ss. 57–58] wskazali cztery podstawowe rodzaje
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użyteczności w postaci: formy, czasu, miejsca i posiadania, które mogą pomóc spełnić
oczekiwania klientów. Współcześnie popularna jest wzbogacona o kolejne użyteczności
formuła 7W: właściwy klient, właściwy produkt, właściwy czas, właściwa jakość, właściwa ilość, właściwa cena i właściwe miejsce. Dzisiejsi sprzedawcy stoją przed wyzwaniami związanymi z wdrażaniem marketingu zorientowanego na klienta i wychodzeniem
naprzeciw potrzebom konsumpcyjnym, kreowaniem dodatkowej wartości [Chiu, Wang,
Fang i in. 2014; Wu, Li 2018]. Wskazane użyteczności dają jednocześnie przedsiębiorstwu
szansę na kształtowanie przewagi konkurencyjnej. Niekiedy jedynie partnerskie relacje
i współpraca z profesjonalnym operatorem logistycznym, oferującym ową wartość dodaną, może przynieść wymierne efekty. Dzięki temu podmiot gwarantuje kompleksową
obsługę, natomiast ponoszone przez klienta koszty maleją, przy jednoczesnym wzroście użyteczność usługi.

Kreowanie wartości poprzez innowacje w obsłudze
logistycznej
Termin „wartość” jest niejednoznaczny i może być definiowany w odmienny sposób, zależnie
od dyscypliny naukowej, w ramach której jest rozpatrywany. Zróżnicowanie postaw i preferencji konsumentów sprawia, iż postrzeganie wartości ma charakter indywidualny, na co zwraca uwagę M. Szymura-Tyc [2005, s. 74], twierdząc, że „…wartość dla klienta to nadwyżka subiektywnie postrzeganych przez klienta korzyści nad subiektywnie postrzeganymi kosztami
związanymi z nabywaniem i użytkowaniem danego produktu”. Zależność ta nazywana jest
wiązką wartości, obejmującą korzyści o charakterze użytkowym, społecznym, emocjonalnym
i poznawczym [Szymura-Tyc 2004, s. 208]. Z kolei K. Monroe [1990, s. 46] twierdzi, że „postrzegana przez nabywców wartość jest stosunkiem między jakością lub korzyściami postrzeganymi przez nich w produkcie, a poświęceniami, które muszą ponieść nabywcy płacąc daną cenę”.
Wartość mogą stanowić zagregowane korzyści, pozwalające klientowi wywnioskować, że cena danego dobra jest zasadna, nawet jeśli inne podmioty dysponują tańszą
ofertą. Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw determinują działania, które są
w stanie wyjść naprzeciw oczekiwaniom, poszukując innowacyjnych możliwości osiągnięcia sukcesu rynkowego.
Obserwując dokonującą się transformację rynku, spodziewamy się konieczności zespolenia elektronicznych i tradycyjnych form sprzedaży. Handel internetowy wychodzi
naprzeciw rosnącym wymaganiom konsumenckim, kreując nowe trendy i zachowania
rynkowe. Bez wątpienia firmy wykorzystujące postęp technologii ICT, przy jednoczesnym uwzględnieniu preferencji konsumentów, rosną w siłę, zdobywając przewagę konkurencyjną.
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Kondycja sektora e-commerce1 w Polsce jest bardzo dobra, a jego wartość na koniec 2017 roku szacowana była według różnych źródeł na około 40 mld zł [Gemius dla
e-Commerce 2017]. Trwającą hossę potwierdzają między innymi kolejne inwestycje Zalando. Firma posiada już centrum logistyczne swojej platformy modowej w Gardnie koło
Gryfina oraz drugie w Głuchowie pod Łodzią. Tym razem Zalando Lounge (najnowszy
koncept firmy) zdecydowało się na Olsztynek w województwie warmińsko-mazurskim,
co jednoznacznie wskazuje na atrakcyjność inwestycyjną Polski. Poza regularnie prowadzonymi badaniami i ankietyzacją swoich klientów, Zalando prowadzi również szereg
innych analiz. Na przykład ciekawym rozwiązaniem jest przyjrzenie się wyborom konsumenckim, wskazanie miast, którym można przypisać najczęściej kupowane kategorie
produktowe.
W ten sposób udało się istniejącemu od dekady na rynku polskim sklepowi internetowemu Zalando.pl stworzyć „odzieżową mapę Polski” (rysunek 1).
Firma zawdzięcza swój sukces w dużej mierze założycielom, którzy doskonale
wiedzieli, jakich elementów e-sklepu poszukują klienci. Dzięki tej wiedzy udało się
koncept doprowadzić do perfekcji. Wśród czynników sukcesu można między innymi
wskazać:
·· bogata oferta asortymentowa,
·· darmowa dostawa,
·· 100 dni darmowego zwrotu towaru,
·· rzesze usatysfakcjonowanych klientów,
·· nieustanne testy prowadzone przez pracowników,
·· wprowadzane zmiany na stronie sklepu,
·· kreatywna reklama w TV oraz w Internecie, itp.

1 Nazwa e-commerce wywodzi się od angielskiego określenia electronic commerce, oznaczającego handel elektroniczny (e-handel). Pojęcie to definiuje się jako proces, obejmujący sprzedaż i kupno towarów, zawieranie
transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych, prowadzone za pośrednictwem Internetu.
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Rysunek 1. Odzieżowa mapa Polski wg. Zalando.pl

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [zalando.pl].

Zalando jest obecnie największym europejskim odzieżowym sklepem internetowym.
Pracownicy Zalando reagują na uwagi klientów, co pozwala na kolejne optymalizacje. Otwartość na klienta przyczynia się do sukcesu firmy, bowiem dzięki licznym eksperymentom w Zalando, wiadomo, że buty powinny być ustawione czubkami w lewą
stronę, żeby sprzedały się lepiej niż te z czubkami w stronę prawą [Freebee 2016]. Zatem
dokładnie wiadomo, jak należy zrobić zdjęcia katalogowe, aby klient był bardziej skłonny dokonać ich zakupu.
Zalando, obserwując uważnie rynek, umożliwiło klientom odbiór zamówionych produktów podczas swojej nieobecności w domu. Rozwiązaniem, które zastosowała firma, jest
ogniotrwała torba PaketButler, instalowana na zewnątrz mieszkań lub domów. Jej pomysłodawcą jest Deutsche Telekom, natomiast podmiotem dostarczającym przesyłki jest DHL. Po
złożeniu zamówienia, należy umieścić torbę na zewnętrznych drzwiach mieszkania, dzięki
specjalnym uchwytom, uniemożliwiającym jej kradzież. Torbę zamyka elektroniczny zamek,
oparty na technologii NFC, czyli tzw. komunikacji bliskiego pola. Kurier ma zatem możliwość
umieszczenia w niej przesyłki podczas nieobecności kupującego w domu.
W ten sam sposób klient może zwrócić zakupione produkty. Obsługa zwrotów stanowi dla Zalando niewątpliwie duże wyzwanie logistyczne. Należało bowiem specjalnie
dedykować powierzchnie magazynowe oraz podmiot zarządzający zwrotami, aby zagwarantować płynność tego procesu.
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Rysunek 2. Ogniotrwała torba PaketButler

Źródło: [Paketbutler: die perfektionierung…].

Nieco innym przykładem e-platformy sprzedażowej, gdzie mamy niewątpliwie do czynienia z innowacyjnym rozwiązaniem, jest sklep Wish. Jego atutem jest tworzenie list produktów, którymi użytkownicy są zainteresowani. Sklep konkuruje niewątpliwie cenami,
z racji produkcji oferowanych wyrobów przede wszystkim w Chinach. Wyraźnie promowany
jest kanał mobilny. Wish udało się w krótkim czasie zbudować silną pozycję konkurencyjną.
Sukces firmy upatrywany jest przede wszystkim w wykorzystywaniu algorytmu sprzedaży. Dotyczy on nie tylko prezentowania spersonalizowanych ofert – jego celem jest przede
wszystkim ustalanie czasu trwania zniżki oraz jej wysokości. Takie rozwiązanie przypomina
model grywalizacyjny. Obowiązujący rabat trwa niekiedy raptem 3 minuty, zatem klient nie
ma czasu na zastanowienie, nie mówiąc o poszukiwaniu innej oferty. Sceptycy upatrują zagrożenia dla firmy w postaci oferowanej niskiej jakości towarów pochodzących z Chin. Czy
to jednak zagrożenie? Należy pamiętać, że klient dokonując zakupu na przykład obuwia za 5
dolarów, nie ma raczej wygórowanych oczekiwań względem nich.
Koncept pochodzącego z Polski P. Szulczewskiego okazał się idealnie wpasowywać
w oczekiwania klientów, nakłaniając ich do szybkiej reakcji i podjęcia decyzji zakupowej.
Natomiast dla Europejczyka okołoczterotygodniowy termin oczekiwania za dostawą
zakupionego produktu nie dyskwalifikuje Wish, bowiem dla niego zakup w niskiej cenie
jest wartością poszukiwaną, a nie czas trwania dostawy. Jednak firma, wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów, wprowadziła niedawno również za dopłatą
możliwość skorzystania z szybkiej dostawy.
Postęp technologiczny, którego nieustannie doświadczamy, całkowicie zmienia otaczającą nas rzeczywistość, a nowe technologie towarzyszą niemal wszystkim na co dzień,
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zarówno w życiu prywatnym, jak i w zawodowym. Potwierdzeniem tego jest niewątpliwie
najnowszy ranking Fortune [Gensler 2018], z którego wynika, że największym globalnym
liderem jest J. Bezos, twórca Amazon. To jednoznacznie wskazuje, że założyciele największych biznesów internetowych mają współcześnie ogromny wpływ na to, jak pracują i spędzają czas wolny ludzie na całym świecie. Amazon narzuca dziś handlowe mody, decyduje
o tym, co czyta świat i w co się ubierają ludzie [Siekierska 2016]. Zaawansowanie firmy
sprowadza się do usprawniania działań w rozproszonych globalnie centrach poprzez automatyzację, pozwalając przyspieszyć proces dostaw, tym samym podnosząc standard obsługi logistycznej. Firma intensywnie wdraża rozwiązania umożliwiające uzyskanie maksymalnej kompresji czasu, pracując nieustannie nad dostawą realizowaną „w tym samym
dniu” [Bentyn 2016]. Zatem wykreowane standardy obsługi, zaangażowane technologie
informacyjne oraz rozwiązania logistyczne, pozwalają firmie utrzymywać niesłabnącą pozycję lidera w branży e-commerce. Amazon pracuje nad wprowadzeniem usługi wyprzedzającej wysyłki (ang. anticipatory shipping) [Bensinger 2014], dążąc do maksymalnego
skrócenia realizacji zamówienia. Takie rozwiązanie generuje możliwość wysyłania paczek,
jeszcze zanim klient złoży zamówienie. Za pomocą specjalnie opracowanych algorytmów
wielokryterialnej analizy Amazon dysponuje dostępem do wielu informacji dotyczących
konsumentów, gdzie poza historią zakupów śledzi także aktywność klientów na stronach
internetowych innych przedsiębiorstw. Analizowane są wszystkie poszukiwania klienta
w sieci – zapytania w wyszukiwarce, przeglądane strony i opisy, aktywność czasowa na
nich, pobierane zdjęcia produktów, wyrażane komentarze i wiele innych. Pozyskane tą
drogą szczegółowe dane pozwalają niewątpliwie na przygotowanie spersonalizowanej
przesyłki, która jest następnie przekierowywana do magazynu położonego w najbliższej
lokalizacji klienta. Taki rodzaj obsługi może prowadzić do znacznej liczby zwrotów, generując wyższe koszty działalności. Jednak w zamyśle firmy Amazon istnieje również możliwość dostarczenia części niezamówionych przesyłek klientom nieodpłatnie w ramach
kampanii promocyjnej. Największych możliwości świadczenia usługi wyprzedzającej wysyłki, a przede wszystkim szans jej powodzenia, należy upatrywać w obszarach wysoko
zaludnionych oraz w przypadku nowości rynkowych, na których dostawę klienci oczekują
już w dniu ich premiery [Szymczak 2015, s. 169].
Widać zatem wyraźnie, że siłę napędową e-commerce stanowią innowacje, zwłaszcza dotyczące technologii informatycznych. Trendem stają się również placówki tradycyjne i punkty ekspozycyjne sklepów internetowych (ang. showroom), funkcjonujące
obok siebie symultanicznie, odpowiadając na potrzeby klientów [Deutsche Post DHL
2014]. Przytoczone przykłady wskazują, jak ważne jest wyróżnienie się wśród konkurencji, wsłuchiwanie się w potrzeby rynku, oferując dodatkową wartość, która nie tylko
usprawnia procesy logistyczne, ale również prowadzi do satysfakcji klienta. Zarówno
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Zalando, Amazon, jak i Wish są przedsiębiorstwami, którym udało się zdobyć rzesze zadowolonych klientów, doceniających oferowane przez firmy rozwiązania.

Obsługa logistyczna klienta w e-commerce
Handel elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin
gospodarki w wielu krajach, a zwłaszcza w Polsce. Wśród czynników leżących niewątpliwie u podstaw wzrostu e-commerce znajduje się rozwój cyfryzacji społeczeństwa oraz
tańsza i bardziej dostępna dla konsumenta technologia. Dla firm funkcjonujących na
rynku e-commerce stwarza to niewątpliwie nowe możliwości konkurowania, natomiast
powstającym przedsiębiorstwom, poprzez między innymi niskie bariery wejścia, oferuje
szansę szybkiego rozwoju. Na wzrost handlu internetowego istotny wpływ ma rosnąca
mobilność konsumentów [PostNord 2017; Ström, Vendel, Bredican 2014], przejawiająca
się ogromną popularnością smartfonów i tabletów, które poza standardową komunikacją pozwalają dokonać zamówienia produktów w dogodnych dla siebie okolicznościach.
Dynamicznie rozwijający się rynek e-commerce zmienia oblicze klientów. Poza sposobem doręczenia przesyłki i szybkości jej transportu, na poziom satysfakcji wpływa również
skuteczna komunikacja [PostNord 2017; Gemius dla e-Commerce Polska 2017]. Bez wątpienia e-commerce nie mogłoby istnieć bez sprawnie funkcjonującej logistyki, elastycznie reagującej na potrzeby klienta. Dla konsumentów istotnym aspektem zakupów w Internecie
jest wygoda, sprowadzająca się do płacenia za produkty jak najmniej i otrzymywania ich
jak najszybciej, gdzie czas dostawy przestaje być liczony w dniach, a zaczyna w godzinach.
Potwierdzają to badania, których wyniki wskazują na wyraźne obniżenie się progu tolerancji klientów na długi czas dostawy. Na wszystkich rynkach europejskich, poza krajami
skandynawskimi, ponad połowa konsumentów oczekuje dostawy w maksymalnie trzy dni.
Największa liczba europejskich konsumentów, którzy wyrażają możliwość oczekiwania na
dostawę 1–2 dni znajduje się w Holandii, we Włoszech i Wielkiej Brytanii [PostNord 2017,
s. 17]. Codzienne ograniczenia czasowe konsumentów są między innymi motywatorem
zakupów online, tym samym możliwość wyboru sposobu i terminu dostawy bądź punktu
odbioru ma dla kupującego ogromne znaczenie. Raport PostNord [2017] prezentuje również dane mówiące o tym, że trzy razy więcej polskich konsumentów niż Belgijczyków jest
w stanie zapłacić więcej za dostawę, jeśli gwarantuje ona szybkość dotarcia. Zależność
występująca pomiędzy czasem dostawy a ceną możliwą do uzyskania za dostarczony produkt jest również wynikową charakteru nabywanego produktu [Majchrzak-Lepczyk 2017].
Dokonujące się zmiany w działaniach logistycznych wychodzą naprzeciw nie tylko
konsumentom, ale również właścicielom sklepów internetowych. Postęp technologiczny pozwala niemal natychmiast przygotować list przewozowy, zamówić kuriera,
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a następnie śledzić trasę przesyłki w dowolnym czasie i miejscu, dogodnym dla klienta.
Bez wątpienia tego rodzaju rozwiązania rewolucjonizują rynek, usprawniając funkcjonowanie podmiotów, skracając tym samym czas potrzebny na kompleksową obsługę.
Zatem niewątpliwie logistyka e-commerce bardziej niż handlu tradycyjnego potrzebuje
wsparcia technologii informatycznych. Konieczne jest nie tylko dedykowane oprogramowanie, wspomagające realizowane procesy logistyczne, ale także platformy e-mail
marketingowe, umożliwiające tak istotną dla współczesnego klienta komunikację. Synergia logistyki z marketingiem jest kluczowa, stanowiąc swoisty pomost pomiędzy zaopatrzeniem a dystrybucją.
Proces zakupowy rozciąga się w czasie, a decyzje konsumenta determinuje szereg
czynności przed czy okołozakupowych, dokonywanych zarówno online, jak i offline.
Strategia omnichannel2 staje się już faktem, bowiem sklepy niejednokrotnie pełnią funkcję okna wystawowego (ang. showroom), gdzie produkt można obejrzeć lub go przymierzyć. Z raportu Sapio Research [2017] wynika, że ogromnym wyzwaniem dla sklepów
prowadzących sprzedaż detaliczną staje się coraz mniejsza cierpliwość nabywców, bowiem aż 70% klientów deklaruje gotowość do zaczekania w sklepie nie więcej niż pięć
minut, aby dowiedzieć się, czy towar jest dostępny. Dla 30% klientów czas ten nie przekracza dwóch minut. Dokonując zakupów online, klient zachowuje się podobnie.
Dostawa tego samego dnia jest realizowana przez coraz większą liczbę podmiotów,
które starają się podołać rosnącym wymaganiom klientów, już nie tylko w kwestii jakości
produktu, ale również w szybkości realizacji dostawy [Gemius dla e-Commerce Polska
2017; interaktywnie.com]. Dla wielu klientów czynnikiem decydującym o chęci dokonania zakupu produktu staje się jego dostępność [Gemius dla e-Commerce Polska 2017].
Wykorzystując możliwości przeglądarek lub oprogramowania klienckiego, automatyzowanych jest wiele procesów, które pozwalają między innymi dynamicznie kształtować ceny, tworzyć zindywidualizowane oferty czy rekomendować konkretne zakupy
[Szymczak 2015, s. 58]. To bez wątpienia przesądza o atrakcyjności e-commerce.
Rozwój handlu elektronicznego jest coraz silniej związany z rozwojem handlu mobilnego (m-commerce), którego siłę budują mobilne strony internetowe przedsiębiorstw
oraz coraz bardziej popularne, wspomniane już wcześniej, mobilne aplikacje i urządzenia.
Okoliczności stanowią niewątpliwą zaletę zakupów mobilnych, bowiem klient może ich
dokonać gdziekolwiek się znajduje, nawet kiedy się przemieszcza (pod warunkiem dostępu do bezprzewodowego połączenia z Internetem). Mobilność handlu i klienta generuje

Omnichannel oznacza wielokanałowość. Jest rozwiązaniem związanym z technologią i strategią, które zakłada synergię sprzedaży internetowej i stacjonarnej. Popularność strategii omnichannel jest wynikową zmian
zachowań konsumentów.
2
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nowe wyzwania, bowiem zamówione w ten sposób towary należy dostarczyć do klienta,
który może zmieniać swoje położenie w czasie [Gemius dla e-Commerce Polska 2017; interaktywnie.com]. Liczba osób korzystających w Polsce z płatności mobilnych w roku 2016
wynosiła 5 mln użytkowników [aleBank.pl], tym samym wygoda użytkowania i prostota
transakcji stymulują wzrost tego rodzaju płatności. Jednak istotną rolę odrywają same banki, zachęcające swoich klientów do korzystania z takich rozwiązań [Heiskanen 2016]. Równie
ważnym wyzwaniem stają się możliwości oferowane przez media społecznościowe, które
poza wymianą informacji i poglądów, stały się również narzędziem sprzedażowym.

Zakończenie
Digitalizacja życia i chęć swobodnego dokonywania przez klientów zakupów wymusiły
na przedsiębiorstwach konieczność rozpoczęcia sprzedaży w kanałach elektronicznych.
Multikanałowość sprzedaży nie jest przyszłością handlu, ale trwającym procesem. Konsumenci żyją i funkcjonują w podwójnym świecie, w którym realność przenika wirtualność. Systematycznie rośnie udział detalicznej sprzedaży internetowej, jak również coraz
większa liczba zadań wykonywanych jest za pośrednictwem Internetu. Nadrzędną cechą
współczesnego modelu sprzedaży staje się szybkość dostawy, determinująca taką organizację zaplecza logistycznego, która pozwoli na dostawę w ciągu jednego dnia. Posiadanie stacjonarnego sklepu stwarza niewątpliwie dodatkowe możliwości przyśpieszenia
tego procesu, tym samym podział pomiędzy sektorem e-commerce a tradycyjnym handlem zanika coraz bardziej.
Współczesne przedsiębiorstwa, celem wzmacniania swojej pozycji na rynku, muszą nieustannie weryfikować potrzeby klientów i monitorować trendy, aby sprostać
wymaganiom i zgłaszanym potrzebom. Podmioty ekonomiczne dostarczają odbiorcy
spersonalizowaną ofertę w korzystnej cenie, podejmując trud przywiązania klienta do
siebie. Analiza najnowszych raportów dotyczących e-commerce i kreowanych wartości
dla klienta wskazuje jednoznacznie, że rynek ten ewoluuje, a rozwiązania na nim występujące, wypierane są z rynku niebywale szybko. Tym samym prezentowane zagadnienia
wzmagają potrzebę nieustannego badania i weryfikowania potrzeb i oczekiwań konsumentów w e-commerce. Zaprezentowane rozwiązania bez wątpienia kreują dodatkową wartość oferowanej przez e-firmy logistycznej obsługi, urozmaicając wybór dostaw,
przyspieszając ich czas, czy podnosząc poziom bezpieczeństwa realizowanej transakcji.
Nie sposób w jednym artykule przedstawić wszystkich wymiernych korzyści, jakie niosą ze sobą opisywane koncepty. Warto je analizować i pogłębiać w badaniach, których
efektem będą kolejne publikacje.
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Praktyczne wykorzystanie techniki SMED w usprawnieniu
procesu produkcyjnego w koncepcji Lean Manufacturing
Practical Use of SMED Technique in Improving the Production
Process in the Lean Manufacturing Concept
Abstract: The article presents in a practical way the application of the SMED (Single Minute
Exchange of Die) method, which is used when changing machines, to reduce downtime. Its
main goal is to optimize the route of the machine operator, then reduce the external time
(machine in motion) and internal time (machine at a standstill), make the job easier by eliminating waste and identifying the process with the 5S program. The technique also allows for
increasing the flexibility of response to the changing demand of customers by shortening the
time of retooling and quick response to changing orders while improving material flows in
the company. Presenting the method step by step gives us the opportunity to apply it in every
production company in a pragmatic way.
Key words: process approach, conversion, SMED, production company, Lean manufacturing

Wprowadzenie
Dynamika otoczenia wymusza na przedsiębiorstwach produkcyjnych konieczność ciągłych zmian, a także potrzebę ciągłego reaktywowania zdolności do działania przez
doskonalenie procesów produkcyjnych. Obecnie na rynku nie istnieją duże przedsiębiorstwa produkcyjne, które nie stosują rozwiązań zgodnych z koncepcją Lean Manufacturing lub Lean Production. Koncepcja u swoich podstaw zakłada dążenie do systemu
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produkcyjnego cechującego się znacznym stopniem odchudzenia względem tradycyjnych systemów wytwórczych. Nadrzędnym celem tej koncepcji jest usprawnienie oraz
poprawienie efektywności procesów [Tyszkiewicz, Pawlak-Wolanin 2017]. W czasach
dużej konkurencji koniecznością staje się ciągłe doskonalenie procesu, polegające na
eliminacji wszelkiego rodzaju strat i marnotrawstwa, a ponadto standaryzacji wdrożonych rozwiązań. Do podstawowych metod zarządzania za przyjętą klasyfikacją J. Maciak
możemy bez wątpienia zaliczyć Lean Manufacturing, Kaizen, Kanban, 5S oraz Total Productive Maintenance [Maciak 2009].
Lean Manufacturing to najczęściej stosowana metoda zarządzania, służąca poprawie
sprawności realizacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Zorientowana jest ona
na eliminację wszelkiego rodzaju marnotrawstwa i na skracanie cyklu realizacji zamówienia
w fazie realizacji procesu [Kruczek, Pałucha, Żebrucki 2009]. Do technik zarządzania zalicza
się: 8D, Andon, 5WHY, 5W1H, TPM, FMEA, Hoshin Kanri, mapowanie strumienia wartości,
Poka Yoke, burzę mózgów, SMART, SMARTER oraz SMED [Maciak 2009; Womack, Jones 2001].
Zastosowanie powyższych technik powoduje, iż przedsiębiorstwo przy optymalnym
zużyciu zasobów wytwarza produkty po znacznie niższych kosztach. Efektywne zastosowanie koncepcji Lean w przedsiębiorstwie prowadzi do uporządkowanie usprawniania
przepływów materiałowych i informacyjnych, co przekłada się na eliminowanie czynności
nietworzących wartości produktu w skali całej organizacji [Kruczek, Żebrucki 2012].
Akronim SMED (Single Minute Exchange of Die) oznacza jednocyfrową wymianę matry1
cy . SMED to technika wykonywania przezbrojeń maszyn i urządzeń w czasie poniżej 10 minut. Udowodniono jednak, że jego zastosowanie powoduje radykalne zmniejszenie czasów
wymiany maszyn w prawie każdym przypadku [Maciak 2012]. SMED pozwala na redukcje
czasów przezbrojenia z kilku godzin do kilku minut. Przykładem jest usprawnienie procesu
przezbrojeń przeprowadzone przez M. Kruczka oraz Z. Żebruckiego na jednej z wykorzystywanych w procesie produkcyjnym giętarek, dla której na podstawie wcześniejszych obserwacji zarejestrowano największą liczbę przezbrojeń. Analiza przezbrojenia zrealizowana
z wykorzystaniem techniki SMED wykazała, że czas trwania przezbrojenia wynosił 1 569 sekund. Zaproponowanie usprawnienia pozwoliły na redukcję czasu trwania czynności wewnętrznych do 11%, czyli do 173 sekund [Kruczek, Żebrucki 2012]. Kolejnym niewątpliwym
przykładem skuteczności wykorzystania SMED było usprawnienie przezbrojenia w przedsiębiorstwie z branży spożywczej przez P. Chrabowskigo, J. Trojanowką, D. Brinka. Przeprowadzona analiza Pareto wykazała, że główną przyczyną małej wydajności linii produkcyjnej
jest czas poświęcony na mycie (które nie jest przezbrajaniem w przypadku zmiany formatu
1
Określenie Single Minute Exchange of Die (SMED) stworzone zostało przez Shigeo Shingo. Można je przetłumaczyć jako jednocyfrową liczbę minut przezbrojenia (wymiany matrycy/formy/oprzyrządowania).
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opakowania) i przezbrajanie, które stanowiło 29% czasu dostępności linii produkcyjnej.
Uwzględniając wprowadzone zmiany techniczne oraz wyłączenie z czasu przezbrojenia
prac przygotowawczych, które mogły być realizowanie w trakcie pracy linii, skrócono czas
przezbrojenia z 315 do 180 minut. Dzięki wdrożeniu techniki SMED w procesie przezbrojeń
zaoszczędzono 135 minut. Ponadto poprzez dodatkowe usprawnienia z wykorzystaniem
metody 5S zaoszczędzono 28% czasu przeznaczanego na przezbrojenie linii [Chrabowski,
Trojanowka, Brink 2014]. Kolejnym przykładem wykorzystania SMED w celu poprawy elastyczności linii produkcyjnej w branży Automotive jest przezbrojenie maszyny kodującej
główkę zamka. Dzięki wprowadzeniu zaproponowanych usprawnieniach skrócono czas
przezbrojenia z 17 minut i 48 sekund do 10 minut i 48 sekund [Mazur, Lizak 2017].
P.G. Ferradás i K. Salonitis [2013] opisują 33% redukcję czasu przezbrojenia robotów przemysłowych, jaką osiągnięto dzięki poprawieniu sposobu organizacji pracy. Z kolei M. Martins,
R. Godina, C. Pimentel i inni [2018] wskazują na zmniejszenie czasu przezbrojenia o ponad
50%, wynikające z zastosowania zmodernizowanych maszyn i urządzeń oraz nowych narzędzi. Do osiągnięcia zakładanych celów badacze identyfikują trzy kluczowe dla SMED czynniki:
człowieka, metody i maszynę [Mashitah, Nor Azian, Maizurah 2015]. Z kolei K. Al-Akel, L. Marian, C. Veres i inni [2017] podkreślają znaczenie komunikacji, dyscypliny i kontroli procesów.
Stosując technikę SMED w przedsiębiorstwie produkcyjnym, mamy w domyśle świadomość kosztów związanych z postojem maszyn podczas przezbrojenia z produktu
A na produkt B. Samą technikę zaś P.G. Ferradás i K. Salonitis [2013] uznają za niskokosztową, ponieważ opiera się ona na usprawnieniach wynikających z filozofii KAIZEN. Zagwarantowanie terminowości dostaw komponentów czy gotowych wyrobów stało się
kluczowym podejściem procesowym względem klienta. Biorąc pod uwagę marnotrawstwa w postaci budowania zapasów stało się nieekonomiczne, gdyż rynek bardzo szybko reaguje na potrzeby klienta. W związku z tym przedsiębiorstwa produkcyjne muszą
również być elastyczne i szybko reagować na wciąż zmieniający się rynek.
Oczywiste jest, iż przedsiębiorstwa, które nie wprowadzają usprawnień, nie nadążają za konkurencją i ponoszą znaczące straty. W niniejszym artykule autorzy nie będą rozważać celowości
stosowania techniki, zostawiając ten wybór liderom zmian, lecz omówią sposób, w jaki należy
przeprowadzić ją w przedsiębiorstwie krok po kroku z wykorzystaniem Workshopu.

Założenia SMED
Wysokie koszty przezbrojenia procesów powodują, że przedsiębiorstwa zwiększają wymiar partii produkcyjnych, tak by w ten sposób ograniczyć ich liczbę. Konieczność oferowania nabywcom różnorodnego asortymentu, dopasowanego do ich indywidualnych
wymagań, znacznie ogranicza możliwość stosowania typu masowego i wielkoseryjnego.
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Jak zauważają amerykańscy badacze procesów produkcji komponentów w przemyśle
motoryzacyjnym, nieodzowna staje się elastyczność i zwinność, które wynikają z wymogów dostosowania się do zmieniającego się i różnorodnego zapotrzebowania na rynku
[Martins, Godina, Pimentel i in. 2018].
W systemie produkcji masowej wytwarzana jest duża liczba właściwie niezróżnicowanych wyrobów. Długotrwałe ich wytwarzanie zapewnia ciągłość obciążenia operacjami
poszczególnych, wysoce wyspecjalizowanych stanowisk pracy. Wykorzystywane są linie
produkcyjne z pełną mechanizacją i automatyzacją procesów produkcyjnych, co pozwala
na sprawne zaopatrzenie materiałowe i produktywną gospodarkę materiałową. Produkcja, rozbita na bardzo wiele drobnych operacji, może być wykonywana przez pracowników po instruktażu stanowiskowym (niewymagającym specjalistycznych kwalifikacji).
Produkcja masowa i ciągła to typy produkcji bardzo podatne na mechanizację i automatyzację. Jednakże wybierane będą tym częściej, im większa liczba wyrobów ma zostać
wykonana i jednocześnie im mniej są one zróżnicowane. Z kolei produkcja niewielkich
liczb zróżnicowanych wyrobów za pomocą tych metod jest nieefektywna ze względu na
wspomniany wcześniej wysoki koszt kapitału [Gornowicz, Romaniuk, Szczubełek 2014].
Wykorzystanie techniki SMED pozwala na ograniczenie wad wynikających z produkcji masowej, co wiąże się przede wszystkim z redukcją czasu przezbrojenia stanowiska.
Efektem wdrożenia SMED jest możliwość wytwarzania małych partii produktów przy
wielu korzyściach, tj.: skróceniu czasu realizacji zamówienia klienta, wzroście elastyczności, uzyskaniu ograniczenia poziomu zapasów, co zapewnia zwiększenie przestrzeni
roboczej i zwiększenie wydajności maszyn i pracowników poprzez ograniczenie przestojów [Kubik 2010], uproszczeniu procedur przezbrojenia i zwiększeniu bezpieczeństwa, zmniejszając tym samym nakład siły roboczej i ryzyka wypadku oraz standaryzacji
narzędzi do przezbrojenia [Kruczek, Pałucha, Żebrucki 2009].
SMED umożliwia tym samym realizację celu przedsiębiorstwa, jakim jest wzrost
elastyczności asortymentowej i możliwości konkurowania czasem. Czas przezbrojenia
decyduje o elastyczności systemu produkcyjnego. Im krótszy czas, tym mniejsze straty
w oczekiwaniu na przezbrojenie i ustawienie maszyn, a więc tym mniejsze partie produktów można produkować opłacalnie. Istota techniki krótkiego czasu przezbrojenia
sprowadza się do następujących rozwiązań:
·· wykonania jak największej liczby czynności na tzw.: ruchu maszyny czyli – maszyna obrabia/produkuje części, a w tym czasie następuje przygotowanie uchwytów (mocowania
pod inny typ części), narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia przezbrojenia, dokumentacji na zgodność części obrabianej/produkowanej z wymogami jakościowymi,
·· dążenia do przezbrojenia poprzez naciśnięcie/kliknięcie guzika w celu automatycznego przezbrojenia.
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3. ETAPY METODY SMED
Podczas przezbrajania maszyn wyodrębnić można cztery etapy [Shingo, Dillon 1985;
Kubik 2010]:
1. Zebranie i przygotowanie narzędzi,
2. Usunięcie wcześniejszego ustawienia, montażowego ustawienia,
3. Pomiar, kalibracja, regulacja,
4. Produkcja detali próbnych, dodatkowe regulacje i ustawienia.

Rysunek 1. Etapy systemu SMED

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Czerska 2009; Borkowski, Ulewicz 2009, s. 210].
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Charakterystyka próby i metody badawczej
Przedsiębiorstwo produkcyjne, w którym odbył się Workshop, jest przedsiębiorstwem
motoryzacyjnym wytwarzającym komponenty, wchodzącym w skład koncernu samochodowego z zagranicznym kapitałem. Badanie zostało przeprowadzone w sposób warsztatowy według metody pięciu kroków. Został powołany zespół roboczy, w skład którego weszły osoby związane bezpośrednio z maszyną, którą poddano analizie (zob. tabela
1, rysunek 2). Należy podkreślić, że w badaniach prowadzonych na świecie coraz częściej
wykorzystuje się analizę jakościową, którą zaleca się w przypadkach, gdy „(…) temat jest
złożony i wymaga badań prowadzonych w określonym kontekście, a także sytuacji gdy
wymaga się odpowiedzi na pytania „dlaczego?” oraz „jak?” [Martins, Godina, Pimentel i in.
2018]. Badania przeprowadzone w Malezji przez M.E. Mashitah, A.R. Nor Asian i J. Maizurah również opierają się na jakościowym projekcie badawczym: wykorzystano w nim
studium przypadku oraz formalne i ustrukturyzowane wywiady oraz obserwacje.
Tabela 1. Zakres obowiązków zespołu roboczego
Funkcja w zespole

Rodzaj czynności

Rejestrator procesu

zapisuje wszystkie czynności wykonywane przez operatora maszyny podczas
przezbrajania

Rejestrator czasu

mierzy i zapisuje czas poszczególnych operacji podczas przezbrajania maszyny

Rejestrator drogi

mierzy i zapisuje długość dróg pokonywanych przez operatora podczas
przezbrajania z wykorzystaniem diagramu spaghetti

Obserwator procesu zwraca uwagę, aby wszystkie operacje były zapisane i pomierzone
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Metoda pięciu kroków

Źródło: opracowanie własne.
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Wizja, cele i etapy przebiegu Workshopu
Przezbrajanie maszyn nie tworzy wartości dodanej, więc jest marnotrawstwem. Wizją
zatem będzie redukowanie i eliminacja czasu przezbrojenia, a celem – dążenie do zwiększenia dostępności maszyn oraz zwiększenia zdolności produkcyjnych, a tym samym
skrócenie partii produkcji (większa elastyczność na zamówienia klienta i szybsza reakcja
na zapotrzebowania rynku – konkurencyjność; zob. tabela 2).
Tabela 2. Cele i wizja Workshopu
Celem workshopu jest:
•
•
•
•

Produkcja dostosowana do potrzeb klienta
Skrócenie czasu przezbrojenia maszyny obrabiającej wały
Redukcja czasu wymiany narzędzi/mocowania (186 min – cel: 90 min.)
Ergonomia

Wizja:
• Przezbrojenie jednym dotknięciem.
• Przezbrojenie bez przestoju maszyny
• Zawsze po przezbrojeniu 1 część dobra.
Źródło: opracowanie własne.

Kolejny krok to ustalenie etapów przebiegu Workshopu.
Etap 1: Rejestracja przebiegu przezbrojenia/stan rzeczywisty.
Etap 2: Przedstawienie sytuacji rzeczywistej/ustalenie celu.
Etap 3: Zbieranie idei/opracowanie koncepcji żądanego stanu.
Etap 4: Opracowanie środków zaradczych.
Etap 5: Ocena rozwiązań i realizacja możliwych działań natychmiastowych, krótkoterminowych oraz długoterminowych.
Korzystając z wcześniej wspomnianej metody pięciu kroków i stosując krok po kroku
etapy przebiegu Workshopu, zadaniem zespołu roboczego jest:
·· zaobserwowanie i opisanie czynności wykonywanych przez operatora z pomiarem
czasu ich trwania podczas przezbrojenia,
·· przedstawienie w formie wizualnej czynności wykonywanych przez operatora oraz
czasu ich wykonania podczas przezbrojenia,
·· przedstawienie w formie wizualnej długości dróg pokonanych przez operatora podczas przezbrojenia,
·· przeanalizowanie czynności wykonywanych przez operatora podczas przezbrojenia
i określenie celu – czasu przezbrojenia, który ma być osiągnięty,
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·· zebranie wszystkich pomysłów pozwalających osiągnąć założony cel,
·· na podstawie zebranych pomysłów opracowanie konkretnych kroków zaradczych
dla osiągnięcia celu,
·· przedstawienie w formie wizualnej czynności wykonywanych przez operatora oraz
czasu ich wykonania po wprowadzeniu konkretnych kroków zaradczych,
·· przedstawienie w formie wizualnej długości dróg do pokonania przez operatora po
wprowadzeniu konkretnych kroków zaradczych,
·· dokonanie podziału kroków zaradczych na działania natychmiastowe, krótkoterminowe, długoterminowe,
·· przedstawienie w formie wizualnej zapotrzebowania oraz kosztów działań natychmiastowych, krótkoterminowych oraz długoterminowych.
Etap 1: Rejestracja przebiegu przezbrojenia /stan rzeczywisty
W tej części zespół roboczy udaje się na maszynę zaplanowaną do przezbrojenia. Rejestrator procesu zapisuje w tabeli pt. Rejestracja przebiegu przezbrojenia/stan rzeczywisty
wszystkie czynności, które wykonuje operator podczas przezbrojenia. Czas wykonywanych
czynności przez operatora mierzy rejestrator czasu, co zostało zapisane (zob. rysunek 3).
Rysunek 3. Graficzna rejestracja przebiegu przezbrojenia

Źródło: opracowanie własne.

Rejestrator drogi określa szacunkowo długość wszystkich dróg pokonanych przez
operatora przy przezbrajaniu maszyny (zob. rysunek 4). Te wartości muszą zostać wpisane przy odpowiednich czynnościach.
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Rysunek 4. Diagram Spaghetti – graficzne przedstawienie drogi operatora oraz
liczenie kroków

Źródło: opracowanie własne.

Czas przezbrojenia liczy się od momentu rozpoczęcia opróżniania maszyny do
momentu załączenia maszyny do pracy z załadunkiem części po wcześniejszym przejechaniu przez maszynę pierwszej części i skontrolowaniu jej na stole pomiarowym.
Należy również w celu kontroli zapisać główny czas początku przezbrojenia i główny
czas końca przezbrojenia, np.: 9.10 początek, 10.00 koniec (suma czasu poszczególnych
czynności wykonanych przez operatora musi zgadzać się z czasem głównym). Obserwator procesu pilnuje, aby wszystkie czynności wykonywane przez operatora podczas przezbrajania były zapisane w tabeli, a czas ich trwania był zmierzony. Ma on za
zadanie również zwracać uwagę na to, czego nie ma na maszynie, a co wydłuża czas
przezbrojenia (np. brak odpowiedniego oświetlenia, brak wózków narzędziowych
itp.). W miarę możliwości cały zespół roboczy obserwuje proces przezbrojenia i zbiera informacje pozwalające na usprawnienia. Tabela Rejestracja przebiegu przezbrojenia/stan rzeczywisty oraz Diagram spaghetti/stan rzeczywisty są opracowywane
w formacie A4. Zespół roboczy otrzymuje je od koordynatora Workshopu.
Etap 2: Przedstawienie sytuacji rzeczywistej /ustalenie celu
Na podstawie tabeli Rejestracja przebiegu przezbrojenia/stan rzeczywisty oraz Diagram
spaghetti/stan rzeczywisty zespół roboczy buduje wykres schodkowy stanu rzeczywistego
w formacie A0 (np. flipchart), który w formie wizualnej przedstawia proces przezbrojenia.
Wizualizacja ułatwia zaobserwowanie, które czynności wykonywane przez obsługę maszyny można pogrupować lub wykonać na przykład w czasie opróżniania się maszyny.
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Zaobserwowanych usprawnień może być znacznie więcej. W tej fazie również diagram
spaghetti zespół roboczy przedstawia w formacie A0 (np. flipchart). Zarejestrowane potencjały w procesie przezbrajania maszyny (obrabiarka wałów) – stan rzeczywisty (tabela 3).
Tabela 3. Zarejestrowane potencjały w procesie przezbrajania maszyny (obrabiarka
wałów) – stan rzeczywisty
Potencjały w procesie przezbrajania maszyny (obrabiarka wałów)
1. Nieergonomiczne odkręcanie tulejek.
2. Ryzyko zamontowania złego typu tulejki.
3. Brak jednego miejsca na rzeczy potrzebne do przezbrojenia.
4. Długi czas wymiany ‘wąsów’ (90 minut).
5. Brak pozycji ustalającej osłony olejowej.
6. Ostra krawędź kraty + zaolejenie.
7. Ciężki montaż i demontaż tulejek (60 minut).
8. Przenoszenie węży ze sprzężonym powietrzem od stacji do stacji.
9. Za niski podest do stacji.
10. Brak oznaczenia grubości podkładek ‘wąsów’.
Źródło: opracowanie własne.

Na tym etapie należy uwzględnić ustalony wcześniej cel, który ma być osiągnięty.
Jeżeli rzeczywisty czas przezbrajania wynosi 186 minut, to stosując tylko krok 1 metody
pięciu kroków, cel wyniesie 93 minuty. Należy pamiętać, iż bez radykalnej wizji nie ma
agresywnego dążenia do celu.
Etap 3: Zbieranie idei/opracowanie koncepcji żądanego stanu2
Lista rzeczy – idei, które mają wpływ na czas przezbrajania. Zespół roboczy wypisuje
wszystkie pomysły, które pozwolą osiągnąć taki proces przezbrajania, aby był on najkrótszy – taki, jaki powinien być.
Etap 4: Opracowanie działań zaradczych
Lista działań zaradczych – konkretne środki zaradcze skracające i usprawniające proces przezbrojenia. Można niektóre czynności operatora wyeliminować lub też pogrupować, jeżeli to będzie możliwe. Tu należy podać listę rzeczy do zrobienia, skracających
czas przezbrajania, aby osiągnąć żądany proces przezbrajania, np. zamontowanie dodatkowego oświetlenia, wykonanie stojaków na narzędzia przy stacjach itp.
Stworzenie listy środków zaradczych do zarejestrowanych wcześniej potencjałów:
1. Zmiana programowa pozycji do wymiany narzędzi.
2. Osobny pojemnik na tulejki wstrzymane/odpad roboczy.
2
W punkcie Etap 3: Zbieranie idei/opracowanie koncepcji żądanego stanu zespół roboczy ma wygenerować
pomysły, które pozwolą osiągnąć cel.
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3. Przystosowanie szuflady dla wszystkich elementów potrzebnych do przezbrojenia.
4. Testy ujednolicenia ‘wąsów’ (0 minut).
5. Zamontowanie zderzaków i zmiana śrub na motylki.
6. Zastosowanie na czas wymiany podkładki i specjalnej bluzy ochronnej.
7. Przebudowa mocowania na szybkozłącze (6 minut).
8. Montaż na stałe pistoletów na wszystkich stacjach.
9. Zamontowanie dodatkowego stopnia odchylanego.
10. Wygrawerowanie wartości grubości na każdej podkładce.
Na tym etapie zespół roboczy dokonuje podziału środków zaradczych na działania:
·· natychmiastowe – do wykonania natychmiast bez nakładów finansowych, na przykład poprawienie organizacji procesu przezbrajania,
·· krótkoterminowe – do załatwienia w krótkim ustalonym z kierownikiem danej jednostki organizacyjnej terminie z małym nakładem finansowym, na przykład zamontowanie dodatkowego oświetlenia,
·· długoterminowe – do załatwienia w dłuższym ustalonym z kierownikiem danej jednostki organizacyjnej terminie po wcześniejszym zbadaniu wielkości możliwych do
poniesienia kosztów, na przykład przebudowa stacji w maszynie.
Etap 5: Ocena rozwiązań i realizacja możliwych działań natychmiastowych,
krótkoterminowych oraz długoterminowych
Zespół roboczy buduje wykres zapotrzebowania według punktów zawartych
w liście środków zaradczych na wprowadzenie działań natychmiastowych, krótkoterminowych oraz długoterminowych z szacunkowym określeniem kosztów wszystkich
działań.

Wnioski z Workshopu
Po wprowadzeniu wszystkich środków zaradczych okazało się, że czas wymiany tzw.
wąsów w maszynie był uzależniony od typu wału korbowego, co pozwoliło skrócić go
z 90 do 0 minut, dzięki zastosowaniu wąsów ujednoliconych, niezależnych od typu wału
korbowego (czyli w praktyce przy braku wymiany). Brak ergonomii i ciężki dostęp oraz
trudna wymiana tulejek skutkują koniecznością poświęcenia 60 minut, co można zredukować poprzez przebudowę mocowania na szybkozłącze – proces w ten sposób można
skrócić do 6 minut. Poprzez sprawy organizacyjne, między innymi podział na czynności
na tak zwanym ruchu maszyny oraz postoju, możliwe było skrócenie drogi pokonywanej
przez operatora podczas przezbrojenia z 662 kroków do 101 kroków. Pomiar został przeprowadzony krokomierzem.
Cele założone przed Workshopem zostały osiągnięte:
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·· czas przezbrojenia przed Workshopem – SMED wynosił 186 minut,
·· czas założony (cel Workshopu) to 90 minut,
·· czas osiągnięty to 40 minut.

Podsumowanie
Zastosowanie koncepcji Lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym daje możliwość optymalizacji procesów produkcyjnych oraz płynących z tego korzyści. Powyższa analiza
i przeprowadzony Workshop udowodniły, że przy odpowiednim podejściu i stosowaniu
metod (w tym przypadku SMED) możliwe jest sprostanie zapotrzebowaniu rynku na
dany produkt, a co za tym idzie – zaspokojenie potrzeb klienta.
Przed Workshopem czas przezbrojenia wynosił 186 minut, droga pokonywana przez
operatora maszyny podczas przezbrojenia na inny typ wynosiła 662 kroki, narzędzia potrzebne do wykonania prawidłowego przezbrojenia to dwa różne klucze imbusowe oraz
żabka uniwersalna.
Natomiast po Workshopie czas przezbrojenia został skrócony do 40 minut, droga
pokonywana przez operatora maszyny podczas przezbrojenia na inny typ wynosi 101
kroków, narzędzia potrzebne do wykonania prawidłowego przezbrojenia zero – nakrętki w postaci motylków oraz szybkozłącze.
Zaoszczędzony czas dla analizowanego przedsiębiorstwa produkcyjnego pozwoli
potencjalnie na zwiększenie na tej maszynie liczby wałów na zmianę o dodatkowe 146.

Bibliografia
Al-Akel K., Marian L., Veres C. i in. (2018), The constribution of Lean manufacturing to ols to
changeover time decrease in the pharmaceutical industry. A SMED project, „Procedia Manufacturing”, no. 22, ss. 866–892.
Chrabowski P., Trojanowka J., Brink D. (2014), Skrócenie czasu przezbrojeń poprzez działania
SMED-studium przypadku [online], http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf
_2014/T1/t1_507.pdf, dostęp: 2.04.2018.
Ferradás P.G., Salonitis K. (2013), Improving changeover time: a tailored SMED approach for
welding cells, „Procedia CIRP”, no. 7, ss. 598–603.
Gornowicz M., Romaniuk K, Szczubełek G. (2014), Ekonomika produkcji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.
134

Praktyczne wykorzystanie techniki SMED w usprawnieniu procesu produkcyjnego
w koncepcji Lean Manufacturing

Kruczek M., Pałucha K., Żebrucki Z. (2009), Wykorzystanie narzędzi Lean Managment w usprawnieniu przepływu materiałów i informacji [w:] J. Bendkowki (red.), Wybrane problemy zarządzania
łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Kruczek M., Żebrucki Z. (2012), Wykorzystanie techniki SMED w usprawnieniu procesu produkcyjnego, „Logistyka”, nr 2.
Kubik S. (red.) (2010), Szybkie przezbrojenie dla operatorów: System SMED, Prod Publishing,
Wrocław.
Maciak J. (2009), Klasyfikacja metod, koncepcji, technik i narzędzi zarządzania, „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”, nr 4(711).
Maciak J., Skrócenie czasów przezbrojeń [online], http://leanmanufacturing.pl/artykuly/lean-wteorii/skrocenie-czasow-przezbrojen.html, dostęp: 2.04.2018.
Martins M., Godina R., Pimentel C. i in. (2018), A Practical Study of the Application of SMED to
Electron-beam Machining in Automotive Industry, „Procedia Manufacturing”, no. 17, ss. 647–654.
Mashitah M.E., Nor Azian A.R., Maizurah J. (2015), Reducing High Setup Time in Assembly Line:
A Case Study of Automotive Manufacturing Company in Malaysia, „Procedia-Social and Behavioral
Sciences”, no. 211(2015), ss. 215–220.
Mazur M., Lizak M. (2017), Wykorzystanie narzędzi koncepcji Lean w procesie usprawniania organizacji procesów wytwórczych [w:] R. Tyszkiewicz (red.), Dynamiczne zarzadzanie procesowe.
Teoria i praktyka, Wydawnictwo SMJiP, Częstochowa.
Shingo S., Dillon A. (1985), A Revolution in Manufacturing: The Smed System, Productivity
Press Inc.
Tyszkiewicz R., Pawlak-Wolanin A. (2017), Identyfikacja znaczenia koncepcji Lean Manufacturing w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa [w:] A. Pacan, P. Sygut (red.), Rola bezpieczeństwa
w strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SMJiP, Częstochowa.
Womack J.P., Jones D.T. (2001), Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa – kluczem do sukcesu, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa.

135

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XX | Zeszyt 7 | ss. 137–155

Agnieszka Piasecka-Głuszak | agnieszka.gluszak@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
ORCID ID: 0000-0002-4009-8124

Poziom znajomości wybranych narzędzi i metod Lean
Management wykorzystywanych w logistyce wśród
pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego –
wyniki badań ankietowych
The Level of Knowledge of Selected Tools, Lean Management
Methods Used in Logistics Among Employees of a Production
Company – Results of Surveys
Abstract: The aim of the article is to present the results of research on the level of knowledge
of selected fourteen tools, methods or Lean Management definitions used in logistics in their
daily work, which can contribute to improving the flow of products and information. The use
of these tools and methods influences, on the one hand, the elimination of wastes in the enterprise, and it affects the satisfaction of the customer who receives a product of good quality
and consistent with the order on time, on the other. The article contains two parts: theoretical
and empirical. The first one presents a short description of selected tools, Lean Management
methods used in logistics. The second one presents the results of the survey.
Key words: Lean management, tools of Lean Management, Toyota Production System, 5S,
Kaizen

Wprowadzenie
W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa szukają takiej metody zarządzania, która pozwoli na zorganizowanie sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu produktów, materiałów, komponentów i informacji. Każde przedsiębiorstwo chce wytworzyć
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dobrej jakości produkt, we właściwym czasie i we właściwej ilości – zgodnej z zapotrzebowaniem – ponosząc jak najniższe koszty, a przy tym – najlepiej – nie ponosząc strat.
Poszukuje się narzędzi i metod, które pozwolą wyeliminować marnotrawstwa, zlikwidować wszystkie czynności niedodające wartości, a jednocześnie umożliwią tworzenie
produktów zgodnych z wymaganiami klienta. Szansę na realizację tych wymagań daje
metoda Lean Management, która nastawiona jest na eliminację marnotrawstwa, osiąganie wyższej jakości oraz większej wydajności w każdym obszarze funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Znajomość jej zasad i właściwe wykorzystanie – w ramach, które tworzy – odpowiednich narzędzi oraz metod w logistyce może znacząco wpłynąć na dobre
zorganizowanie stanowisk pracy, a tym samym na odpowiednie zarządzanie przepływem materiałów, komponentów i produktów z magazynu na linie produkcyjne czy też
w całym łańcuchu dostaw.
Celem głównym opracowania jest zaprezentowanie poziomu znajomości wybranych narzędzi, metod czy określeń Lean Management wykorzystywanych i używanych
w analizowanym przedsiębiorstwie produkcyjnym wśród pracowników działu: logistyka. Publikacja jest efektem realizacji projektu naukowego autora w ramach Miejskiego
Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej finansowanego ze środków gminy Wrocław. Praca składa się z dwóch
części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszej przedstawiono krótką charakterystykę
wybranych narzędzi i metod Lean Management usprawniających procesy logistyczne,
w drugiej zaś prezentowane są wyniki badań ankietowych na temat stopnia ich znajomości wśród pracowników działu logistyki w analizowanym przedsiębiorstwie.

Charakterystyka wybranych narzędzi i metod Lean
Management usprawniających działania logistyczne
Kaizen jest to metoda zarządzania, sposób myślenia i działania ludzi, zmierzający do nieustannej, ciągłej poprawy, systematycznego poszukiwania usprawnień. Słowo „kaizen”
jest połączeniem dwóch japońskich słów: kai – „zmiana” – oraz zen – „dobry” i oznacza:
„zmiana na lepsze”. W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji tego pojęcia.
W polskiej publikacji zatytułowanej Vademecum jakości Kaizen interpretowane jest jako
„stopniowe i uporządkowane oraz ciągłe ulepszenie, podnoszenie wartości, poprawa,
doskonalenie” [Pieczonka, Tabor 2003, s. 86]. Według innej definicji jest to „Koncepcja zarządzania oparta na nieustannym poszukiwaniu i stosowaniu najdrobniejszych nawet
usprawnień we wszystkich dziedzinach działalności, na każdym stanowisku pracy. Jej
celem jest osiągnięcie znacznych sukcesów za pomocą drobnych kroków” [Bernais, Ingram, Kraśnicka 2010, s. 164]. Jednak najważniejsza interpretacja odnosi się do czynnika
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ludzkiego i w takim ujęciu jest to: „dążenie wszystkich pracowników szczebla decyzyjnego i wykonawczego do ciągłego doskonalenia wszystkich aspektów działalności firmy”
[Mikuła, Pirtruszka-Ortyl, Potocki 2007, s. 217]. W przedsiębiorstwie zaś – jak zauważa
M. Imai – „Kaizen to proces ciągłego doskonalenia się wszystkiego i wszystkich – menedżerów i pracowników” [Imai 2006, s. 18]. Zdaniem M. Imai stosowanie metody Kaizen
bywa często prawie niezauważalne, gdyż opiera się na rozwiązaniach zdroworozsądkowych i niskokosztowych i w związku z tym przynosi stopniowe postępy, które dopiero
z czasem zapewniają osiągnięcie istotnych korzyści [Imai 2012, s. 38].
Kolejną metodą Lean Management jest 5S, czyli metoda kontroli wizualnej – system
organizacji polegający na stworzeniu, utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu stanowiska
pracy, miejsca, obszaru (np. magazyn, hala produkcyjna, biuro), tak aby było ono czyste,
uporządkowane i odpowiednio zorganizowane. Metoda 5S składa się z pięciu kroków,
a zasadniczym celem pierwszego jest „rozproszenie chmur” m.in. za pomocą eliminacji
strat wynikających ze zbędnego przemieszczania narzędzi i materiałów oraz spowodowanych ich poszukiwaniem. Pozostałe jej elementy pomagają rozwinąć dobre nawyki
pracy, które mają istotne znaczenie dla stabilności procesu i są warunkiem koniecznym
przepływu [Liker, Meier 2011, ss. 97–98]. Poszczególne kroki w metodzie 5S to:
·· selekcja – oddzielenie potrzebnych narzędzi, przyrządów, części i instrukcji w codziennej pracy od tych, które są niepotrzebne i usunięcie ze stanowiska pracy oraz
otoczenia rzeczy niepotrzebnych i nieużywanych;
·· systematyka – porządkowanie rzeczy pozostałych po selekcji, co polega m.in. na odpowiednim ich oznakowaniu oraz umieszczeniu zgodnie z zasadą: „właściwe rzeczy,
we właściwym miejscu i we właściwym czasie”, tak aby zminimalizować czas i wysiłek
związany z ich szukaniem;
·· sprzątanie – porządkowanie i utrzymywanie stanowiska pracy i jego otoczenia
w czystości;
·· standaryzacja – wprowadzenie zrozumiałych standardów i procedur dla wszystkich
pracowników, a także przedstawianie wyników działań w formie wizualizacji;
·· samodyscyplina, samodoskonalenie – budowanie i utrzymywanie samodyscypliny
w wyniku stosowania się do obowiązujących norm, zarządzeń, przestrzegania 5S oraz
dążenie do ciągłego ich doskonalenia [Piasecka-Głuszak 2010, ss. 52–55, 62–65].
Nieodpowiednie ustawienie urządzeń, wyposażenia biur, palet, pojemników, koszy i zapasów w firmie powoduje konieczność wykonywania dodatkowych czynności, utrudnia
pracownikom poruszanie się, blokuje drogi przejazdowe. Zastosowanie metody 5S pozwoli:
wydzielić miejsca składowania; oznakować poszczególne elementy odpowiednimi etykietami; wprowadzić standardy; wizualizować strefy odkładcze dla towarów oczekujących
czy zwrotów; wyznaczyć miejsca na wózki widłowe, pociągi logistyczne, opakowania i inne
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elementy, a zatem pozwoli również: znacznie usprawnić pracę, przepływ fizyczny dóbr, skrócić czas poszukiwania rzeczy potrzebnych oraz wykonywania operacji manipulacyjnych,
a także przyczyni się do eliminacji błędów oraz korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo.
Mapowanie strumienia wartości, czyli VSM (ang. Value Stream Mapping), to narzędzie,
które pozwala zobaczyć i zrozumieć przepływ materiałów i informacji w procesie realizacji zlecenia dla każdego produktu lub wybranej rodziny produktów. VSM, jak to opisują M. Rother i J. Shook, śledzi marszrutę produkcyjną wyrobu: począwszy od klienta,
a skończywszy na dostawcy – szkicuje logikę przepływu za pomocą ustalonych symboli
[Rother, Shook 2003, s. 4]. Wszystkie czynności podczas tworzenia mapy powinny zostać
zidentyfikowane i podzielone na określone kategorie, takie jak:
·· czynności, które rzeczywiście tworzą wartość w rozumieniu klienta;
·· czynności nietworzące wartości, ale niezbędne ze względu na współczesne sposoby
(technologie) opracowania produktu, środki produkcji, sposób składania zamówień
czy produkcji;
·· czynności, które nie tworzą wartości w rozumieniu klienta [Womack 2001, s. 46].
Mapowanie strumienia wartości pozwala dostrzec i pokazać pracownikom wszystkie
istniejące źródła marnotrawstwa, w tym te związane z logistyką, jak np.: często pojawiające się, a niepotrzebne transporty czy niewykorzystany transport; długi czas dostawy
i nieoptymalny wybór trasy przewozu; odległe dostawy; rzadko składane zamówienia
wymuszające utrzymywanie dużej ilości zapasów; pojawiające się opóźnienia w przekazywaniu zamówień; oczekiwanie na komponenty; niezgodności jakościowe; wzrost
zapasów; dłuższy czas realizacji zamówienia spowodowany chociażby koniecznością
ponownego wykonania lub obróbki itp. Aby zapobiec konieczności wykonywania tych,
powodujących marnotrawstwa, czynności wykorzystuje się właśnie VSM – począwszy
od stworzenia mapy stanu obecnego i mapy stanu przyszłego, określenia planu doskonalenia i jego implementacji, np. w wyniku: wyeliminowania niepotrzebnych i powtarzanych czynności, skrócenia czasu transportu, zwiększenia częstotliwości dostaw czy
zmniejszenia poziomu utrzymywanych zapasów.
Toyota Production System (TPS) to metoda, która pozwala stworzyć elastyczny system produkcyjny oraz umożliwia wytwarzanie i dostarczanie produktów najwyższej
jakości po możliwie najniższych kosztach i w najkrótszym czasie w wyniku minimalizacji
procesów niedodających wartości, eliminacji wszelkiego marnotrawstwa (jap. muda).
Wykorzystanie procesów powiększających wartość i ukierunkowanych na system pull
przez popyt klienta oraz dążenie do doskonałości Kaizen implikują wprowadzanie wszelkiego rodzaju usprawnień i zmian, które z kolei przyczyniają się do dostarczenia pełnej satysfakcji klientowi, osiągnięcia większej rentowności oraz – w konsekwencji – do
utrzymania pozycji lidera na rynku. System ten, zapewniając odpowiednią organizację
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wpływa na efektywne zorganizowanie przepływu surowców, komponentów, wyrobów
gotowych wraz z towarzyszącą temu informacją oraz właściwe wykorzystanie wszelkich
zasobów przedsiębiorstwa. TPS przedstawiany jest symbolicznie w formie domu, w którym są: fundamenty, filary i dach. Dach to cele, do których dąży przedsiębiorstwo, takie
jak: najwyższa jakość, najniższe koszty, najkrótszy czas realizacji, największe bezpieczeństwo, najwyższe morale osiągane dzięki skracaniu strumienia produkcji w wyniku
eliminacji strat. Fundamenty to:
11. Heijunka – inaczej: poziomowanie produkcji, wyrównana produkcja, równoważenie liczby (ilości) i typów produktów na każdej linii produkcyjnej. Głównym celem
tej koncepcji jest tworzenie planów i produkowanie określonej liczby produktów
zgodnie z kolejnością zapotrzebowania na nie, dzięki temu produkcja może być bardziej elastyczna, dopasowana do zamówień klientów.
12. Stabilne i zestandaryzowane procesy (praca standaryzowana) – celem jest maksymalizacja wydajności, utrzymanie dyscypliny w zachowaniu standardów przy jednoczesnym zminimalizowaniu marnotrawstwa w działaniach każdego pracownika.
Każdy pracownik powinien przestrzegać standardów i być zaangażowany w proces
ich tworzenia, a w razie wykrycia nieprawidłowości próbować je udoskonalić. Do podstawowych właściwości charakteryzujących standardy zaliczyć można m.in. to, że:
a) prezentują najlepszą, najłatwiejszą i najbezpieczniejszą metodę wykonywania
pracy stworzoną na podstawie wieloletniego doświadczenia i wiedzy pracowników;
b) są najlepszą metodą zachowania wiedzy i fachowości, np. wtedy, gdy odejdzie
pracownik lub gdy firma zatrudni nowego;
c) tworzą kryteria pomiaru pracy, gdyż bez standardów nie ma obiektywnego
sposobu oceny;
d) pokazują związek pomiędzy przyczyną a efektem – brak lub nieprzestrzeganie
standardów prowadzi do odchyleń, zmienności i marnotrawstwa;
e) są podstawą utrzymania poziomu i doskonalenia – bez standardów nie jest
możliwe sprawdzenie, czy osiągnięto poprawę, czy w razie niezgodności należy
udoskonalić bądź podnieść istniejące wymogi;
f) są obiektywne, przedstawiają zasady w sposób prosty, zrozumiały i wyraźny;
g) są podstawą szkoleń;
h) są podstawą kontroli i diagnozy;
i) zapobiegają błędom i minimalizują zmienności [Imai 2006, ss. 94–97, The Productivity Press Development Team 2010, s. 15].
3. Zarządzanie wizualne – prezentowanie w sposób przejrzysty, czytelny i zrozumiały dla pracowników wszelkich czynności, narzędzi i wskaźników.
4. Kaizen.
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Na fundamentach tych opierają się 2 główne filary Toyota Production System.
Pierwszym jest system Just-in-Time. Jego celem jest zapewnienie: ciągłego przepływu; planowania w systemie pull (wcześniejsze stanowiska pracy produkują tylko tyle
wyrobów, ile wykorzysta kolejne stanowisko, dostarcza się na produkcję tylko te podzespoły, które są potrzebne w danym momencie); zachowania w procesie produkcyjnym
przepływu jednej sztuki; bilansowania produkcji; odpowiedniego czasu taktu oraz odpowiedniego układu linii produkcyjnych i gniazd produkcyjnych; szybkiego przezbrojenia maszyn (tzw. SMED); rozwiązań ułatwiających przepływ produktów, takich jak np.
pociągi logistyczne (jap. Mizusumashi) czy system kart Kanban.
Mizusumashi to środek transportu mający na celu dostarczanie ze stałą częstotliwością niewielkich ilości określonych materiałów, komponentów na dane stanowiska pracy
zgodnie z np. kartą Kanban, po ustalonej, ściśle zdefiniowanej trasie dostaw w równych
stałych odstępach czasu. Zazwyczaj trasa Mizusumashi jest tworzona zgodnie z zasadą
milk run (tzw. drogi lub pętli mleczarza), która zakłada dowożenie z jednego miejsca wielu
produktów w małych partiach w odpowiedniej kolejności do różnych punktów dostaw.
Cele zasadnicze wykorzystania Mizusumashi to: zapewnienie odpowiedniego przepływu
materiałów i informacji, uzupełnianie w małych partiach, dokonywanie wielu załadunków
i rozładunków podczas jednego cyklu, co ma wpływ na obniżenie kosztów transportu.
Natomiast system kart Kanban to system komunikacyjny, który przekazuje kolejnym
procesom, co i kiedy produkować oraz ostrzega je w przypadku zmian i problemów, tak
aby mogły zatrzymać produkcję [The Productivity Press Development Team 2009, s. 28].
W praktyce istnieje 6 zasad skutecznego używania Kanbana: proces klienta zamawia
produkty dokładnie w ilościach określonych przez Kanban; proces dostawcy produkuje dokładnie w ilościach i sekwencji określonych przez Kanban; żadne produkty nie są
ani produkowane, ani przemieszczane przez Kanban; wszystkie komponenty i materiały
mają zawsze dołączony Kanban do następnego procesu; nigdy nie są przekazywane ani
niewłaściwe ilości, ani wyroby wadliwe; liczba Kanbanów jest stopniowo redukowana
w celu obniżenia poziomu zapasów oraz odsłonięcia problemów [Marchwiński, Shook,
Schroeder 2010, ss. 33–34].
Drugim filarem jest Jidoka, która ma za zadanie nie dopuścić do przejścia defektu na
kolejne stanowiska pracy, uwidocznić problemy w wyniku umożliwienia operatorom oraz
maszynom wykrywania nieprawidłowości i w razie potrzeby natychmiastowego zatrzymania pracy. Można tu wymienić następujące elementy: automatyczne przerywanie, system Andon, Poka Yoke („błędoodporność”), kontrola jakości wbudowana w proces, rozwiązywanie problemów za pomocą różnych narzędzi, jak np. 5 Why czy Diagram Ishikawy.
Zdaniem J.K. Likera Toyota Production System jest „wyrafinowanym systemem produkcji, którego wszystkie elementy działają na rzecz całości; całość ta jest ukierunkowana
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na wspieranie i zachęcanie ludzi, by stale poprawiali realizowane przez siebie procesy pracy” [Liker 2005, s. 75].

Wyniki badań empirycznych dotyczących stopnia
znajomości narzędzi i metod Lean Management wśród
pracowników w analizowanym przedsiębiorstwie
produkcyjnym
Badania ankietowe1 zostały przeprowadzone w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym
zatrudniającym ponad 2000 pracowników w styczniu 2017 r. za pomocą kwestionariusza
ankietowego. Ankieta była anonimowa ze względu na sposób przekazywania kwestionariusza – zastosowano następujące metody: rozdawanie (ankieta została przekazana
liderowi zmiany, a on przekazał ją do wypełnienia pracownikom po czym ankieter zebrał uzupełnione formularze), metoda audytoryjna (respondenci zebrali się w jednym
miejscu, wypełnili ankiety, po czym kwestionariusze trafiły z powrotem do ankietera),
PAPI (ang. Paper and Pen Personal Interview) i pogłębionego wywiadu bezpośredniego.
Skorzystano również z arkuszy obserwacji. Do analizy danych z ankiety wykorzystano
przede wszystkim arkusz kalkulacyjny Excel.

Próba i cel badawczy
Próba badawcza docelowa obejmowała 130 pracowników działu logistyki, zajmującego się zarządzaniem przepływem komponentów z obszaru magazynu na poszczególne linie produkcyjne i działu jakości, zajmującego się kontrolą dostaw. Wśród ankietowanych byli menedżerowie, koordynatorzy, liderzy, specjaliści i pracownicy operacyjni zatrudnieni na umowę o pracę.
W badaniach nie uwzględniono pracowników tymczasowych. Na ankietę odpowiedziało 108
pracowników (83,08% wszystkich zaklasyfikowanych). Wysoki odsetek wypełnionych ankiet
wynikał przede wszystkim z zaangażowania ankietera i osób z nim współpracujących.
Biorąc pod uwagę kryterium wieku, największą grupą wśród badanych byli pracownicy w wieku 41–50 lat (29 osób), a dalej kolejno: pracownicy w wieku 51–60 lat (26 osób),
pracownicy do 29. roku życia (25 osób) i 30–40 lat, a najmniejszą (4 osoby) grupę tworzyli
pracownicy powyżej 60 lat (zob. wykres 1).

Badania ankietowe zawierały 32 pytania i obejmowały szerszy zakres niż ten przedstawiony w artykule. Na
potrzeby tego opracowania zostały przeanalizowane odpowiedzi na 4 pytania, w tym pytania metryczkowe.
Odpowiedzi na pozostałe pytania z kwestionariusza badań zostaną przedstawione i przeanalizowane w innych publikacjach naukowych.
1
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Wykres 1. Struktura wieku pracowników zatrudnionych w analizowanym
przedsiębiorstwie

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Jeżeli chodzi o staż pracy, to największą grupę tworzyli pracownicy zatrudnieni przez okres
1–3 lat – było 29 takich osób, co stanowi 26,85% wszystkich badanych. Drugą co do wielkości
grupą pod tym względem byli zatrudnieni przez okres powyżej 20 lat (28 osób). Ci pracownicy charakteryzują się bardzo dużym doświadczeniem, otwartością w komunikacji, ale również
niechęcią do wprowadzania zmian. Najmniej liczna grupa w badanym przedsiębiorstwie to
pracownicy zatrudnieni przez okres do 1 roku – były tylko 3 takie osoby (zob. wykres 2).
Wykres 2. Staż pracy pracowników analizowanego przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Celem badań było uzyskanie informacji od pracowników na temat poziomu znajomości przez nich wybranych metod i narzędzi Lean Management wykorzystywanych
w przedsiębiorstwie, w którym pracują. Uzyskane informacje miały charakter badań ilościowych (pomiary wyników), ale także jakościowych (bezpośredni wywiad, bezpośred144
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nia obserwacja). Ankietowani zaznaczali w kolumnie jedną z 4 wskazanych odpowiedzi
o następującym znaczeniu:
·· „znam, tylko słyszałem” – pracownik wie, czym jest dana metoda czy narzędzie, ale
nigdy nie miał szkolenia na ten temat w badanym przedsiębiorstwie i nie stosował tej
wiedzy w praktyce;
·· „nie znam” – pracownik nie zna podstaw teoretycznych ani praktycznych danej metody czy narzędzia;
·· „znam, ale nie stosuję” – pracownik zna podstawy teoretyczne, ale nie stosuje metody czy narzędzia w codziennej pracy;
·· „stosuję” – pracownik aktywnie uczestniczy w realizacji danej metody lub stosuje
dane narzędzie w codziennej pracy.
Pytania miały przede wszystkim charakter pytań zamkniętych2 i dotyczyły:
·· wieku i stażu pracy (pytania metryczkowe);
·· stopnia znajomości narzędzi i metod, takich jak: 5S, Kaizen, eliminiacja mudy (marnotrawstwa), Diagram Spaghetti, VSM (ang. Value Stream Mapping), Toyota Production System, Just-in-Time, system Kanban, system pull (ssący, ciągły), Heijunka (poziomowanie),
milk run (droga mleczarza), pociąg logistyczny (inaczej: tugger), standaryzacja pracy,
zasada FIFO – respondenci mieli wybrać jedną z 4 wskazanych odpowiedzi, takich jak:
„znam, tylko słyszałem”; „nie znam”; „znam, słyszałem, ale nie stosuję”; „stosuję” i wstawić znak „x” w odpowiedniej kolumnie w zależności od stopnia jej znajomości;
·· narzędzi i metod typowych dla logistyki.
Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono analizę stopnia wykorzystania
metod i narzędzi Lean Management w badanym przedsiębiorstwie i ich oceny oraz zapoznano się z opinią pracowników na ten temat.

Analiza szczegółowa wyników badań ankietowych
Przeprowadzenie szczegółowej analizy rozpoczęto od pytania dotyczącego stopnia
znajomości pojęcia „Kaizen” (zob. wykres 3). Okazało się, że większość respondentów
nie zna Kaizen. Pracownicy nie znają japońskich słów na określenie metod i nazrzędzi
stosowanych w przedsiębiorstwie, ale dobrze wiedzą, o jakie działania chodzi. W przedsiębiorstwie do tej pory rzadko było używane pojęcie „Kaizen”. Aby realizować procesy
usprawnień, wprowadzono program o innej nazwie (I Improve), stąd też pracownicy udoskonalenia kojarzyli bardziej z tym określeniem. Nie potrafili niestety wymienić głów2
W pytaniu tym były wymienione 42 narzędzia i metody. Na potrzeby artykułu zostało wybranych i przeanalizowanych 14 z nich.
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nych zasad metody, co wynika z braku szkoleń. I tak 35,19% respondentów nie wie, co
to znaczy „Kaizen”, pomimo iż podobny program jest wprowadzony w firmie i jest w niej
stosowana metoda Lean Management, której podstawą jest imperatyw ciągłego doskonalenia, czyli właśnie Kaizen. Ponadto 30,56% respondentów zna to pojęcie ze słyszenia,
a tylko 8,33% zna i stosuje je na co dzień, zaś 6,48% ankietowanych zna Kaizen, ale nie
stosuje w praktyce (zob. wykres 3).
Wykres 3. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia znajomości Kaizen

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

W trakcie pogłębionej analizy okazało się, że większość badanych osób nie rozumie
do końca istoty wprowadzanych zmian, nie ma również pełnej informacji na temat zaplanowanych działań usprawniających. Wiele czynności w firmie wykonuje się w pośpiechu
i bez wcześniejszego przygotowania („na ostatnią chwilę”), a szkolenia z zakresu Kaizen
mogące zaktywizować pracowników są rzadkością i często dotyczą tylko sfery produkcyjnej bądź bierze w nich udział niewielu pracowników, w tym przede wszystkim liderzy.
Analiza odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia znajomości metody 5S wykazała, że
większość respondentów jej nie zna (zob. wykres 4). Pracownicy nie znają metody 5S, ale
wiedzą, jakie marnotrawstwa mogą się pojawić w danym obszarze, kiedy stanowisko pracy nie jest odpowiednio zorganizowane, uporządkowane i utrzymane w czystości. Zdają
sobie też sprawę z tego, jakie problemy mogą pojawić się w przypadku braku standardów.
I tak 28,70% badanych zna pojęcie „metoda 5S”, ale tylko ze słyszenia, 27,78% nie zna go
wcale, 6,48% ankietowanych zna, ale nie stosuje, natomiast 23,15%, tj. 25 pracowników,
stara się stosować tę metodę, ponieważ ją zna i była ona wcześniej przez nich wykorzystywana, podczas pracy w innym przedsiębiorstwie czy dziale. Niestety 15,0% respondentów
nie udzieliło w ogóle odpowiedzi na to pytanie (zob. wykres 4). Ten wynik wskazuje na to,
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że w przedsiębiorstwie w analizowanym obszarze (magazyn) metoda 5S w pełnym wymiarze nie ma zastosowania. Jest to bardzo zaskakujące, ponieważ w innym obszarze tego
przedsiębiorstwa (produkcja) wyniki audytów 5S są widoczne na każdym kroku. Pogłębione wywiady z pracownikami wykazały, że w momencie wdrażania metody 5S pominięto
dział logistyki, w tym magazyn. W tamtym czasie, tj. ok. 3–4 lata temu, priorytetowym
okazał się być obszar produkcji, na którym się przede wszystkim skupiono. Pomimo że nie
wdrożono metody 5S w magazynie, pracownicy wiedzą, jakie mogą być i są źródła marnotrawstwa, bez zastosowania metody 5S.
Wykres 4. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące stopnia znajomości metody 5S

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Na pytanie dotyczące stopnia znajomości innych metod i narzędzi Lean Management wykorzystywanych w przedsiębiorstwie odpowiedzi były zróżnicowane (zob.
tabela 1). Wielu pracowników nie zna bądź zna, ale tylko ze słyszenia, wymienione
w ankiecie rozwiązania. Taki stan rzeczy wynika głównie z niewiedzy pracowników,
niskich kwalifikacji, a przede wszystkim z braku szkoleń. Pomimo że daje się zauważyć
stosowanie wymienionych w ankiecie niektórych metod i narzędzi w miejscu pracy,
respondenci nie znają ich nazw. Podczas przeprowadzania ankiety, w trakcie dokonywania przez respondenta wyboru odpowiedzi np. „nie znam”, ankieter wskazywał na
dane narzędzia i okazywało się, że respondent jednak je zna.
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Tabela 1. Struktura odpowiedzi na pytanie dotyczące poziomu znajomości metod
i narzędzi wykorzystywanych w przedsiębiorstwie (w %)
Metoda/narzędzie

Znam, tylko
Nie znam
słyszałem

Znam, słyszałem,
ale nie stosuję

Stosuję

Brak
odpowiedzi

Standaryzacja pracy

35,19

15,74

2,78

28,70

17,59

Metoda 5S

28,70

27,78

6,48

23,15

13,89

Zasada FIFO

37,96

19,44

3,70

20,37

18,52

System Kanban

30,56

27,78

6,48

13,89

21,30

Pociąg logistyczny (inaczej:
tugger)

32,41

27,78

6,48

13,89

19,44

Kaizen

30,56

35,19

6,48

8,33

19,44

Eliminacja mudy (marnotrawstwa)

18,52

47,22

6,48

6,48

21,30

Milk run
(droga mleczarza)

20,37

45,37

4,63

6,48

23,15

Just-in-Ttime

15,74

49,07

6,48

5,56

23,15

System pull (ssący, ciągły)

14,81

54,63

2,78

5,56

22,22

Toyota Production System

12,96

56,48

5,56

1,85

23,15

Value Stream Mapping
(mapowanie strumienia wartości)

7,41

63,89

0,93

0,93

26,85

Diagram Spaghetti

8,33

66,67

2,78

0

22,22

Heijunka (poziomowanie)

7,41

66,67

2,78

0

23,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Najwięcej pracowników (28,70%) wskazało, że stosuje standaryzację pracy (zob. tabela
1 i wykres 5). To bardzo dobrze, bo zdaniem np. M. Imai standardy oznaczają stosowanie
w przedsiębiorstwie najbezpieczniejszych i najłatwiejszych dla pracowników procesów, które powinny być też najbardziej efektywne, jeśli chodzi o minimalizację kosztów, eliminację
marnotrawstwa i zwiększenie produktywności oraz pozwalają firmie zapewnić klientowi
najlepszą jakość [Imai 2006, s. 94]. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę wskazań respondentów w odpowiedzi na pytanie o poziom znajomości metod i narzędzi, jest metoda 5S.
Nie jest to wynik zadowalający, jak wspomniano wcześniej, ale po dokonaniu pogłębionej
analizy okazało się, że pracownicy znają marnotrawstwa oraz korzyści płynące z wdrożenia
metody 5S. Jednak, aby metoda ta była przez nich stosowana w miejscu ich pracy, tak samo
jak na produkcji, menedżerowie powinni przeprowadzić szkolenia i wprowadzić regularne
audyty 5S, których – niestety – do tej pory nie udało się wdrożyć pomimo zaangażowania
wielu pracowników. (Menedżer zna i rozumie korzyści wynikające z 5S, więc chce wdrożyć tę
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metodę, ale nie ma na to czasu, bo zawsze są ważniejsze problemy do rozwiązania.) Kolejną
zasadą stosowaną w przedsiębiorstwie jest FIFO (20,37% odpowiedzi: „stosuję”). Większość
pracowników zna to pojęcie, ponieważ w analizowanym obszarze logistyki występuje stanowisko: „operator FIFO”. Jego zadaniem jest m.in. pobranie za pomocą wózka widłowego
z magazynu wysokiego składowania określonej liczby (ilości) potrzebnych komponentów
i uzupełnianie miejsc składowania bezpośrednio do produkcji brakującymi produktami, czy
też transport potrzebnych komponentów na linię produkcyjną. System Kanban i pociąg logistyczny stosowany jest przez taką samą liczbę respondentów (po 13,89%). Tak mała liczba wskazań odpowiedzi: „stosuję” w przypadku Kanbana i pociągu wynika z tego, że nie
wszyscy pracownicy mają z nimi styczność, gdyż nie muszą ich wykorzystywać w codziennej
pracy. To samo dotyczy innych narzędzi i metod. Ponadto niektórzy nawet nie wiedzą, że je
stosują, co wynika przede wszystkim z małego doświadczenia i niskich kwalifikacji. Nikt nie
zaznaczył, że stosuje Heijunka i Diagram Spaghetti – badani pracownicy niczego nie wiedzą
nawet na ich temat (zob. wykres 5).
Wykres 5. Struktura odpowiedzi pracowników na pytanie dotyczące stosowania
przez nich wskazanych narzędzi i metod

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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Zaznaczono odpowiedź: „znam, tylko słyszałem” w przypadku wszystkich 14 wymienionych w badaniu narzędzi i metod, jednak poziom ich znajomości jest różny (zob.
wykres 6). Tak samo jak w przypadku pytania o stosowanie narzędzi i metod 6 ostatnich
pozycji zajmują: Heijunka, VSM, Diagram Spaghetti, TPS, system pull i Just-in-Time. Warto
podkreślić, że 5 spośród 14 narzędzi i metod uzyskało powyżej 30% wskazań. Najwięcej
respondentów zna ze słyszenia zasadę FIFO – 37,96,%, standaryzację pracy – 35,19%, pociąg logistyczny (w przedsiębiorstwie używa się określenia „tugger”) – 32,41%, Kaizen
i system Kanban – po 30,56% (zob. wykres 6).
Wykres 6. Struktura odpowiedzi pracowników w przypadku zaznaczenia opcji:
„znam, tylko słyszałem”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

W odniesieniu do wszystkich 14 narzędzi i metod zaznaczono odpowiedź „nie
znam”, jednak występuje duża rozbieżność w ich udziale procentowym w strukturze odpowiedzi (zob. wykres 7). W tym przypadku narzędzia i metody dotychczas znajdujące
się w badaniu na ostatnich pozycjach teraz uplasowały się na czołowych miejscach. I tak
1. miejsce zajmują ex aequo Heijunka i Diagram Spaghetti (66,67%), 2. miejsce należy do
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VSM (63,89%), 3. pozycję zajmuje TPS (ponad 50%). Najmniej odpowiedzi: „nie znam”
(poniżej 20%) zaznaczono odnośnie zasady FIFO i standaryzacji pracy (zob. wykres 7).
Wykres 7. Struktura odpowiedzi pracowników w przypadku zaznaczenia opcji:
„nie znam”

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Ostatnie pytanie zadane respondentom w tej części ankiety dotyczyło wyboru
spośród 42 narzędzi, metod i określeń Lean Management tych, które są typowe dla
logistyki. Nie były one podane w sposób przypadkowy. Przeprowadzona przez autora wcześniej dogłębna analiza wybranych zarówno procesów logistycznych (od
momentu rozładunku, poprzez proces przyjęcia, składowania, kompletacji aż do
dostarczenia komponentów na linie produkcyjne), jak i procesów produkcyjnych
pozwoliła na zidentyfikowanie narzędzi, metod czy określeń, które są wykorzystywane w całym przedsiębiorstwie. Nie dotyczyły one tylko logistyki. W tym pytaniu
ankietowani mogli zaznaczyć dowolną ich liczbę oraz mieli możliwość wskazania
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wszystkich znanych im i używanych przez nich. I tak po analizie odpowiedzi okazało się, że liczba wszystkich wskazań to 290 (zob. wykres 8). Pracownicy nie wskazali w ogóle 10, w tym tak istotnych dla logistyki, jak Heijunka i VSM. Ponadto inne
niewymienione, a wykorzystywane w logistyce to: lekcje jednotematyczne (OPL) –
które widoczne są w wielu obszarach działu logistyki badanego przedsiębiorstwa,
5W+1H – stosowane w celu rozwiązania problemu, czy pojęcie NVAA, czyli czynności
niedodające wartości dodanej. Respondenci wskazali również na takie, które są wykorzystywane tylko w produkcji. Taki wynik z jednej strony pokazuje, że pracownicy
nie znają podstawowych pojęć Lean Management wykorzystywanych w firmie, zaś
z drugiej strony – jest wynikiem braku styczności respondentów w ich codziennej
pracy ze wskazanymi przez ankietera zagadnieniami.
Najbardziej typowym dla logistyki narzędziem, metodą czy określeniem Lean
Management, które uplasowało się na 1. miejscu i zostało wskazane przez ponad
13% respondentów jest zasada FIFO. Następne miejsca zajęły w kolejności: system
Kanban (11,38%); pociąg logistyczny (10,69%); standaryzacja pracy (8,62%); metoda
5S (8,28%); ex aequo: Kaizen, praca standardowa i milk run (po 4,48%); eliminacja
marnotrawstwa (3,79%). Kolejne miejsca zajmują: Just-in-Time, system pull, przepływ
jednej sztuki czy inne wskazane na wykresie (zob. wykres 8). Na uwagę zasługuje to,
że spośród 14 narzędzi, metod czy określeń – które autor wybrał na potrzeby tego
artykułu do analizy pod kątem poziomu ich znajomości – 12 zostało wymienionych
przez respondentów (zob. wykres 8).
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Wykres 8. Struktura odpowiedzi pracowników na pytanie dotyczące narzędzi, metod
i określeń Lean Management typowych dla logistyki

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Zakończenie
Przeprowadzone badania ankietowe wykazały, że pracownicy działu logistyki, zajmującego się przepływem produktów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, nie znają
wszystkich wskazanych przez autora narzędzi, metod czy określeń Lean Management
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wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Pomimo takiego wyniku, warto zauważyć, że
pracownicy potrafią przyznać się do nieznajomości metod czy narzędzi Lean Management i są świadomi braku wiedzy z tego zakresu. Ponadto chętnie wzięliby udział
w różnych szkoleniach, o ile takie byłyby zorganizowane i czas im by na to pozwolił.
Nowy pracownik często, mając za sobą tylko krótkie szkolenie, sam musi nauczyć się
wykorzystywania różnorodnych metod i narzędzi. Przedsiębiorstwo jednak dobrze funkcjonuje, bo pracownicy pomimo wielu trudności oraz problemów dnia codziennego są
zaangażowani i starają się jak najlepiej wykonać swoją pracę. Są też otwarci na wdrażanie
zmian i chętni do wprowadzania usprawnień. Aby to jeszcze lepiej wykorzystać, potrzebna jest – o czym autor wspominał niejednokrotnie w różnych artykułach – tylko, czy też
aż, wiedza, zasoby oraz wsparcie kierownictwa. Z opinii jednego z menedżerów obszaru
magazynu wynika, że pracownicy muszą być właściwie ukierunkowani, zmotywowani
i muszą rozumieć, że będzie im się pracowało lżej, wygodniej i efektywniej, jeśli będą
znali narzędzia i metody Lean Management. Takie podejście oraz wszelkie usprawnienia
w miejscu pracy gwarantują satysfakcję klienta przedsiębiorstwa w przyszłości dzięki redukcji kosztów za pomocą eliminacji wszelkiego marnotrawstwa oraz wysokiej jakości,
a także większą wydajność zarówno pracowników, jak i maszyn, wyższy poziom bezpieczeństwa oraz higieny pracy, a także lepsze samopoczucie pracowników.
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Analiza procesu decyzyjnego w warunkach
niepewności oraz ryzyka w biznesie sportowym.
Studium przypadku firmy sportowo-rekreacyjnej
w Polsce
Analysis of the Decision Process in Uncertain Conditions
and Risks in Sports Business. Case Study of a Sport
and Recreation Company in Poland
Abstract: Sport and recreation in an organized manner is provided by specialized enterprises in this field. Their activity is mainly directed at meeting the needs of the local community. The article presents the internal problems of a selected sports and recreation enterprise
in Poland, operating in a small city. In particular, revenues and costs of operations were
taken into account, which affected the uncertainty and risk in making decisions at all levels
of its operations. The need to apply the reengineening method was indicated, which could
help in solving the financial crisis of the company.

Andrzej Wartecki, Jan Sikora, Agnieszka Wartecka-Ważyńska, Maciej Stajniak

The article was written on the basis of the results obtained thanks to the method of
analysis of official documents of the sports and recreation company under study, the literal
analysis of the subject and the case study method.
Key words: sport, revenues, costs, decisions, risk, uncertainty, reengineering.

Wstęp
Działalność sportowo-rekreacyjna prowadzona przez organizacje sportowe oraz samych sportowców, skierowana na rozwój zainteresowań sportowych, zaspokojenie
potrzeb emocjonalnych różnych grup społecznych, staje się coraz bardziej znaczącym
biznesem. W sporcie, tak jak w innych podmiotach gospodarczych podejmowane są
decyzje uwarunkowane niepewnością i ryzykiem kadrowym, inwestycyjnym, ekonomiczno-finansowym.
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji niepewności i ryzyka w podejmowaniu
decyzji zarządczych w działalności przedsiębiorstwa sportowo-rekreacyjnego w niedużym mieście w Polsce. W szczególności zwrócono uwagę na proces tworzenia przedsiębiorstwa, jego kapitał, zakres działalności gospodarczej, jej przychody i koszty. Wskazano, że funkcjonowanie firmy sportowej związane jest z sytuacją kadrową, kosztami
amortyzacji, podatkami i opłatami. Uwzględniono także warianty wykorzystania metody reengineeringu w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności i ryzyka, mających na celu naprawę sytuacji finansowej badanej firmy.
Podstawą napisania artykułu były wyniki osiągnięte dzięki zastosowaniu następujących metod badawczych: analizy dokumentów urzędowych firmy, studium przypadku
i analizy literatury przedmiotu.

Istota decyzji, niepewności i ryzyka decyzyjnego
W podejmowaniu decyzji dokonuje się świadomego wyboru spośród co najmniej dwóch
alternatywnych wariantów rozwiązania, uznanych za możliwe do realizacji oraz ocenia
się ich preferencje [Schull, Delberg, LiL 1987, s. 31].
W racjonalnym procesie rozwiązywania problemów, w którym zapadają decyzje wyróżnia
się cztery podstawowe etapy. Są to: - rozpoznanie i zbadanie sytuacji problemowej; - opracowanie wariantów rozwiązania (co najmniej dwóch); - ocenienie każdego wariantu i wybranie
najlepszego; - zastosowanie wybranego wariantu oraz jego sprawdzenie [Grifin 1998, s. 266].
W literaturze z zakresu organizacji i zarządzania autorzy przedstawiają różne typologie decyzji [Grifin 1998, s. 274]. Jedną z najczęściej omawianych i stosowanych w praktyce
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zarządzania typologii decyzji odnośnie zarządzania organizacjami gospodarczymi, w tym
sportowymi, jest podział na decyzje: operacyjne, administracyjne i strategiczne.
Decyzje strategiczne określają podstawowe kierunki funkcjonowania i rozwoju organizacji gospodarczych w dłuższych okresach. Mają one zatem zasadnicze znaczenie
dla jej efektywności. Cechą decyzji strategicznych jest ich złożoność, przez co bywają
wypadkową wielu zmiennych czynników.
Decyzje strategiczne stanowią przedmiot zainteresowania w niniejszym artykule.
Podejmowanie decyzji realizowane jest zawsze w warunkach różnych ograniczeń (finansowych, materiałowych, prawnych, osobowych, itp.), które tworzą sytuację problemową. Proces podejmowania decyzji łączy się zatem z niepewnością oraz występowaniem
ryzyka, które nie zawsze są w pełni określone [Doff 2008, ss. 317–333].
Złożoność i zmienność współczesnych zglobalizowanych procesów gospodarczych
i społecznych, ich elastyczność determinują coraz szerzej niepewność i ryzyko przede
wszystkim decyzji strategicznych. Niepewność w praktyce oznacza możliwość występowania odchyleń od przewidywanego wyniku podjętych działań. Z niepewnością działalności przedsiębiorstwa łączy się zjawisko ryzyka, szczególnie ryzyka gospodarczego
[Ohrenstein, Gordon 1991, ss. 4–15].
Ryzyko gospodarcze jest to możliwość poniesienia szkody lub straty w warunkach
niepewności co do wyniku działania podejmowanych decyzji strategicznych. Ma ono
wpływ na skuteczność i efektywność przedsiębiorstwa oraz na jego rentowność. Ryzyko zatem należy rozpatrywać jako ocenę korzyści, które można utracić lub szkód, które można ponieść w rezultacie określonego przedsięwzięcia decyzyjnego. Pojawia się
przeto problem zarządzania ryzykiem, to jest jego oceny, eliminowania lub ograniczenia. Zagadnienia te uwzględnione zostały w niniejszym artykule.

Metody badawcze
Do napisania artykułu wykorzystano następujące trzy metody badawcze: analizę empiryczną materiałów urzędowych badanej Spółki (analizę danych wtórnych), analizę literatury przedmiotu oraz metodę studium przypadku.
Obecnie w naukach społecznych badacze coraz częściej korzystają z danych wtórnych zebranych przez innych badaczy oraz z materiałów urzędowych będących w posiadaniu instytucji realizujących odmienne cele niż cele badawcze. Wtórna analiza danych odwołuje się zatem do nieprzetworzonych wyników uzyskanych przez inne osoby
i instytucje. Na przykład dane zbierane przez Instytut Gallupa, czy inne instytucje prowadzące sondaże diagnostyczne, są wykorzystywane do badania wielu różnych problemów społecznych [Frankfort-Nachmias, Nachmias 1996, s.187].
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Wtórna analiza danych empirycznych ma bogatą i długą tradycję intelektualną w naukach
społecznych w wymiarze statystycznym, historycznym, gospodarczym [Frankfort-Nachmias,
Nachmias 1996, s. 189].
Można wskazać trzy podstawowe powody, dla których rośnie zainteresowanie
wykorzystania metody analizy danych wtórnych. Po pierwsze badacz może korzystać
z szerokiego zakresu materiałów dotyczących różnych obszarów i lat, co sprzyja większej rozpiętości i większemu pogłębieniu analizy. Po drugie, zamiast osobistego prowadzenia wielu badań, badacz może w połączeniu z własnymi danymi, np. z obserwacji, wywiadów wykorzystać dane zebrane przez innych. Po trzecie, badania, w których
się zbiera dane pierwotne, to przedsięwzięcie bardzo kosztowne, a korzystanie z już
istniejących danych jest zdecydowanie tańsze niż prowadzenie własnych nowych badań empirycznych.
Powyższe argumenty skłoniły autorów artykułu do przyjęcia w swoich badaniach
metody analizy danych wtórnych, to jest materiałów urzędowych badanego przedsiębiorstwa.
Metoda studium pojedynczego przypadku wskazuje na potrzebę skupienia procesu
badawczego na jednym zjawisku, jednej miejscowości, jednym przedsiębiorstwie lub
instytucji, jednej grupie społecznej. Metodą studium przypadku można zbadać na przykład, czy i w jakim zakresie przedsiębiorstwo jest podatne na zmiany zachodzące w jego
otoczeniu rynkowym i społecznym.
Głównym celem metody studium przypadku jest opis, analiza, wyjaśnienie konkretnego badanego przypadku, na podstawie którego można zrozumieć podobne problemy dotyczące tych samych zjawisk, innych podmiotów gospodarczych, grup społecznych [Babbie 2003, s. 40, 320].
Metoda analizy studium przypadku wymaga zatem od badacza znajomości literatury przedmiotu. Dlatego też w badaniach naszych posłużono się także metodą analizy
literatury wskazującej na interesujące autorów problemy.

Charakterystyka badanej organizacji
W swoich badaniach autorzy zainteresowali się przedsiębiorstwem sportowo-rekreacyjnym
działającym w niewielkim mieście o nazwie Słubice, liczącym około 30 tys. mieszkańców, położonym w Polsce przy granicy z Niemcami. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z o.o.
(SOSiR) powstała 31 stycznia 2012 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego gminy – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słubicach. Wniesiony przez Gminę Słubice kapitał zakładowy Spółki na dzień jej utworzenia (głównie w postaci aportu) wyniósł 3.710.397,51 USD. 30
września 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w spra160
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wie połączenia Spółki SOSiR Spółka z o.o. w Słubicach (spółka przejmująca) ze Słubickim Centrum Wspierania Inwestycji (SCWI) Spółka z o.o. w Słubicach (spółka przejmowana).
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2015 r. wyniósł 4.938.912,26 USD, przy czym
powyższy kapitał, wniesiony przez Gminę Słubice w postaci aportu, stanowił 76,87%.
Oznacza to, że od utworzenia Spółki tj. od 2013 r. do 2016 r. kapitał zakładowy został
podwyższony o 1.228.514,75 USD. Efektem podejmowanych przez właściciela Spółki decyzji był wzrost kosztów: amortyzacji oraz podatków i opłat. Ponadto pojawiła się niepewność odnośnie dochodowej możliwości wykorzystania wniesionego aportu o wartości 1.228.514,75 USD.
Działalność gospodarczą Spółki stanowią:
·· działalność obiektów sportowych i związana ze sportem,
·· działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
·· działalność hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania,
·· przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
·· wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
·· działalność organizatorów turystyki,
·· pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
·· działalność reklamowa.
W wyniku prowadzenia działalności w powyżej przedstawionym zakresie badana
firma osiąga określone przychody, które dokładniej scharakteryzowane są w następnej
części artykułu.

Przychody i koszty w działalności przedsiębiorstwa
sportowo-rekreacyjnego. Wyniki badań
Rodzaje i wielkość przychodów Spółki w 2016 r. przedstawia tabela 1 wartościowo
(w USD), a procentowo wykres 1.
Tabela 1. Rodzaje przychodów Spółki – ujęcie wartościowe (w USD) oraz procentowe
(udziały w przychodach operacyjnych) w 2016 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaje przychodów
Usługi hotelowe
Usługi gastronomiczne
Przychody z obiektów sportowych
Przychody z targowiska
Przychody z najmu, dzierżawy
Przychody lodowiska

USD
154 882
155 517
50 660
266 147
105 756
66 281

% przychodów
16%
16%
5%
27%
11%
7%
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Lp.
Rodzaje przychodów
7.
Przychody ze sprzedaży towarów
8.
Przychody z golfa
9.
Przychody z imprez sportowych
10. Pozostałe przychody
Przychody operacyjne

USD
21 016
36 710
118 903
21 812
997 686

% przychodów
2%
4%
12%
2%
100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Spółki.

Wykres 1. Rodzaje przychodów oraz ich procentowy udział w przychodach
operacyjnych w 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Spółki.

Z wykresu 1 można zauważyć, że w obszarze działalności gospodarczej najistotniejsze znaczenie odgrywały przychody z targowiska (27%). Ważne znaczenie miały też
przychody z: usług hotelowych (16%), usług gastronomicznych (16%) oraz z imprez sportowych (12%). W grupie 2% udziału w przychodach operacyjnych mieściły się przychody
ze sprzedaży towarów oraz pozostałe przychody.
W tym miejscu należałoby zaznaczyć, że Spółka w 2016 r. na działalności sportoworekreacyjnej, wygenerowała stratę w wysokości 337 252 USD, co praktycznie pokrywało
się ze stratą poniesioną przez Spółkę w całej jej działalności. Wpływ na tak znaczącą
stratę miały przede wszystkim koszty związane z eksploatacją obiektów sportowych.
Wybrane wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące wyniki finansowe badanej Spółki
w okresie od 2013 do 2016 r. przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Wybrane informacje ekonomiczne Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Spółka z o.o. w okresie 2013–2016 r. (w USD)
Wyszczególnienie/Lata
Przychody operacyjne
Koszty działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto

2013
515 434
884 934
-369 500

2015
988 023
1 063 114
- 75 092

2015
716 556
1 180 226
- 463 669

2016
997 686
1 356 138
- 358 453

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Spółki.

Podstawowym problemem w działalności Spółki, jak wynika z tabeli 2, była generowana strata, która stanowić może zagrożenie dla jej funkcjonowania, a tym samym
zagrożenie zaspokojenia potrzeb rekreacyjno-sportowych mieszkańców gminy. Łączna
strata w okresie od 2013 do 2016 wyniosła: - 1 266 714 USD. Dokładniej sytuację ekonomiczną spółki ilustruje wykres 2 przedstawiający przychody operacyjne oraz koszty
działalności operacyjnej w latach 2013–2016 r.
Wykres 2. Wysokość przychodów operacyjnych oraz kosztów działalności operacyjnej
Spółki w okresie od 2013 r. do 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Spółki.

Z danych zawartych na wykresie 2 wynika, że wskaźnik przychody operacyjne, wskazywał różnokierunkowe zmiany i w porównaniu z kosztami działalności operacyjnej
był niższy. Tym samym widoczna była strata na działalności operacyjnej (łączna strata
w okresie od 2013 do 2016 r. wyniosła: - 1 266 714 USD). Z powyższego rysunku wynika, że:
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·· wskaźnik koszty działalności operacyjnej w analizowanym okresie wskazał zmiany
o charakterze rosnącym, co było dla Spółki zjawiskiem niekorzystnym,
·· w wymiarze decyzyjnym należy podkreślić rysujący się obszar o znacznym poziomie
niepewności oraz ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej,
·· wzajemne powiązanie między zmiennymi (koszty, przychody), przedstawione na
wykresie 2 wskazało na wskaźnik korelacji 0,71. Oznacza on istnienie silnego związku między przychodami i kosztami, co wyraża się tym, że wartości jednej zmiennej
(przychody operacyjne) towarzyszył wzrost średnich wartości drugiej zmiennej (koszty działalności operacyjnej),
·· linie trendu przychodów operacyjnych oraz kosztów operacyjnych wykazały tendencję rosnącą w zakresie straty, jaką generuje Spółka.
Wyniki finansowe Spółki za okres od 2013 do 2016 r. przedstawia wykres 3.

Wykres 3. Skumulowane wyniki finansowe Spółki w okresie od 2013 r. do 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Spółki.

Wykres 3 pokazuje, że:
·· koszty działalności operacyjnej stanowiły około 140% przychodów netto. Było to
niekorzystne zjawisko dla firmy;
·· strata Spółki w okresie od 2013 r. do 2016 r. stanowiła 25,65% kapitału zakładowego Spółki. Utrzymanie się takiego tempa wysokości wzrostu straty z mocy prawa
może uruchomić proces jej upadłości. Podkreślić trzeba, że z istoty tzw. „złotej reguły finansowej” wynika, iż nie należy zadłużać przedsiębiorstwa ponad wartość kapitałów własnych. Inaczej mówiąc, stopień zadłużenia firmy nie powinien przekroczyć
50% tego kapitału.
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·· relacja kosztów do przychodów wskazała na to, że Spółka miała problemy z płynnością finansową, co stanowiło wysoki stopień ryzyka i uzasadnienie do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.
·· utrata płynności finansowej uruchamia spiralę zadłużenia oraz roszczeń sądowych
z tytułu nieuregulowanych zobowiązań wobec dostawców i kontrahentów.

Wewnętrzne obszary niepewności oraz ryzyka Spółki
Jednym z istotnych wewnętrznych problemów tworzących niepewność oraz ryzyko
działalności Spółki stanowiła sytuacja kadrowa, którą można przedstawić na podstawie
analizy kosztów pracy w relacji do przychodów operacyjnych oraz kosztów działalności
operacyjnej (wykres 4).
Wykres 4. Relacja kosztów pracy w odniesieniu do przychodów operacyjnych oraz
kosztów działalności operacyjnej Spółki w okresie od 2013 do 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Spółki.

Na podstawie wykresu 4 można zauważyć, że:
·· udział kosztów pracy w przychodach operacyjnych wykazał różnokierunkowe zmiany. W roku 2013 oraz 2015, wskaźnik ten kształtował się na poziomie ponad 70% przychodów netto, co może wskazywać na przerost zatrudnienia oraz nieefektywne wykorzystanie czynnika wytwórczego – pracy;
·· w latach 2013–2015 koszty pracy to 40% ich udziału w kosztach działalności operacyjnej. Można jednak zaobserwować nieznaczną tendencję malejącą w 2016 r. w stosunku do 2015 r. (spadek o 6,26%).
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Tak więc należałoby wyraźnie wskazać, że pożądanym działaniem w obszarze decyzyjnym powinien być wzrost efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego w działalności gospodarczej Spółki.
Ważnymi czynnikami w działalności Spółki były także koszty amortyzacji oraz podatki i opłaty. Zagadnienie to ilustrują dane zawarte na wykresie 5.
Wykres 5. Relacja kosztów amortyzacji oraz podatków i opłat do kosztów działalności
operacyjnej Spółki w okresie od 2013 r. do 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Spółki.

Z analizy danych zawartych na wykresie 5 wynika, że:
·· podwyższenie kapitału zakładowego (aport) w wyniku połączenia dwóch spółek
spowodowało znaczący wzrost kosztów amortyzacji oraz działalności operacyjnej.
Koszty amortyzacji w 2016 r. wzrosły o 6,43% w stosunku do 2015 r.;
·· podatki i opłaty stanowiły istotne obciążenie wyniku finansowego Spółki, szczególnie w sytuacji rosnącej straty;
·· łącznie dwie pozycje kosztowe (amortyzacja oraz opłaty i podatki) w 2015 r. stanowiły 28,83% kosztów działalności operacyjnej. Z kolei w przypadku przychodów netto,
wskazane koszty w 2016 r. stanowiły 39,18%. Dlatego też w obliczu straty, jaką osiągnęła Spółka, kierunek działań polegający na wzroście aktywności gospodarczej, w krótkim okresie czasu jest bardzo wątpliwy.
Działalność każdego przedsiębiorstwa nie jest możliwa bez zużycia materiałów,
surowców oraz korzystania z usług obcych. Zagadnienie to w działalności operacyjnej
Spółki przedstawione zostało na wykresie 6.
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Wykres 6. Relacja kosztów zużycia materiałów oraz usług obcych do kosztów
działalności operacyjnej Spółki w okresie od 2013 r. do 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Spółki.

Z zawartych na wykresie 6 danych wynika, że:
·· koszty zużycia materiałów w relacji do kosztów operacyjnych wskazały zmiany o niewielkich wahaniach w granicach 19 do 20%. Oznaczałoby to, że analizowane koszty
były dostosowane do bieżącej aktywności gospodarczej. Jednak w relacji do charakteryzowanych wcześniej kosztów wydaje się, że niewykorzystane były w pełni potencjalne zdolności wytwórcze w sferze prowadzonej działalności gospodarczej;
·· koszty usług obcych w relacji do kosztów operacyjnych wykazały zmiany również
o niewielkich wahaniach w granicach 11–13%. Oznacza to, że analizowane koszty były
także dostosowane do bieżącej aktywności gospodarczej. Należy przyjąć, że w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej Spółki, koszty te były wyrazem outsourcingu.

Wnioski badawcze i możliwości ich zastosowania
Przedstawione powyżej wyniki badawcze upoważniają do sformułowania następujących
wniosków:
·· obszary niepewności oraz ryzyka zawierały się w wielu wewnętrznych działaniach
Spółki, czego wyrazem były generowane koszty wyższe od przychodów oraz wysokość straty;
·· koszty operacyjne wyrażone w wielkościach średnich, które mogłyby być wykorzystane w budżetowaniu kosztów, niestety nie gwarantowały w latach 2012–2015 zmiany
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wyniku finansowego z ujemnego na dodatni. Efektem zatem pozostanie w dalszym
ciągu średnia strata – 316 678 USD (wykres 7);
Wykres 7. Średnie koszty rodzajowe oraz strata Spółki w okresie od 2013 r. do 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Spółki.

·· spośród kosztów działalności operacyjnej kluczowe znaczenie odgrywały: koszty
pracy, koszty amortyzacji oraz podatki i opłaty, które w istotny sposób (negatywny)
wpływały na wynik finansowy Spółki;
·· mechanizm podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w postaci aportu, uruchomił z jednej strony bardzo wysokie obciążenia fiskalne (podatki i opłaty w okresie od
2013 do 2016 r. 558 576 USD) oraz z drugiej strony wysokie koszty amortyzacji (w okresie od 2013 r. do 2016 r. – 540 201 USD);
·· łącznie w okresie od 2013 do 2016 r. koszty podatków i opłat oraz amortyzacji wyniosły
1 098 777 USD, co stanowiło 86,74% wygenerowanej w tym czasie straty (-1 266 714 USD);
·· w przypadku podatków oraz opłat, sprzyjającym rozwiązaniem dla działalności Spółki byłoby ich umorzenie przez Gminę w pierwszym okresie jej funkcjonowania (co jest
praktykowane w odniesieniu do nowo powstających podmiotów). Z kolei w odniesieniu do kosztów amortyzacji istniała możliwość obniżenia tego kosztu, wykorzystując
Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591.
Na podstawie analizy wyników finansowych Spółki oraz oceny prakseologicznej
wyrażonej wzorem (W (wynik użyteczny) = P:K = 0,72; gdzie W < 1), można uznać, że
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prowadzona działalność gospodarcza była niesprawna [Kotarbiński 1975, s. 33] prakseologicznie. Uwzględniając zarówno wysokość straty, poziom aktywności gospodarczej
wyrażonej wartościowo (koszty, przychody) w wymiarze syntetycznym, należałoby zastosować zasady racjonalnego gospodarowania (program naprawczy) między innymi
w postaci maksymalizacji efektów, przy założonym poziomie nakładów; minimalizacja
nakładów, przy założonym poziomie efektów; jak i również rozwiązania alternatywne
[Adamiecki 1938, s. 40].

Propozycja wykorzystania metod reengineeringu
w badanej Spółce
Uwzględniając aspekt efektywnościowy oraz ww. syntetycznie przedstawione wyniki
w wymiarze praktycznym, wprowadzone winny być metody reengineeringu [Martyniak
2002, s. 71; Manganelli, Klein 1998, s. 68], którego celem byłaby gruntowna przebudowa
niesprawnego systemu gospodarczego Spółki. Chodziłoby o uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji głównie czynników wewnętrznych firmy minimalizujących niepewność i ryzyko w osiąganiu celu, jakim ma być polepszenie efektywności ekonomicznej
badanej Spółki sportowo-rekreacyjnej.
Reengineering, czyli techniczna reorganizacja procesów działania przedsiębiorstwa powinna pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: jak zorganizować firmę,
aby lepiej odpowiedzieć na wymagania zmieniającego się otoczenia i polepszyć swoją
pozycję na rynku.
Rozwiązania o charakterze modelowym według metod reengineeringu zawierające
propozycję założeń przy podejmowaniu decyzji przedstawiono poniżej.
Założenie 1
Przyjmując zasadę racjonalnego gospodarowania, jaką jest maksymalizacja efektów,
przy założonym poziomie nakładów, należałoby wyznaczyć zbiór rozwiązań dopuszczalnych, spełniający warunek efektywności prowadzonej działalności. Proponowane
rozwiązanie (przykład) przedstawia wykres 8.
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Wykres 8. Przykład wyznaczenia ZRD (A, B, C) dla wariantu maksymalizacji efektów
zasady racjonalnego gospodarowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów źródłowych Spółki.

Wykres 8. wymaga komentarza przedstawionego poniżej.
·· Dodatnie nachylenie linii trendu, identyfikujące wartości średnie kosztów operacyjnych oraz przychodów netto w zastosowaniu w decyzjach menedżerskich, nie gwarantuje pożądanych zmian, chociażby na poziomie: strata dąży do minimum (koszty są
zdecydowanie wyższe niż przychody – w wielkościach średnich).
·· Zbiór rozwiązań dopuszczalnych (ZRD) wyznacza obszar ABC, gdzie wartości zmiennych winny się mieścić w przedziale [515 434 USD : 1 356 138 USD], przy założeniu maksymalizacji efektów. Zarówno poziom ryzyka oraz niepewności w ramach ZRD wydaje
się być minimalny przy założeniu P>K bądź P=K, jako standard minimum.
·· W wariancie minimalnym dopuszczalny jest poziom: przychody netto = kosztom
operacyjnym. Wariant ten, ze względu na wysoką stratę jaką Spółka wygenerowała,
w decyzjach menedżerskich jest nie do zaakceptowania.
·· Modelowy przebieg zmienności funkcji dla przychodów oraz kosztów operacyjnych
byłby następujący:
● przychodów: y = ax + b (nachylenie dodatnie), ● kosztów: y = - ax + b (nachylenie ujemne).
Założenie 2
Przyjmując wariant alternatywny, należałoby wyznaczyć zbiór rozwiązań dopuszczalnych, spełniający warunek efektywności prowadzonej działalności przez Spółkę.
Rozwiązanie (przykład) przedstawia wykres 9.
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Wykres 9. Przykład wyznaczenia ZRD (A, B, D) dla wariantu alternatywnego

Źródło: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).

Komentarz do wykresu 9 jest następujący:
1. prosta OAB przedstawia dodatnie nachylenie przychodów o wartościach zmiennych zgodnie z założeniem wariantu alternatywnego,
2. prosta ODC przedstawia ujemne nachylenie kosztów operacyjnych rosnąco
o wartościach zmiennych zgodnie z założeniem wariantu alternatywnego,
3. wartości zmiennych A oraz D są dane i pochodzą z wyników działalności gospodarczej,
4. obliczenie wartości B oraz C, odpowiadających wysokości postulowanych przychodów oraz kosztów operacyjnych, obliczone zostały w wyniku rozwiązania poniższych równań:
·· linii trendu przychodów operacyjnych: y = 97686x + 802314,
·· linii trendu kosztów operacyjnych y = -15066x + 915066,
·· dla zmiennej x przyjęta została wartość: 3,
5. zbiór rozwiązań dopuszczalnych wyznacza obszar ABCD o wartościach, które
przedstawia treść wykresu 9,
6. prognozowany zysk w wyniku zastosowania założeń wariantu alternatywnego wyniósłby 225 504 USD. Oczywiście nie pokrywa on skumulowanej straty
(-1 266 714 USD), niemniej jednak umożliwia, po wprowadzeniu metody reengineeringu, częściowo poprawę sytuacji finansowej Spółki.
Zauważyć trzeba, że w zakresie zmniejszania straty ważną rolę pełnią też inne metody, które w Spółce można przyjąć, np. duże możliwości zawarte są także w polityce fiskalnej właściciela Spółki, tj. gminy oraz w zmianie stawek amortyzacyjnych np.
do poziomu 1%. Przykładowo do budynków niemieszkalnych stosowana jest stawka
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amortyzacyjna 2,5%, a jej obniżenie do poziomu 1% pozwoliłoby na zmniejszenie
tego rodzaju kosztów do około 59%. Wynikiem takiej operacji księgowej będzie roczne zmniejszenie kosztów amortyzacji o około 129 000 USD.

Wnioski
Przedstawione wyniki badań dotyczące działalności gospodarczej przykładowej firmy
sportowo-rekreacyjnej w zakresie sportu i rekreacji wskazują, że podejmowanie decyzji
w biznesie sportowym obarczone jest niepewnością i ryzykiem.
W artykule została zwrócona uwaga na znaczenie podstawowych czynników wewnętrznych firmy decydujących o jej kondycji finansowej. Autorzy mają świadomość
znaczenia również uwarunkowań egzogenicznych, które determinują działalność przedsiębiorstwa w środowisku. Czynniki te leżą po stronie popytowej usług sportowo-rekreacyjnych i dotyczą m.in. potrzeb konsumentów, ich preferencji, sytuacji materialnej,
strategii konkurentów. Analiza ich zasługuje na osobny artykuł.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono charakterystykę oddziaływania na badaną firmę wybranych czynników wewnętrznych. Czynniki te powinny być uwzględnione w pierwszej kolejności przy podejmowaniu decyzji przez kierownictwo zmierzające do naprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. W decyzjach tych można
byłoby przyjąć koncepcję reengineeringu jako jedną z najbardziej radykalnych metod
wprowadzania zmian i uzdrowienia firmy. Ma ona pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na
pytanie: jak zorganizować firmę, aby lepiej odpowiedzieć na wymagania zmieniającego się otoczenia i polepszyć swoją pozycję na rynku. Podjęcie wewnętrznych zmian
w firmie w ramach koncepcji reengineeringu może dać trwałe rezultaty tylko wtedy,
gdy kierownictwo najwyższego szczebla przeznaczy tej metodzie dostatecznie dużo
czasu i energii. Bez silnego zaangażowania się kierownictwa oraz załogi w podejmowaniu decyzji naprawczych trudno będzie osiągać sukces w biznesie sportowym nawet w lokalnym otoczeniu.

Bibliografia
Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Bookstaber R. (1999), Risk Management in Complex Organizations, „Financial Analysts Journal”, vol. 55, no. 2 (March-April).

172

Analiza procesu decyzyjnego w warunkach niepewności oraz ryzyka w biznesie sportowym.
Studium przypadku firmy sportowo-rekreacyjnej w Polsce

Doff R. (2008), Defining and measuring business risk in an economic-capital framework, „The
Journal of Risk Finance”, vol. 9, s. 4.
Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D. (1996), Research Methods in. The Social Sciences, Scientific American, St. Martins College Publishing Group INC.
Gahin F.S. (1971), Risk management Management in the Business Interprise by Robert I. Mehr,
Bob A. Hedges, „The Journal of Risk and Insurance”, vol. 38, no. 2.
Grifin R.W. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Kotarbiński T. (1975), Traktat o dobrej robocie, wyd. IV, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.
Lehman J.T. (1968), Le concept du systeme ideal. Nouvelle methode d’approche en etude du travail, Bruxelles.
Manganelli R.L., Klein M.M. (1998), Reengineering, PWE, Warszawa.
Martyniak Z. (2002), Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
Martyniak Z. (1986), Organizacja i zarządzanie. 50 problemów teorii i praktyki, wyd. III, Książka
i wiedza, Warszawa.
Nadler G. (1967), Work System Design The Ideals Concept, Irwin Inc., Homewood, Illinois.
Ohrenstein R.A., Gordon B. (1991), Risk, Uncertainty and Expectation in Talmudic Literature,
„International Journal of Social Economics”, vol. 18, ss. 11–12.
Schull F.A., Delberg A.L., LiL Cummings (1987), Organizational Decision Making, Mc GrawHill, New York.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).

173

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XX | Zeszyt 7 | ss. 175–189

Karolina Werner-Lewandowska | karolina.werner@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
ORCID ID: 0000-0002-9549-4511

Monika Kosacka-Olejnik | monika.kosacka@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
ORCID ID: 0000-0001-6950-2728

Model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw
usługowych – podstawy teoretyczne
Logistics Maturity Model for Service Compannies –
Theoretical Background1
Abstract: Objective: The paper presents theoretical background of Logistics Maturity Model
for service enterprises. Methodology: There were determined: phases of the industry logistics, business activity areas of a service company according to SCOR model, logistics tools
used by service companies, which were adopted from manufacturing companies, logistics
maturity levels for the service sector were defined. Conclusions: According to conducted
theoretical research and own observations, it was stated, that the level of logistics maturity in
the service company depends on tools used in the areas of: planning, procurement, storage,
inventory management, distribution and reverse logistics. The level of logistics maturity in
the service sector may be referred to particular phases of the industrial logistics evolution.
Research limitations (implications): The roots of the model lie in interpretation made by
authors of the paper in the field of: logistics development and SCM since the 1950s and observations regarding the logistics tools used in the services sector. Practical impact: The Logistics Maturity Model for a service company will be used for scientific research carried out on
Polish service industry, in order to examine the level of logistics maturity in the service sector.
Artykuł sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu badawczego pt. Badanie poziomu
dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych (nr wniosku: 2016/21/D/HS4/02116).
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Originality: Logistics Maturity Model based on three dimensions of the assessment including: SCOR model, phases of the industry logistics and logistics tools, has become an original
approach in the field of logistics maturity research. Moreover, the added-value of the model is
that, it is dedicated for service industry, which is in research niche.
Key words: Logistics Maturity Model, SCOR, service company

Wprowadzenie
Celem prezentowanych w artykule badań jest przedstawienie podstaw teoretycznych
proponowanego modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych. Badania
opierają się na przyjętej hipotezie badawczej (HB):
HB: W przedsiębiorstwach usługowych realizowane są procesy logistyczne, co implikuje możliwość opracowania modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych
w aspekcie teoretycznym.
Weryfikacji tej hipotezy dokonano w wyniku realizacji następującego celu badawczego (CB):
CB: Opracowanie teoretycznego modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych.
Osiągnięcie celu badawczego umożliwiły odpowiedzi na następujące pytania (problemy) badawcze (PB):
PB1: Co to jest dojrzałość logistyczna?
PB2: W jaki sposób określić poziomy dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego?
PB3: Co charakteryzuje poszczególne poziomy dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa
usługowego?
W badaniach przyjęto następujące założenia (ZB) dotyczące przedsiębiorstwa usługowego:
ZB1: Przedsiębiorstwo usługowe definiuje się jako usługodawcę – organizację, firmę lub
osobę fizyczną, która oferuje usługi innym w zamian za zapłatę.
ZB2: Usługa definiowana jest jako transakcja, w której towary niemające postaci fizycznej są przekazywane od sprzedającego do kupującego.
Uzasadniając podjęcie badań nad dojrzałością logistyczną przedsiębiorstw usługowych, nie można pominąć związku tych przedsiębiorstw z logistyką. Rozważania nad
dotychczasowym stanem wiedzy na temat dojrzałości logistycznej w przedsiębiorstwach usługowych należy rozpocząć od wskazania cech usług, takich jak:
·· niematerialność,
·· ulotność,
·· brak możliwości zmagazynowania,
·· jednoczesność produkcji i konsumpcji.
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Wszystkie wymienione cechy usług są im przypisane niezależnie od ich zakresu czy
rodzaju [Gołembska, Tys-Szmil, Brauer 2008, s. 10]. Świadczeniu usługi, bez względu na
jej rodzaj, towarzyszą realizowane równobieżnie procesy logistyczne. Jak wskazują: E. Gołembska, K. Tys-Szmil i J. Brauer, procesami logistycznymi towarzyszącymi realizacji usługi,
należy zarządzać tak, aby zarówno proces świadczenia usługi, jak i związane z nim procesy logistyczne tworzyły wartość dodaną w czasie i przestrzeni [Gołembska, Tys-Szmil,
Brauer 2008, s. 10]. Jednak ze względu na cechy usług nie ma możliwości zastosowania
takich samych rozwiązań w realizacji procesów logistycznych, jak te, które stosowane są
w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ma na to wpływ przede wszystkim niematerialność
usługi i niemożność jej magazynowania, a tym samym – tworzenia jej zapasów.

Modele dojrzałości logistycznej
Modele dojrzałości, czyli MM (ang. Maturity Models) są najczęściej używanymi narzędziami nowej generacji, a zaprojektowane zostały z myślą o nieustannie zmieniających się
wymaganiach klientów w stosunku do oferowanych im towarów i usług, które obejmują
nie tylko aspekty jakościowe, ale także dotyczą: środowiska, ludzi, zdrowia itp. [Domingues, Sampaio, Arezes 2016, s. 165]. Modele dojrzałości definiuje się jako szereg kolejnych poziomów, które razem tworzą logiczną ścieżkę – od stanu początkowego, wyrażającego niedojrzałość, do stanu końcowego, czyli dojrzałości [Pöppelbuß, Röglinger 2011,
s. 28]. Kluczowe jest tu zdefiniowanie poszczególnych etapów na ścieżce dojrzewania, co
wymaga scharakteryzowania każdego poziomu i zdefiniowania logicznej relacji między
nimi. W wyniku badań nad modelami dojrzałości stwierdzono, że każdy poziom dojrzałości wymaga opisu, biorąc pod uwagę to, że wraz z wyższym poziomem dojrzałości,
oczekiwania co do definicji, strukturyzacji i standaryzacji, stają się większe. Ponadto MM
zawiera rekomendacje w celu zapewnienia ciągłej poprawy i osiągnięcia pełnej dojrzałości w odniesieniu do ustalonych osi zainteresowań zgodnie z określonymi kryteriami
osiągnięć [CMMI Product Team 2010]. Badania dowodzą, że podjęto wiele wysiłków, aby
udoskonalić MM [Proença, Borbinha 2016, ss. 1042–1049]. Spektakularny efekt w tym zakresie przyniósł model CMMI (ang. Capability Maturity Model Integration) [Wendler 2012,
s. 1317]. Sukces CMMI zainspirował rozwój wielu MM w innych obszarach. W rezultacie
opracowano różne modele dojrzałości, stwarzając tym samym nowe możliwości dla następujących obszarów badawczych: rozwój oprogramowania, zarządzanie jakością, rozwój produktu, zarządzanie łańcuchem dostaw, relacje z dostawcami, badania i rozwój,
innowacje itp. [Paulk 1995]. Jak pokazują badania, które prowadzili D. Proença i J. Borbinha, dotychczas opracowano wiele różnych modeli dojrzałości [Proença, Borbinha 2016,
ss. 1042–1049]. Można jednak wskazać ich wspólne elementy, takie jak:
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·· ograniczenie liczby poziomów dojrzałości (zazwyczaj 3–6);
·· charakterystyka poszczególnych poziomów, czyli opis pewnych wymagań (warunków) brzegowych, które należy osiągnąć na danym poziomie dojrzałości;
·· wyższy poziom dojrzałości oznacza osiągnięcie wyższego poziomu perfekcji w danym działaniu [Fraser, Moultrie, Gregory 2002, ss. 224–249].
Chociaż dostępnych jest wiele MM, autorzy zidentyfikowali tylko jedne badania
naukowe dotyczące modelu dojrzałości logistycznej, czyli LMM (ang. Logistics Maturity Model). W rezultacie, uwzględniając definicję, którą opracowali: C. Battista, A. Fumi
i M. Schiraldi, w prezentowanych badaniach przyjęto, że dojrzałość logistyczna będzie
traktowana jako poziom organizacyjny przedsiębiorstwa wskazujący, w jakim zakresie inżynieria logistyczna wykorzystywana jest w obszarach: planowania, zaopatrzenia, magazynowania, dostaw i zwrotów [Battista, Fumi, Schiraldi 2012].

Model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw
usługowych – założenia teoretyczne
Prezentowany model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych, czyli LMMSE
(ang. Logistics Maturity Model for Service Enterprise) opiera się na 3 filarach:
·· Filar I – fazy ewolucji logistyki przemysłowej,
·· Filar II – obszary działalności logistycznej usługodawców wg modelu SCOR,
·· Filar III – narzędzia logistyczne (narzędzia inżynierii logistycznej) wykorzystywane
w przedsiębiorstwach usługowych.
Poniżej zostały zaprezentowane założenia dotyczące wskazanych 3 aspektów (filarów), będące wynikiem badań literaturowych oraz własnych doświadczeń i obserwacji
autorek artykułu.

Fazy rozwoju logistyki i SCM
Dotychczas przeprowadzono wiele badań naukowych dotyczących rozwoju (ewolucji) logistyki przemysłowej. Jak wskazują wyniki badań literaturowych dokonanych
przez autorki artykułu w tym zakresie, nie ma jednego przyjętego przez wszystkich stanowiska w zakresie periodyzacji oraz nomenklatury poszczególnych etapów ewolucji,
zwłaszcza w jej początkowych fazach [Ballou 2007, ss. 332–348]. W ostatnich latach próbę systematyki w zakresie modelowania faz rozwoju koncepcji logistyki podjęli: P. Blaik,
A. Bruska, S. Kauf i R. Matwiejczuk [Blaik, Bruska, Kauf i in. 2013]. Jednak przyjęte na potrzeby prezentowanych badań fazy rozwoju logistyki i SCM, nawiązują w największym
stopniu do wyników badań R.H. Ballou [Ballou 2007, ss. 332–348].
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Aby opracować model dojrzałości logistycznej, autorki określiły najpierw etapy
(fazy) rozwoju logistyki przemysłowej (zob. tabela 1).
Tabela 1. Fazy rozwoju logistyki
Okres

do 1960 r.

do 1980 r.

1990 r.

2000 r.

XXI w.
I dekada

XXI w.
od II dekady

Cecha

Fragmentaryzacja

Konsolidacja

Integracja

Wartość
dodana

Sieć
Globalizacja

Automatyzacja

Prognozowanie
popytu
Planowanie
zasobów
Zakupy/
/Zaopatrzenie
Magazynowanie
Zapasy dóbr
materialnych
Wytwarzanie na
zapas
Transport
wewnętrzny
Pakowanie
Planowanie
dystrybucji
Obsługa klienta
Transport
Inne procesy

Zarządzanie
przepływem
materiałów
Fizyczna
dystrybucja

Zarządzanie
logistyczne
3PL
BRP

SCM
4PL
Ekologistyka
Zrównoważony
rozwój

Lean SCM
SCN
GSC
E-commerce

„Przemysł 4.0”
„Logistyka 4.0”
Internet rzeczy

Typowe
działania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Ballou 2007, ss. 332–348].

Jak wynika z zaprezentowanego powyżej zestawienia, do okresów przyjętych jako
kanon faz rozwoju logistyki, badacze dodali dwie kolejne fazy:
·· XXI w. I dekada – Jest to faza związana z rozwojem Internetu i jego ogólnodostępnością, a charakteryzuje się przede wszystkim szukaniem sposobu na obniżenie kosztów operacyjnych realizacji procesów logistycznych, czego wynikiem jest popularność
e-commerce. Wykorzystywanie Internetu wpłynęło na rozwój globalizacji, która również jest cechą charakterystyczną tej fazy.
·· XXI w. od II dekady – Jest to faza wskazana jako ostatnia, w aspekcie praktycznym
wynika z rozwoju automatyzacji i robotyzacji, czyli jest to era: „Przemysłu 4.0”, „Logistyki 4.0” oraz „Internetu rzeczy” (IoT). Obecnie wiele przedsiębiorstw produkcyjnych
weszło już w tę fazę, ale nadal wymaga ona podejścia bardzo innowacyjnego i nie jest
powszechnie osiągana, głównie z uwagi na wysokie koszty automatyzacji i robotyzacji
procesów. Trzeba jednak zauważyć, że jeśli chodzi o „IoT”, to wiele rozwiązań stosuje
się już bardzo często, zwłaszcza w handlu i marketingu.
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Na uwagę zasługuje również rozwinięcie, które nastąpiło w fazie z 2000 r. – tzw. SCM.
W opinii autorek artykułu, co nie jest podkreślane w innych opracowaniach naukowych,
na czas przełomu XX/XXI w. przypada również rozwój (a raczej upowszechnienie) stosowania, w obszarze logistyki podejścia proekologicznego oraz myślenia kategoriami
zrównoważonego rozwoju. Autorki dały wyraz swojemu przekonaniu, wskazując ekologistkę i zrównoważony rozwój jako typowe działania podejmowane w ramach logistyki
przemysłowej w tym okresie.

Obszary logistycznej działalności przedsiębiorstw
usługowych
Proponowany model odbiega od znanych modeli dojrzałości, odnoszących się do podejścia procesowego czy organizacyjnego. Nie wynika to z chęci kwestionowania założeń
modeli dojrzałości procesowej, ale z tego, że po prostu zamierzeniem autorek artykułu
nie było opracowanie modelu dojrzałości procesowej w zakresie logistyki w przedsiębiorstwach usługowych. Natomiast jego celem artykułu jest przedstawienie autorskiego
modelu, który w szerszym kontekście, nie tylko procesowym, pozwoli ocenić dojrzałość
logistyczną sektora usług. W związku z tym w prezentowanym modelu nie są poddawane ocenie poszczególne procesy logistyczne realizowane w przedsiębiorstwie, ale badane są obszary działalności logistycznej.
Do określenia obszarów działalności logistycznej przedsiębiorstw usługowych autorki wykorzystały badania innych naukowców dotyczące modelu dojrzałości logistycznej (LMM). C. Battista i M.M. Schiraldi założyli w swoich badaniach, że proponowany
przez nich model LMM opiera się w zakresie logistyki na znanym modelu SCOR i dzięki
temu podzielili oni analizowane procesy na cztery obszary [Battista, Schiraldi 2013, s. 29].
Autorki artykułu zaadaptowały to podejście na potrzeby swoich badań. Obszary logistycznej aktywności przedsiębiorstw usługowych, na których opiera się proponowany
w artykule model (LMMSE) prezentuje tabela (zob. tabela 2).
Tabela 2. Obszary działalności logistycznej w LMMSE

Planowanie

LMM wg
Battisty
i zespołu
Planowanie

Zaopatrzenie

Zaopatrzenie

SCOR
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LMMSE

Opis

Planowanie (P)

Procesy dotyczące planowania popytu
Procesy dotyczące planowania
zamówień, identyfikacji i wyboru
dostawców oraz operacyjnego
zarządzania zamówieniami

Zaopatrzenie (S)
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LMM wg
Battisty
i zespołu

LMMSE

Wytworzenie

Magazynowanie

Zapasy/
/Magazynowanie(I/S)

Dostarczenie

Dystrybucja

Dystrybucja (D)

Zwrot

Nie analizowano

Zwrot (R)

SCOR

Opis
Procesy dotyczące zarządzania zapasami,
kontroli przepływu w magazynie i poza
nim, zarządzania obszarami składowania
i zarządzania transportem towarów
Procesy dotyczące planowania wysyłki
i zarządzania transportem
Procesy dotyczące planowania, zbierania,
odzyskiwania i redystrybucji przepływu
wstecznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Battista, Schiraldi 2013, s. 29].

Analizując zamieszczoną powyżej tabelę, warto zauważyć, że autorki w prezentowanym modelu będą analizować obszar związany z procesami logistyki zwrotnej, czego nie
zrobili pomysłodawcy podejścia zakładającego wykorzystanie modelu SCOR do LMM.

Narzędzia logistyczne wykorzystywane
w przedsiębiorstwach usługowych
W swoich badaniach nad LMMSE autorki założyły, że osiągnięty przez przedsiębiorstwo
usługowe poziom dojrzałości logistycznej zależy od fazy ewolucji logistycznej, w której
się ono znajduje. Jednak, aby ustalić, w jakiej fazie znajduje się przedsiębiorstwo konieczny jest pomiar. Przyjęto zatem, że miernikiem będzie stosowanie przez przedsiębiorstwo
narzędzi logistycznych, powszechnie znanych i wykorzystywanych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Do tego celu autorki wykorzystały listę 100 najpopularniejszych
narzędzi logistycznych zaproponowaną przez G. Richardsa i S. Grinsteda [Richards, Grinsted 2013, ss. 5–8]. Dokonano selekcji narzędzi, wybierając te które mogą być wykorzystywane w sektorze usług oraz dodano własne propozycje. W ten sposób powstała lista
81 narzędzi logistycznych, które – zdaniem autorek artykułu – mogą stosować przedsiębiorstwa usługowe podczas realizacji procesów logistycznych. Narzędzia zostały podzielone na 11 grup (zob. tabela 3).
Tabela 3. Narzędzia logistyczne w LMMSE
Grupy narzędzi logistycznych w LMMSE
01 Narzędzie do zarządzania magazynem (WM)
02 Narzędzie do zarządzania transportem (TM)
03 Narzędzie do zarządzania e-zapasami (IM)
04 Narzędzie do SCM (SCM)

Liczba narzędzi w grupie
15
6
18
11
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Grupy narzędzi logistycznych w LMMSE
05 Narzędzie do zarządzania (M)
06 Narzędzie do zarządzanie wydajnością (PM)
07 Narzędzia i wskaźniki zarządzania finansowego (FM)
08 Narzędzia do rozwiązywania problemów (PS)
09 IT (IT)
10 Ekonarzędzia (ECO)
Razem

Liczba narzędzi w grupie
7
6
2
4
12
Nie analizowano
81

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Richards, Grinsted 2013, ss. 5–8].

Do grupy „10 Ekonarzędzia” na tym etapie nie przyporządkowano żadnych narzędzi. Zagadnienie to jest przedmiotem innych, prowadzonych równolegle przez autorki
artykułu, badań. Proponowany model LMMSE zostanie rozszerzony o ten zakres po ich
zakończeniu. autorki mają świadomość, że prezentowana lista nie jest zamknięta i może
być rozwijana lub modyfikowana na podstawie przyszłych badań lub przez innych badaczy. Wykaz narzędzi zawarty został w Załączniku 1.
Prezentowana koncepcja pomiaru poziomu dojrzałości logistycznej za pomocą instrumentarium zarządzania logistycznego jest pochodną badań prowadzonych przez
M. Fertscha nad miejscem inżynierii logistycznej w rozwoju logistyki [Fertsch 2017].

Model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw
usługowych – koncepcja
Bazując na przyjętych założeniach odnośnie 3 filarów, na których opiera się proponowany
model LMMSE, opracowano jego koncepcję. Schemat postępowania obejmuje 4 kroki:
·· Krok 1. Określenie poziomu dojrzałości logistycznej na podstawie faz rozwoju logistyki przemysłowej.
·· Krok 2. Przyporządkowanie do narzędzi z listy instrumentarium inżynierii logistycznej w LMMSE obszarów modelu SCOR (zob. Załącznik 1).
·· Krok 3. Przyporządkowanie do narzędzi z listy instrumentarium inżynierii logistycznej w LMMSE faz rozwoju logistyki, według zasady: narzędzie przypisane jest do fazy,
w której zaczęto je wykorzystywać w praktyce (zob. Załącznik 1).
·· Krok 4. Opracowanie LMMSE.
Stworzoną w ten sposób koncepcję LMMSE zaprezentowano w tabeli (zob. tabela 4).
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Tabela 4. Model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych – LMMSE
Model dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych – LMMSE
1
Poziom
dojrzałości

2
Poziom
dojrzałości

3
Poziom
dojrzałości

Fragmentaryzacja

Konsolidacja

Integracja

P

SCM01

SCM05, M02,
PM01

S

SCM02, SCM03

SCM04, M03,
PM01

WH01, WH02,
WH03, WH04

WH05, IM06,
IM07, IM08,
IM09, IM10,
IM11, IM12,
M01, M03,
PM01

I/S

D TM01

TM02, TM03,
TM04, M01,
M03, PM01

R

M01, MO3,
PM01

Brak narzędzi

SCM06,
SCM07,
M04, M05,
M06, PM02,
PM04
SCM09,
M04, M05,
M06, PM02,
PM04
WH06,
WH07,
WH08,
WH09,
WH10,
WH11,
WH12,
IM13, IM14,
IM15, IM16,
IM17, IM18,
M04, M05,
M06, PM02,
PM04
SCM08,
M05, M06,
PM02,
PM03,
PM04
M04, M05,
M06, PM02,
PM04

4
Poziom
dojrzałości
Wartość
dodana

5
Poziom
dojrzałości
Sieć
Globalizacja

6
Poziom
dojrzałości
Automatyzacja

SCM10, M07, WH15,
PM05, PM06 SCM11

IT07, IT08, IT09,
IT10, IT11, IT12

PM05, PM06 IT03, IT06

IT07, IT08, IT09,
IT10, IT11, IT12

WH14,
WH15,
PM05,
PM06ITO1,
IT02

IT07, IT08, IT09,
IT10, IT11, IT12

IT06

TM06, M04,
PM05, PM06, IT04, IT06
IT05

IT07, IT08, IT09,
IT10, IT11, IT12

TM05, M04,
SCM11
PM05, PM06

IT07, IT08, IT09,
IT10, IT11, IT12

Źródło: opracowanie własne.

W proponowanym modelu zdefiniowano 4 wynikające z siebie założenia (zob. rysunek 1).
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Rysunek 1. Założenia LMMSE – schemat

Źródło: opracowanie własne.

W celu dokonania oceny przedsiębiorstwa za pomocą przedstawionego modelu,
należy zdiagnozować używane przez przedsiębiorstwo narzędzia logistyczne. Diagnoza ta nastąpi w wyniku weryfikacji w systemie –1–0–1, gdzie, –1 wskazuje, że dane
narzędzie nie jest znane w przedsiębiorstwie, 0 oznacza, że narzędzie z listy 81 narzędzi logistycznych nie jest wykorzystywane w badanym przedsiębiorstwie, 1 oznacza
zaś, że przedsiębiorstwo dane narzędzie wykorzystuje. Poziom dojrzałości logistycznej osiągnięty przez badane przedsiębiorstwo zależeć będzie od tego, jakie wykorzystuje ono narzędzia.

Podsumowanie
Konkludując, stwierdzić należy, że przedstawiony w artykule LMMSE ma charakter koncepcyjny i autorski oraz stanowi rezultat badań literaturowych autorek przeprowadzonych w celu zbadania dojrzałości logistycznej w sektorze usług.
W opinii autorek opracowany model posiada 2 ograniczenia, a są nimi: otwarta
lista narzędzi logistycznych oraz brak możliwości całościowej oceny dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego. Zarówno jedno, jak i drugie nie wpływa jednak na osiągnięcie założonego celu badawczego, zaprezentowanego na początku
opracowania. Cel osiągnięto dzięki rozwiązaniu postawionych problemów badawczych. W prowadzonych przez autorki innych pracach badawczych model zostanie
wykorzystany do badań nad poziomem dojrzałości logistycznej w polskim sektorze
usług. Na jego podstawie opracowano ankietę zawierającą pytania zamknięte dotyczące wykorzystywania poszczególnych narzędzi logistycznych z prezentowanej
listy. Badania zostały przeprowadzone w II kwartale 2018 r., na próbie liczącej 2000
przedsiębiorstw. W ten sposób zdiagnozowano poziom LMSE w obszarach określonych za pomocą modelu SCOR. Kierunki dalszych badań wskazują również na konieczność rozbudowania modelu o strategie logistyczne, które realizowane są przez
przedsiębiorstwa usługowe. Autorki formułują w tym zakresie hipotezę badawczą,
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wskazując, że występuje korelacja między strategią logistyczną stosowaną przez
przedsiębiorstwo a poziomem dojrzałości logistycznej, który osiągnęło ono w danym obszarze.
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Załącznik 1
Z.1 Instrumentarium inżynierii logistycznej w LMMSE
Lp.
1

Narzędzia logistyczne w LMMSE

Grupa

Analiza/Reguła Pareto/20/80 w obszarze

ID
WH01

magazynowania

2

Wybór urządzeń do składowania

WH02

3

MHE

WH03

4

Wybór lokalizacji magazynu

WH04

5

Kalkulacja przestrzeni magazynu

WH05

6

Oznakowanie miejsc składowania

WH06

7

Audyt magazynu oraz operacji w procesie
magazynowania

WH07

8

5S w magazynie

9

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa (w tym: MRPII)

10

Przeplatanie zadań w celu minimalizacji operacji
transportu w magazynie

11
12
13
14
15

WH08
01 Narzędzie
do zarządzania
magazynem (WM)

Wykorzystanie systemu WMS

WH09
WH10
WH11

Ocena magazynu pod względem innowacyjności
rozwiązań
Ocena ryzyka w magazynie (w tym: ryzyka
zawodowego)
Inicjatywy w obszarze magazynowania na rzecz
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz ochrony
środowiska
Outsourcing magazynowania przez operatora 3PL
lub 4PL

WH12
WH13

WH14

WH15

16

Kalkulacja stawek przewozowych i opłat

TM01

17

TMS

TM02

18

Obliczanie zapotrzebowania na usługi transportowe
z uwzględnieniem wielkości ładunku i możliwości
przewozowych

19

Audyt transportu dot. infrastruktury

20
21

Obliczanie wielkości generowanych emisji
zanieczyszczeń przez środki transportu
Ocena dostawcy usług transportowych według
różnorodnych kryteriów

02 Narzędzie
do zarządzania
transportem (TM)

TM03
TM04
TM05
TM06
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Grupa

ID

22

Analiza Pareto w zakresie zarządzania zapasami

IM01

23

Inwentaryzacja okresowa stanu zapasów

IM02

24

Obliczanie wielkości zamówień od dostawców

IM03

25

Roczna inwentaryzacja zapasów

IM04

26

Krzywa zależności poziomu zapasów i wielkości obrotu
do planowania magazynów w sieci

IM05

27

Prawo pierwiastka kwadratowego

IM06

28

Pomiar zmienności popytu

IM07

29

System przeglądu okresowego

30

System oparty na poziomie informacyjnym

31

Ekonomiczna wielkość dostawy

32

Zarządzanie zapasami części zamiennych

IM11

33

Planowanie potrzeb materiałowych (MRP)

IM12

34

Audyt w obszarze zarządzania zapasami

IM13

35

Skład konsygnacyjny

IM14

36

Określenie optymalnego okresu zamawiania

IM15

37

Obliczanie zapasu zabezpieczającego

IM16

38

VMI lub CMI

IM17

39

Identyfikacja i usuwanie zapasu nadmiernego

40

Prognozowanie popytu

SCM01

41

Utrzymywanie długotrwałych relacji z dostawcą

SCM02

42

Obliczanie kosztów zamawiania

SCM03

43

Obliczanie kosztów utrzymania zapasaów

SCM04

44

S&OP

45

Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw

46

Mapowanie procesów oparte na czasie

47

Dystrybucja wielokanałowa

SCM08

48

Zamówienie strategiczne

SCM09

49

Audyt zarządzania łańcuchem dostaw

SCM10

50

CPFR

SCM11

51

Schematy blokowe (diagramy przepływu)

M01

52

Wykres Gantta

M02

53

Analiza SWOT

54

Narzędzie doskonalenia procesowego: DMAIC lub
SIX SIGMA

55

Mapy myśli

M05

56

PDCA

M06

57

ERP

M07

03 Narzędzie do
zarządzania zapasami
(IM)

IM08
IM09
IM10

IM18

04 Narzędzie do SCM
(SCM)

SCM05
SCM06
SCM07

M03
05 Narzędzie do
zarządzania (M)

M04
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Bariery i problemy w wykonywaniu zawodu
kierowcy w transporcie samochodowym
Barriers and Problems to Pursue the Profession of Driver
in Road Transport
Abstract: This study presents the results of research on the state of compliance with the law on
the working time of professional drivers in road transport in Poland. The authors assumed that the
reasons for non-compliance, or attempts to „circumvent” drivers’ driving-time regulations may be
some objective factors that actually occur during driver’s work, therefore in the second stage of research identified the most important problems that the representatives of this profession encounter. The survey technique was applied. The survey tool, on the other hand, was the questionnaire,
distributed at the beginning of 2018, among one hundred professionally active drivers.
Key words: transport, driver’s working time, problems connected with driver’s profession

Wprowadzenie
Prezentowane wyniki badań powstały w ramach wcześniej podjętych badań w zakresie
ryzyka zakłóceń w procesach transportowych, w których zidentyfikowano zagrożenia, ich
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prawdopodobieństwo i skutki. Celem artykułu była identyfikacja czynników behawioralnych występujących podczas przewozu w transporcie drogowym, które są przyczyną
zagrożeń. Wartość dodana to kierowanie pytań do kierowców, ale przez kolegów z branży. Wnioski nie były oparte na danych ze statystyk policyjnych, raportów z Państwowej
Inspekcji Pracy czy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, ponieważ postanowiono bardziej szczegółowo przyjrzeć się przyczynom niezgodności, niż samym efektom
w postaci liczbowej. Podano dwa główne pytania badawcze. Jakie przepisy prawne są
łamane przez zawodowych kierowców i dlaczego? Jakie problemy napotykają profesjonalni kierowcy? Metodą stosowaną w badaniu była metoda badania diagnostycznego.
Zastosowano technikę ankiety. Podstawowym narzędziem był kwestionariusz rozprowadzany na początku 2018 roku wśród stu aktywnych zawodowo kierowców. Wyniki
przeprowadzonych testów nie są reprezentatywne ze względu na małą próbę badawczą.
Z tego powodu nie zastosowano szczegółowej analizy statystycznej, wyniki przedstawiono w procentach podanych odpowiedzi.
Powszechnie wiadomo, że transport jako jedna z gałęzi gospodarki narodowej wpływa na pozostałe sektory i stymuluje wzrost gospodarczy. Według raportu Głównego
Urzędu Statystycznego można zauważyć wyraźny rozwój tej gałęzi gospodarki w Polsce. Przychody ze sprzedaży usług we wszystkich jednostkach transportu w 2016 r. były
większe o 8,4 % w porównaniu z 2015 r. i wyniosły 206,6 mld zł. Warto dodać, że wraz
z przychodami wzrosły również koszty własne, które wyniosły 191,6 mld zł, co w porównaniu do roku 2015 daje wynik wyższy o 9,3%. Mimo wzrostu kosztów, wynik finansowy
brutto podwyższył się o 16%, a netto o 26,6% w przedsiębiorstwach zatrudniających
powyżej 49 osób. Przede wszystkim, takie przedsiębiorstwa wypracowały 45,5% całego
przychodu ze sprzedaży usług transportowych. W przedsiębiorstwach z tego sektora
w 2016 roku zatrudniano 559 tys. osób, w roku 2015 w firmach tego typu było zatrudnionych o 6,3% mniej pracowników [GUS 2017]. Przytoczone dane statystyczne obrazują
znaczenie i potencjał rozwojowy tego obszaru działalności.
Jak już wspomniano wyniki badań powstały w obrębie tematyki wcześniej podejmowanych badań z zakresu ryzyka zakłóceń procesów transportowych, w których identyfikowano zagrożenia ich prawdopodobieństwo i skutki występowania podczas realizacji
procesów transportowych. Okazuje się, że najczęściej to czynnik ludzki jest przyczyną
zrealizowania się zagrożeń, w związku z tym postanowiono bardziej szczegółowo przyjrzeć się czynnikom behawioralnym występującym podczas realizacji przewozu w transporcie samochodowym. Bardzo często badaną grupą są menedżerowie i zarządzający
przedsiębiorstwami w celu wskazania najlepszych form zarządzania zasobami ludzkimi. Jednak podstawową grupą zawodową realizującą proces transportowy są kierowcy
zawodowi, którzy z jednej strony muszą sprostać wymaganiom swoich pracodawców,
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z drugiej strony mają bezpośredni kontakt z klientem, są zobligowani do przestrzegania
szeregu przepisów prawa mających z założenia zapewniać im bezpieczeństwo pracy.
Dlatego też w szczegółowych badaniach pilotażowych wykorzystano tę grupę zawodową, aby spojrzeć na problem zakłóceń w procesie transportu niejako „oddolnie”.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań w zakresie stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących czasu pracy kierowcy zawodowego w transporcie
samochodowym w Polsce. Czas pracy kierowcy zawodowego nie podlega typowym
przepisom prawa pracy i obejmuje więcej okresów niż sam czas prowadzenia pojazdu.
Czas pracy kierowców zatrudnionych w Polsce na podstawie stosunku pracy regulują
przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców [Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1155 z późn. zm.]. Do części kierowców stosuje się zarówno przepisy ustawy o czasie pracy kierowców, jak i rozporządzenia nr 561/2006, do części tylko przepisy ustawy,
a do części (niezatrudnionej w ramach stosunku pracy) tylko przepisy rozporządzenia
nr 561/2006. Rozporządzenie nr 561/2006 ma na celu poprawę warunków socjalnych
pracowników objętych jego zakresem, a także ogólną poprawę bezpieczeństwa drogowego. Stosuje się je, niezależnie od kraju rejestracji pojazdu, do przewozu drogowego
wykonywanego wyłącznie na terytorium Wspólnoty oraz pomiędzy Wspólnotą, Szwajcarią i państwami będącymi stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Zdaniem autorów, wartość dodaną stanowi skierowanie pytań dotyczących przestrzegania przepisów prawa do kierowców, ale przez kolegów z branży – odpowiedzi zbierali
studenci będący kierowcami zawodowymi. Nie są to tylko i wyłącznie dane statystyczne
pochodzące ze statystyk policyjnych, raportów Państwowej Inspekcji Pracy, czy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, gdyż postanowiono bardziej dogłębnie
poszukiwać przyczyn nieprzestrzegania przepisów, niż samych ich skutków w postaci
liczby wykroczeń i stopnia zasilenia budżetu państwa z tego tytułu.
Autorzy założyli, że przyczyną nieprzestrzegania, czy też próby „obejścia” przepisów
związanych z czasem pracy kierowcy mogą być pewne obiektywne czynniki, które występują w rzeczywistości podczas pracy kierowcy, dlatego w drugim etapie badań zidentyfikowano najważniejsze problemy, z którymi stykają się przedstawiciele tej profesji.

Metodyka badań i charakterystyka próby badawczej
Metodą, zastosowaną w badaniu była metoda diagnostycznego sondażu, która głównie
daje opis oraz wyjaśnienie określonych masowych zjawisk jak również ważniejszych procesów, występujących w zbiorowościach. Zastosowano technikę ankietyzacji. Natomiast narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, rozprowadzony na początku 2018 roku,
wśród stu aktywnych zawodowo kierowców. Ankieta miała charakter anonimowy. Prawie
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wszyscy respondenci (98%) to mężczyźni, kobiety stanowiły jedynie 2% badanej próby badawczej. Wynik taki nie stanowi jednak o błędzie w doborze grupy respondentów, albo
celowym wyborze tylko mężczyzn. Po prostu zawód kierowcy jest typowo męskim zawodem. Według badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w 2010 roku, w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce”, 96% kierowców zawodowych to mężczyźni [Czarnik, Dobrzyńska, Górniak i in. 2011]. 40% badanych kierowców to osoby w wieku 36–45 lat, natomiast 30% to osoby w wieku 25–30 lat. Nieco mniej
bo 20% stanowiły osoby w wieku 46–50 lat. Najmniej liczną grupę osób biorących udział
w ankietyzacji stanowiły osoby powyżej 50 roku życia (10%). W kwestii przeciętnego wieku
kierowcy zawodowego, ankietowani nie stanowili grupy reprezentatywnej, ponieważ tę
grupę zawodową charakteryzuje wysoka średnia wieku największy udział mają kierowcy
w wieku 45–50 lat. Najmniej liczną grupę stanowili kierowcy z krótkim stażem pracy do 1
roku (8%). Natomiast najliczniejszą – ci ze stażem dłuższym niż 10 lat. Z kolei 29% badanych
podało, że posiada staż pracy w zawodzie kierowcy od 6 do 10 lat, a 15%, że od roku do 5
lat. Większość kierowców biorących udział w badaniu (64%) wykonywało przewozy na trasach międzynarodowych, 34% na trasach międzynarodowych jak i krajowych, natomiast
2% tylko na trasach krajowych.

Wyniki badań kwestionariuszowych w zakresie
przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowcy
Analizując wyniki odpowiedzi udzielonych na pytania dotyczące stricte przestrzegania
przepisów prawa w zakresie czasu pracy kierowcy, należy stwierdzić, że większość badanych kierowców (99%) według własnego mniemania zna i doskonale rozumie przepisy
dotyczące czasu pracy kierowców. Tylko jeden kierowca stwierdził, że niektóre przepisy
sprawiają trudności w ich zrozumieniu.
Podobnie, większość kierowców biorących udział w badaniu (93%), twierdziła, że
przepisy dotyczące czasu pracy kierowców są potrzebne. Według nich podstawowym
powodem stosowania tych przepisów jest bezpieczeństwo, a także tzw. „normalne
życie” oraz odpoczynek. Respondenci stwierdzili także, że przepisy te stanowią kartę
przetargową w „walce” z pracodawcami. Uważają oni, że gdyby nie te przepisy, nie uniknęliby znacznie dłuższego czasu jazdy. Jednak zdaniem respondentów, w przepisach
powinno uwzględniać się takie sytuacje wyjątkowe, jak na przykład dojazd do miejsca
zamieszkania, nawet jeżeli to miałoby spowodować nieduże przekroczenie czasu pracy.
7% kierowców biorących udział w badaniu stwierdziło, że przepisy dotyczące czasu pracy kierowców są niepotrzebne. Należy zaznaczyć, że tak odpowiedzieli kierowcy, którzy
wykonują krajowy transport. Twierdzili oni, że każdy kierowca doskonale zna własne
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możliwości i sam powinien decydować o tym, kiedy ma odpocząć. Natomiast pensja
kierowcy uzależniona jest od przejechanych kilometrów, a przepisy sprawiają, że kierowcy zarabiają mniej, dlatego muszą łamać przepisy oraz narażają się na koszty, które
związane są z mandatami.
Kierowców zapytano również czy w ogóle łamią przepisy prawa dotyczące czasu
pracy kierowcy. 68% badanych kierowców przyznało, że w ciągu ostatnich dwóch lat
złamało przepisy dotyczące czasu jazdy, 52% złamało przepisy dotyczące czasu pracy,
a 21% nie przestrzegało przepisów dotyczących odebrania odpoczynku. Suma odpowiedzi w zakresie tych trzech obszarów nie sumuje się do 100%, ponieważ respondenci
mogli udzielać odpowiedzi wielokrotnych.
Skoro więc kierowcy przyznali się do łamania przepisów, kolejne pytanie w kwestionariuszu ankiety okazało się być zasadnym. Dotyczyło ono przyczyn przekroczenia czasu jazdy przez kierowców. Do najczęściej wymienianych przez respondentów należały:
·· dojazd na załadunek/rozładunek,
·· brak miejsca na parking,
·· presja spedytora/pracodawcy oraz
·· zator drogowy (korek).
Dwie badane osoby twierdziły, że przyczyną przekroczenia czasu jazdy była szybsza chęć powrotu do domu. Rozkład procentowy udzielonych odpowiedzi przedstawiono w tabeli.
Tabela 1. Przyczyna przekroczenia czasu jazdy
Przyczyna przekroczenia czasu jazdy*
zator drogowy (korek)
brak miejsca na parkingu
dojazd na załadunek/rozładunek
presja spedytora/pracodawcy
inne (jakie?)

N**
35
47
59
46
2

%
35
47
59
46
2

*możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi, **liczba wskazań.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kałmucki 2018, s. 44].

Wiadomym jest, że kontrola przepisów o czasie pracy kierowcy jest dość szczegółowa, gdyż przedsiębiorcy trudniący się przewozem zobligowani są do rejestracji czasu
pracy kierowcy przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących. Zastanawiającym jest więc
fakt, w jaki sposób kierowcom udaje się omijać te przepisy. Wyniki odpowiedzi udzielonych na tak postawione pytanie przedstawiono na wykresie 1.
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Wykres 1. Sposoby na ominięcie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Kałmucki 2018, s. 45].

Wyniki zobrazowane na wykresie 1 świadczą o tym, że ponad połowa kierowców
(51%) w celu ominięcia przepisów o czasie pracy kierowcy montuje magnes w skrzyni,
24% ankietowanych kierowców stosuje podwójną kartę kierowcy, 18% prowadzi pojazd
w ogóle bez karty kierowcy, a 7% ma ukryty przycisk w kabanie.
Istnieje wiele różnych przyczyn, z powodu których kierowcy nie przestrzegają przepisów związanych z czasem pracy kierowców, lecz zawsze pośrednio choćby związane
są one z czynnikiem ekonomicznym. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność za wykroczenia, wielokrotnie można spotkać się z opinią kierowców, że to pracodawcy zmuszają ich
do naruszeń, a także pracodawców, którzy oskarżają swoich podwładnych o niesubordynację. Wyniki przeprowadzonego sondażu wskazują, że „wina leży pośrodku”. Prawie
połowa respondentów 48% stwierdziła, że pracodawca nakłaniał ich do złamania przepisów, natomiast 52% badanych nie przyznało się do zaistnienia takiej sytuacji.
Natomiast chcąc „zaoszczędzić czas”, aż 98% badanych kierowców wskazało, że
w przerwie wykonuje inne czynności, takie jak wypełnianie dokumentów, załadunek,
tankowanie itd. Zaledwie 2% respondentów faktycznie wykorzystywało przerwę.

Potencjalne problemy związane z wykonywaniem
zawodu kierowcy
Wykonywanie zawodu kierowcy, choć pociąga za sobą atrakcyjne wynagrodzenie, wiąże się z wieloma niedogodnościami, które występują w trakcie codziennych obowiązków. Autorzy założyli, że mogą one być przyczyną nieprzestrzegania, czy też próby
„obejścia” przepisów drogowych i tych związanych z czasem pracy kierowcy. W celu
zidentyfikowania najważniejszych problemów, z którymi stykają się przedstawiciele tej
profesji, posłużono się metodą ankietową. Na bardziej szczegółowe pytania zgodziło
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się jednak odpowiedzieć 49 kierowców zawodowych. Niestety wielkość próby badawczej w stosunku do ok. 600–650 tys. aktywnych zawodowo kierowców obecnych na
polskim rynku nie jest reprezentatywna, powinna sięgać blisko 400 [PWC 2016]. Została ona zmniejszona ze względu na ograniczone możliwości dotarcia do tak dużej
liczby ankietowanych i pilotażowy charakter badań. Mimo to, daje pogląd na temat
problemów polskich kierowców. Opinie, dotyczące potencjalnych problemów wymienionych w formie macierzy, składającej się z dwudziestu dwóch możliwych odpowiedzi i 5-cio stopniowej skali Likerta, dotyczyły pracowników o dość dużym stażu. Aż
96% (z 49 biorących udział w tej części badań) ankietowanych kierowało pojazdami
zawodowo dłużej niż rok, a prawie połowa (48%) mogła poszczycić się ponad dziesięcioletnim stażem. Zdecydowana większość (68%) to kierowcy wykonujący swoją pracę
poza granicami Polski, z tego 48% pracujących na terenie Unii Europejskiej (UE), a 20%
pracujących także poza UE.
Odpowiedzi, udzielone na pytanie o to jak często respondent spotyka się ze wskazanym problemem w trakcie wykonywania swojej pracy, zaprezentowano w tabeli 2.
Respondenci dla każdego z wymienionych problemów mogli określić stopień występowania. W ich odczuciu, jako: bardzo rzadko, rzadko, czasami, często, bardzo często.
Wybrane dane w tabeli 2, które pogrubiono prezentują dwie najczęściej wskazywane
odpowiedzi dla ułatwienia wizualnego przeglądu.
Tabela 2. Potencjalne problemy związane z wykonywaniem pracy kierowcy
zawodowego
Liczba wskazań (% wskazań)
Problem

bardzo
rzadko

rzadko

czasami

często

bardzo
często

Brak kultury współpracy

4 (8%)

3 (6%)

16 (32%)

23 (46%)

4 (8%)

Opóźnienia u dostawców i odbiorców

3 (6%)

5 (10%)

15 (30%)

17 (34%)

10 (20%)

Utrudniony dojazd do przedsiębiorstwa

6 (12%)

10 (20%)

22 (44%)

7 (14%)

5 (10%)

Błędny adres/błąd nawigacji

6 (12%)

18 (36%)

14 (28%)

9 (18%)

3 (6%)

Brak/nieprawidłowy numer referencyjny
lub awizo

11 (22%)

19 (38%)

13 (26%)

6 (12%)

1 (2%)

Błędna data załadunku/rozładunku

21 (42%)

17 (34%)

8 (16%)

4 (8%)

0 (0%)

Problem z wjazdem na teren
przedsiębiorstwa

12 (24%)

17 (34%)

14 (28%)

5 (10%)

2 (4%)
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Liczba wskazań (% wskazań)
Problem

bardzo
rzadko

rzadko

czasami

często

bardzo
często

Brak lub błędne oznakowania na terenie
przedsiębiorstwa

11 (22%)

13 (26%)

18 (36%)

8 (16%)

0 (0%)

Bariera językowa

15 (30%)

10 (20%)

13 (26%)

9 (18%)

3 (6%)
14 (28%)

0 (0%)

2 (4%)

11 (22%)

23 (46%)

12 (24%)

12 (24%)

15 (30%)

8 (16%)

3 (6%)

6 (12%)

7 (14%)

7 (14%)

21 (42%)

9 (18%)

Znalezienie stacji paliw

14 (28%)

25 (50%)

5 (10%)

5 (10%)

1 (2%)

Samotność

10 (20%)

4 (8%)

6 (12%)

17 (34%)

13 (26%)

Korki
Zła komunikacja z dyspozytorami
Znalezienie parkingu

Kupno ciepłego posiłku

14 (28%)

17 (34%)

15 (30%)

2 (4%)

2 (4%)

Awaria pojazdu

16 (32%)

16 (32%)

12 (24%)

3 (6%)

3 (6%)

Złe oznakowanie na drogach

7 (14%)

11 (22%)

24 (48%)

5 (10%)

3 (6%)

Brak/zły stan toalet i łazienek

4 (8%)

1 (2%)

9 (18%)

20 (40%)

16 (32%)

Brak zleceń

16 (32%)

18 (36%)

12 (24%)

4 (8%)

0 (0%)

Czasochłonne postoje dla potrzeb
organów kontrolnych

13 (26%)

10 (20%)

12 (24%)

12 (24%)

3 (6%)

Niezrozumiała dokumentacja

12 (24%)

14 (28%)

16 (32%)

5 (10%)

3 (6%)

Wysyłanie dokumentów (poczta, fax)

29 (58%)

12 (24%)

6 (12%)

2 (4%)

1 (2%)

Źródło: opracowanie na podstawie: [Matuszewska 2018, s. 32].

Zgromadzone powyżej odpowiedzi obrazują jakie kwestie są najczęściej spotykanymi bolączkami u ankietowanych kierowców. Najczęściej skarżą się oni na brak lub
zły stan toalet i łazienek, łącznie 72% respondentów wskazało ten problem jako często
i bardzo często występujący. Z punktu widzenia niejednego zarządzającego transportem zbyt prozaiczny, aby traktować go jako istotny warunek pracy.
Kolejnym problemem, który zgromadził najwięcej odpowiedzi „bardzo często”
i „często” były korki (łącznie 64%). Każdy poruszający się na drodze odczuwa ich skutki, jednakże dla kierowców zawodowych, dla których czas jest bardzo ważny w pracy,
aby dowieźć ładunek w terminie bądź zdążyć na załadunek, są szczególnie obciążające psychicznie. Działanie pod wpływem presji czasu jest warunkiem podnoszącym
poziom stresu i czynnikiem szkodliwym, ale często wskazywanym wśród innych grup
zawodowych. W przypadku pojazdów ciężarowych zdarza się, że nadawca lub odbiorca wymaga awizacji, czyli sztywno określonego czasowo okna, w którym jego pracownicy mają przydzielony czas, by zająć się konkretną przesyłką, ponieważ załadowanie
lub rozładowanie np. naczepy z towarem na 33 europaletach trwa o wiele dłużej, niż
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załadowanie pojazdu na 5 lub 8 miejsc paletowych. Kierowca odczuwa więc presję, by
zdążyć na konkretną godzinę, bo wie, że w przeciwnym razie będzie musiał czekać, aż
pracownicy obsłużą inne ładunki, co może potrwać wiele godzin i może to spowodować kolejne spóźnienie tym razem na następne miejsce, do którego musi dojechać.
Ponadto, kierowca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o czasie pracy, wydłużony postój ją przedłuża i uniemożliwia dowiezienie ładunków do dalszych destynacji, według wcześniej ustalonego harmonogramu.
Kolejnym, najczęściej wskazywanym w skali 4 i 5, czyli częste lub bardzo częste było
występowanie samotności w trasie, 60% ankietowanych boryka się z tym problemem
często i bardzo często. Zawód kierowcy jest związany z długimi wyjazdami. Dla kierowców obsługujących trasy międzynarodowe jest niemożliwym, aby dojechać w miejsce
oddalone setki a nawet tysiące kilometrów od domu i wrócić na tyle szybko, aby nie odczuć rozłąki z bliskimi. Oczywiście są pracownicy, którzy zabierają np. małżonka lub dziecko w trasę, zdarzają się także małżeństwa, w których obie osoby posiadają uprawienia
i prowadzą pojazd w podwójnej obsadzie, ale jest to bardzo rzadka praktyka. Niemniej
jednak jest to też częsty powód natury społecznej, który eliminuje w ogóle możliwość
pracy w tym zawodzie. Problemem mogą być także godziny pracy, w których przewozi
się ładunek. Zdarza się, że godziny jazdy obejmują porę nocną. Stan psychiczny kierowcy jest jednym z warunków dopuszczenia go do wykonywania zawodu, jednak więcej
uwagi poświęca się czynnikom mogącym wpływać na bezpieczeństwo na drodze, czyli zagrażać pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Okazuje się, że dla kierowców
większym obciążeniem może być długotrwałe przebywanie w odosobnieniu, aniżeli konieczność utrzymywania ciągłej koncentracji, złe relacje w pracy, zła komunikacja z dyspozytorem czy problemy na styku dostawca-odbiorca.
Podobnie istotnym problemem według wskazań było dla kierowcy zawodowego
znalezienie parkingu, odpowiednio 42% i 18% wskazań. W ostatnich kilkunastu latach
transport rozwijał się bardzo dynamicznie, a więc przybyło przedsiębiorstw transportowych, kierowców i środków transportu. Niestety nie odzwierciedla się to we wzroście
liczby miejsc parkingowych. Bardzo często poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego skutkuje przekroczeniem dozwolonego czasu pracy. Problem ten jest najczęstszym
powodem, dla którego kierowcy są zmuszeni parkować na tzw. „dzikich parkingach” –
czyli miejscach niestrzeżonych, w których istnieje większe prawdopodobieństwo napadu na kierowcę lub środek transportu.
Odpowiedzi „czasami” i „często” są dominujące dla trudności takich jak:
·· brak kultury współpracy,
·· opóźnienia u dostawców i odbiorców oraz
·· czasochłonne postoje dla potrzeb organów kontrolnych.
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Problem z kulturą współpracy jest bardzo widoczny szczególnie przy wizytach polskich kierowców w zagranicznych przedsiębiorstwach. Pracownicy tychże przedsiębiorstw mają uprzedzenia do kierowców. Panuje przekonanie, że kierowca jest osobą
bez wykształcenia, która nie posiada żadnych innych umiejętności i kompetencji jak
tylko jazda. Krzywdzące podejście bardzo odczuwają osoby pracujące w tym zawodzie.
Spotykają się z brakiem zrozumienia, negatywną opinią i brakiem chęci pomocy. Opóźnienia w miejscach załadunku i rozładunku mają skutki podobne jak korki – czas dla kierujących jest bardzo ważny. Spowodowane mogą być np. nieterminowym przygotowaniem towaru, złym wyliczeniem czasu potrzebnego do obsługi poprzednich ładunków
bądź nieprzewidzianą obsługą bardziej priorytetowego dla przedsiębiorstwa ładunku.
Organy kontroli także chętniej za granicami Polski kontrolują kierowców pojazdów ciężkich. Obowiązujące ich przepisy czasu pracy czy normy np. przeciążenia osi pojazdu powodują, że kwestii podlegającym kontroli jest więcej, stąd długi czas zatrzymania ciężarówki. W niektórych krajach wprowadzone przepisy o płacach minimalnych dostarczają
jeszcze więcej dokumentów, które przeglądają kontrolujący. Nie można także pominąć
faktu, że mandaty są daleko wyższe dla kierowcy i przedsiębiorcy, którzy wykonują przewóz zarobkowy pojazdami o DMC powyżej 3,5 t., dlatego jest to jeden z powodów, dla
którego są częściej kontrolowani niż np. kierowcy samochodów osobowych.
Rzadko lub czasami ankietowani spotykali się z utrudnionym dojazdem do przedsiębiorstwa, błędnym adresem bądź błędem nawigacji, błędnym awizo lub numerem
przesyłki, problemem z wjazdem na teren przedsiębiorstwa, złym oznakowaniem na
jego terenie i na drogach oraz kupnem ciepłego posiłku i niezrozumiałą dokumentacją. Wymienione sytuacje mogą być spowodowane niedostosowaniem do gabarytów
pojazdów, wjazdów i przejazdów na terenie przedsiębiorstwa, przepisy administracyjne, które w nieuporządkowany sposób pozwalają tworzyć adresy, zbyt rzadkie aktualizowanie urządzeń nawigacyjnych, wadliwy przepływ informacji o przesyłce między
kierowcą a zlecającymi przewóz, brak standaryzacji niektórych dokumentów, niezrozumiałe zapisy w dokumentach przewozowych, mała liczba miejsc, w których można
spożyć ciepły posiłek.
Bardzo rzadko i rzadko kierowcy mają problem z podaniem im błędnego terminu
dostawy, znalezieniem stacji paliw, awarią pojazdu, nudą wynikającą z niewystarczających liczby tras do wykonania oraz wysyłaniem dokumentów do przedsiębiorstwa. Podobne wyniki w różnych częstotliwościach wykazały problemy z barierą językową i kontaktem z dyspozytorami, co pozwala wywnioskować, że zależy to od indywidualnych
umiejętności językowych poszczególnych kierowców i dopasowaniem osobowości oraz
szacunkiem osób wydających dyspozycje jazdy z konkretnymi ładunkami lub umiejętnie
wykorzystane oprogramowanie do zarządzanie transportem.
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Respondenci mogli jeszcze wskazać swoje własne propozycje problemów, z którymi
mają do czynienia w codziennym wykonywaniu pracy. Tylko 3 respondentów podało
następujące odpowiedzi:
·· nieuprzejmość innych kierowców i brak pomocy z ich strony,
·· kierowcy utrudniający pracę innym,
·· negatywne podejście kierowców innych narodowości.
Może to wskazywać na problemy między samymi kierowcami.

Zakończenie
Należy podkreślić, że wyniki przedstawionych badań nie mają charakteru reprezentatywnego. Z oczywistych przyczyn zostały one przeprowadzone anonimowo, nie podaje się
również miejsca czy przedsiębiorstw, wśród których rozprowadzono kwestionariusz ankiety. Problem jednak niewątpliwie istnieje, a przyczyny łamania przepisów wielokrotnie
mają swoje logiczne uzasadnienie. Środowisko kierowców zawodowych może stanowić
też interesujący obszar badań nad czynnikami motywującymi do pracy, szczególnie poza
płacowymi czy obciążeniami psychologicznymi. Wyniki tych badań są tylko przyczynkiem do dalszych rozważań. Stanowią w szczególności podwalinę do badań w zakresie
rozstrzygnięć dotyczących czynników powodujących wzrost konkurencyjności polskich
przewoźników na rynku europejskim, czy też konsekwencji ekonomicznych związanych
z wykorzystaniem samochodów autonomicznych.

Bibliografia
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa [online], www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/bilans_kapitalu_ludzkiego_-_raport_podsumowujacyiedycja.pdf, dostęp: 2.03.2018.
Czarnik S., Dobrzyńska M., Górniak J., Jelonek M., Keler K., Kocór M., Strzebońska A.,
Szczucka A., Turek K., Worek B. (2011), Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, PARP, Warszawa.
GUS (2017), Transport – wyniki działalności w 2016 r., Departament Handlu i Usług, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
Kałmucki W. (2018), Czas pracy kierowcy w transporcie drogowym w świetle nowych uregulowań
obowiązujących w wybranych państwach UE, praca dyplomowa – niepublikowana, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, ss. 42–50.
203

Sylwia Konecka, Anna Łupicka, Maciej Stajniak

Matuszewska A. (2018), Płace minimalne w krajach Unii Europejskiej jako jedno z zagrożeń dla
polskiego rynku usług transportowych, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, ss. 30–35.
PWC (2016), Rynek pracy kierowców, Raport przygotowany na zlecenie i wykonany we współpracy ze Związkiem Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” [online], http://tlp.org.pl/wpcontent/uploads/2017/03/pwc_raport_rynek_pracy_kierowcow.pdf, dostęp: 10.03.2018.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 z późn. zm.).

204

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2019
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XX | Zeszyt 7 | ss. 205–220

Mariusz Kruczek | mariusz.kruczek@gwsh.pl
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Wydział Zarządzania
ORCID ID: 0000-0002-5052-3729

Zbigniew Żebrucki | zbigniew.zebrucki@polsl.pl
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
ORCID ID: 0000-0002-6426-2814

Przepływy informacyjne w międzynarodowych
łańcuchach dostaw
Information Flows in International Supply Chains
Abstract: Contemporary changes in business management lead to continuous improvement
of production processes as well as inherent financial, material and information flows related to
them. The aim is to optimize, streamline and make the procedures more flexible, conditioning
the correct delivery of the product to the potential customer, according to his growing expectations. Organizations compete with each other for priority in providing the consumer with the
desired product in the right place and time, and the success of the delivery process is not only
due to the producer, but also to other links in the structure of his supply chain. The implementation of logistic principles, adopted in all segments, has a key impact on the functioning of the
supply chain and its relations. The main element connecting individual enterprises is the shared
goal and effective and efficient flow of information between the supply chain. The aim of the
article is to analyze information flows in the international supply chain of a clothing company.
Key words: informations flow, supply chain, international logistic

Wprowadzenie
Postępujący proces globalizacji doprowadził do powstawania szerokich relacji partnerskich
z kontrahentami z różnych części świata i kooperowania pomimo szeregu ograniczeń, w tym
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zwłaszcza geograficznych i formalno-prawnych. Przesłanką tych zmian jest dążenie do zdobywania nowych rynków i poszerzenie obszaru wpływu, co wiąże się również z zawieraniem umów między partnerami w sprawie osiągnięcia założonego celu biznesowego albo
osiągnięcia obopólnych korzyści poprzez alianse strategiczne. Coraz większego znaczenia
dla nawiązywania współpracy w wymiarze międzynarodowym nabiera logistyka [Wood,
Barone, Murphy i in. 2002, ss. 246–264]. Logistyka międzynarodowa skupiająca się na przepływach, ich nadzorowaniu i projektowaniu w relacjach między kooperantami, połączonymi
w łańcuchy logistyczne, uznawana jest także za zarządzanie międzynarodowym łańcuchem
dostaw poprzez koordynowanie logistycznych działań jego ogniw ponad granicami państw
[Gołembska 2007, s. 72]. Cechą charakterystyczną tego rodzaju relacji staje się czasowoprzestrzenna reorientacja dóbr materialnych, pieniężnych, informacji, a co za tym idzie, skierowanie strategii oraz procesów na skalę światową. Wszystkie te działania mają wzmocnić
konkurencyjność przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym. Powstające na skutek
internacjonalizacji nowe środowiska biznesowe, w związku z istniejącymi różnicami kulturowymi, stanowią podłoże do budowania relacji o złożonej strukturze. Dla ich funkcjonowania,
a zwłaszcza sprawnego i efektywnego przepływu strumieni materiałowych i informacyjnych,
konieczne stało się uwzględnienie jednostek ponadnarodowych, pełniących funkcje pomocnicze w relacjach między kontrahentami. Do jednostek tych należą między innymi firmy spedycyjne, transportowe, centra logistyczne oraz banki [Rymarczyk 1996, s. 17; Fonfara, Gorynia, Najlepszy i in. 2009, ss. 15–16]. Szczególna złożoność procesów logistycznych w relacjach
międzynarodowych wiąże się obecnie ze wzrostem złożoności przepływów informacyjnych,
gdyż to akuratność informacji, szybkość ich przetwarzania wpływają na trafność podejmowanych decyzji i produktywność całego łańcucha dostaw. W celu udoskonalania przepływu
strumieni informacji stosuje się coraz nowsze technologie informatyczne. Celem artykułu jest
ocena przepływów informacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie działającym na rynku
międzynarodowym i wskazanie na potencjalne zakłócenia pojawiające się przy realizacji zamówienia klienta. Dla realizacji tak postawionego celu przeprowadzono analizę przepływów
informacyjnych z wykorzystaniem metody mapowania procesów oraz ocenę ryzyka dla zakłóceń w tych przepływach.

Znaczenie informacji w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw
Jednym z efektów internacjonalizacji było powstanie międzynarodowych łańcuchów
logistycznych, stanowiących przestrzenne i organizacyjne połączenie punktów magazynowo-transportowych wraz z koordynowaniem polityki zamówień oraz zapasów
poszczególnych ogniw. Łańcuchy te tworzą następnie określone konfiguracje sieci logistycznych. Umożliwiają one optymalizację przepływów, wymianę informacji, skracanie
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czasu dostaw i utworzenie infrastruktury, przez którą dokonuje się przemieszczenia na
wszelkich płaszczyznach współpracy [Bauer 2009, s. 57]. W tym kontekście istotną rolę
odgrywa zarządzanie logistyką międzynarodową, łączące przepływ dóbr ponad granicami państw i pełniące rolę stymulatora tych procesów.
Kluczową częścią funkcjonowania łańcucha dostaw są realizowane w nim przepływy,
które wraz z ogniwami łańcucha tworzą jego główny trzon. Określane są także jako strumienie, a wśród nich wyróżnia się przepływy: dóbr, informacji, pieniędzy. Schemat przebiegu przepływów pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Strumienie przepływów w łańcuchu dostaw

Źródło: [Kruczek 2012, s. 13].

Przepływ dóbr, czyli materiałów, wyrobów gotowych, towarów, wiąże się bezpośrednio z transportem, zapewniającym przemieszczanie się ładunku do kolejnych ogniw, w kierunku ostatecznego klienta.
Informacja jest powszechnie stosowanym sformułowaniem, utożsamianym z wiadomością, komunikatem dotyczącym konkretnego zdarzenia bądź faktu [Kopaliński 2000,
s. 229]. W realiach funkcjonowania przedsiębiorstwa staje się narzędziem do podejmowania
decyzji oraz kontrolowania jego funkcjonowania. Wzrost intensywności i ilości przepływających informacji wiąże się z nieustannym działaniem trzech mechanizmów: zewnętrznego,
wewnętrznego oraz sprzężenia zwrotnego [Wojcieszak 2016, s 11]. Kluczową rolę w przepływie informacji odgrywają: dostępność, kompletność, zrozumiałość, wiarygodność, użyteczność, terminowość i adresowalność. Podczas oceny informacji liczy się przede wszystkim ich
prawdziwość, dokładność, źródło, zakres, horyzont czasu oraz częstotliwość wykorzystania
wraz ze sposobem przedstawienia (graficznie, liczbowo) [Pilżys 2010, s. 132]. W przepływie
informacji ważną rolę odgrywa kanał, nośnik informacji, który odpowiada za jej dostarczenie
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od nadawcy do odbiorcy w formie komunikatu. Powinien on zapewniać bezpieczeństwo,
szybkość oraz terminowość dostarczenia informacji do konkretnego podmiotu. Ranga i znaczenie wymienianych danych w obrębie firm wpłynęły na powstanie międzynarodowej
standaryzacji zarządzania bezpieczeństwem informacji zawartej w normie ISO/IEC 27001.
Norma ta stanowi zbiór zaleceń dotyczących prawidłowej komplementacji, wymiany i zarządzania wiadomością. W znacznym stopniu odnosi się do przepływów informacji w działalności logistycznej, gdyż decyduje o dbałości i wysokiej jakości wymienianych danych w kolejnych ogniwach w łańcuchu dostaw [Pałęga 2014, s. 4937]. Norma porusza takie aspekty, jak
zgodność przepływu informacji z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami, pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych, kontrola dostępu danych, bezpieczeństwo osobowe, fizyczne, środowiskowe [Norma PN-ISO/IEC 27001:2007].
W strumieniu informacji realizowanym w międzynarodowych łańcuchach dostaw
istotną rolę odgrywa dokumentacja, będąca głównym źródłem i nośnikiem danych
o realizowanych procesach i relacjach między ogniwami łańcucha dostaw. W zależności
od rodzaju przekazywanych komunikatów wyodrębnia się trzy rodzaje dokumentacji:
techniczną, ekonomiczną i społeczną. Dokumentacja pozwala na opisywanie transakcji,
procesów zaopatrzenia, dystrybucji, wytwarzania oraz wykorzystania siły roboczej wraz
z środkami materialnymi. Informacje zawarte w systemach informacyjnych ułatwiają
kontrolę przepływów materiałowych i finansowych oraz przebiegu pracy, a także odczytanie i interpretowanie ich efektów. Sprawna wymiana danych, wraz z ich przetwarzaniem pomiędzy poszczególnymi obszarami lub podmiotami gospodarczymi, prowadzi
do powstawania struktury obiegu dokumentów. Organizowanie przepływu dokumentacji wiąże się z zastosowaniem możliwie najkrótszych dróg i minimalizacją ogniw pośredniczących oraz wykorzystanych środków [Wojcieszak 2016, ss. 15–16]. Informacja
powinna dotrzeć w jak najkrótszym czasie, z zachowaniem swoich cech użyteczności
i bezpieczeństwa. Bez odpowiednich dokumentów, informacji zwrotnych i szeregu innych komunikatów odnoszących się do etapu działania poszczególnych ogniw współpraca pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw byłaby ryzykowna i niemożliwa.
Szybkość przetwarzania informacji wpływa na produktywność całego łańcucha dostaw. Dla udoskonalania przepływu strumieni informacji, poprzez ich integrację, stosuje
się coraz nowsze technologie informatyczne, będące skutecznymi nośnikami komunikatów i danych. W obrębie dokumentacji przełomem stało się wprowadzenie EDI (ang.
Electronic Data Interchange), w celu dostarczania informacji drogą elektroniczną z jednej
bazy danych do drugiej. EDI umożliwia archiwizację dokumentów, kompresję danych,
łączenie i rozdzielanie komunikatów [Kawa 2011, ss. 92–93]. Prócz tego od lat 70. XX w.
stopniowo powstawały nowsze, rozbudowane systemy, specjalizujące się w danych obszarach zarządzania logistycznego.
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Za sukces w technologii przepływu informacji pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw
uważa się stworzenie systemu SCM (ang. Supply Chain Management), odpowiedzialnego
za prawidłowe zarządzanie łańcuchem dostaw. System ten stanowi narzędzie informatyczne do przechowywania, wykorzystywania i zarządzania danymi z zakresu relacji,
przepływów z innymi ogniwami łańcucha, obsługi klienta, zapotrzebowania, zbytu, realizacji zamówień, sprzedaży czy reklamacji [Majewski 2008, s. 60]. Istniejące systemy
są dedykowane bezpośrednio osobom zarządzającym łańcuchem dostaw; są to między
innymi: MIS – System Informowania Kierownictwa, oraz jego rozwinięcie DSS – System
wspomagania decyzji. Pełnią funkcję pomocniczą w raportowaniu, wyciąganiu istotnych wniosków, w celu podjęcia najbardziej optymalnych decyzji w zakresie zarządzania
łańcuchem dostaw. Powstające rozwiązania, umożliwiające proces zarządzania cyklem
życia produktu – PLM (ang. Product Lifecycle Management), integrują procesy i systemy
związane z tworzeniem danego wyrobu. Służą unifikowaniu działań projektantów, dostawców, producentów, klientów, pozwalając im na dokonywanie operacji wielopłaszczyznowych w obrębie produktu. Nadrzędnym celem ich stosowania jest przechowywanie i przetwarzanie wszelkich informacji o produkcie w łańcuchach dostaw przez cały
cykl życia [Stajniak 2015, ss. 48–49].

Dokumentowanie międzynarodowych przepływów
towarowych
Podstawowym nośnikiem informacji w handlu zagranicznym, związanym z międzynarodowym obiegiem towarowym, jest szereg wymaganych dokumentów. Obieg dokumentacji wiąże się z ustalonymi przez kontrahentów warunkami Incoterms, które narzucają
obowiązek zapewnienia konkretnych dokumentów przez wskazaną stronę i wzięcia za
nie odpowiedzialności. Dobór dokumentacji zależy także od specyfiki danego kontraktu
handlowego w zależności od zasad wykonania przewozu, obowiązujących reguł prawnych, czy też różnorodności zlecenia transportowego. W handlu międzynarodowym
wyróżnia się cztery zasadnicze grupy dokumentacji ze względu na charakter czynności,
powodującej ich powstanie: związane z towarem (handlowe), transportowe (przewozowe), ubezpieczeniowe oraz odnoszące się do kontroli celnej, granicznej [Klopott, Urbanyi-Popiołek 2010, s. 5]. Oprócz tego istnieje także podział na dokumenty podstawowe,
reprezentujące towar (ubezpieczeniowe, transportowe, faktura handlowa) oraz dodatkowe, towarzyszące towarowi, a więc dotyczące kraju pochodzenia czy certyfikaty jakości.
Na ich podstawie można zdefiniować, czyją własnością jest dany ładunek, z jakiego kraju
pochodzi, jakie ma przeznaczenie, właściwości, czy też określić trasę dostawy oraz dalsze
szczegółowe dane niezbędne do procesu transportu oraz odprawy.
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Dokumenty podstawowe identyfikują najważniejsze informacje odnoszące się do
przedmiotu transakcji kupna-sprzedaży. Wskazują na właściwości towaru, ilość, rodzaj,
opakowanie i parametry fizyczne (wagę, objętość). Informują o faktycznej dostawie towaru na podstawie miejsc załadunku, wyładunku, przeznaczenia, ich terminach, a także
przewoźniku oraz rozdzieleniu ryzyka pomiędzy uczestników umowy. Dzięki nim dokonuje się wszelkich płatności związanych z transakcją, jak również określa wartość celną
towaru. Za ich dostarczenie odpowiada strona sprzedająca, wywiązując się tym samym
z umówionej dostawy towaru [Stępień 2011, ss. 400–402]. Z kolei dokumenty dodatkowe często zależą od lokalnych przepisów prawnych. Odnoszą się przeważnie do wymaganych zgodności jakościowych, wyszczególnionych parametrów czy właściwości.
Dotyczą dodatkowych atestów lub certyfikatów regulowanych przez przepisy prawne
danego kraju.
Pierwszą najważniejszą grupą dokumentów wymaganych podczas międzynarodowego obiegu towarami są [Karasiński 1993, ss. 40–41; Salomon 2003, ss. 88–89]:
·· faktura handlowa przygotowywana przez sprzedającego, będąca podstawą do potwierdzenia zawartej umowy;
·· specyfikacja towarowa (ang. Packing List), która ma na celu wyszczególnienie opisu
towaru i związanych z nim parametrów, na potrzeby procesu transportu;
·· świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin) zawierające informacje o kraju pochodzenia towaru.
Drugą grupę dokumentów stanowią dokumenty przewozowe, wystawiane przez
przewoźnika w momencie załadowania towaru bądź jego przyjęcia do załadunku na
wyznaczony środek transportu [Klopott, Urbanyi-Popiołek 2010, ss. 42–43]. Wówczas
określa się konkretne miejsce i czas na wykonanie dostawy towaru, a szczegółowe
uzgodnienia precyzują dobrane warunki Incoterms. Wybierając konkretną gałęź transportu, wyodrębnia się dokumenty przewozowe w transporcie morskim, śródlądowym,
lądowym, lotniczym, a ich przynależność przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Rodzaje dokumentów przewozowych
Rodzaj transportu
Morski/śródlądowy

Konosament, nota bukingowa, kwit sternika, kwit dokowy, morski list
przewozowy, czarter partia

Lądowy drogowy

List przewozowy samochodowy (CMR)

Lądowy kolejowy

List przewozowy kolejowy (CIM, SMGS)

Lotniczy

List przewozowy lotniczy (AWB,MAWB,HAWB)

Źródło: opracowanie własne.
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Kolejna grupa dokumentów to dokumenty ubezpieczeniowe, stanowiące dopełnienie dokumentacji w transakcjach występujących w obrębie międzynarodowego łańcucha dostaw. Do najważniejszych spośród dokumentów ubezpieczeniowych zalicza się:
polisy, certyfikaty ubezpieczeniowe oraz noty pokrycia.
Ostatnią grupę stanowią dokumenty celne, z których najważniejszy jest dokument
SAD. Wyróżnia się także Deklarację Wartości Celnej, dołączaną do zgłoszenia celnego,
aby umożliwić ustalenie wartości celnej danego towaru. Ponadto w procedurach celnych wykorzystywany jest Karnet TIR, który jednocześnie pełni rolę dokumentu gwarancyjnego [Marciniak-Neider 2011]. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju dodatkowe
dokumenty w postaci atestów i certyfikatów, to są one sporządzane po wykonaniu odpowiednich kontroli przez ekspertów. Wykonuje się je na wniosek urzędu bądź w związku z uwarunkowaniami kontraktu, a ich rodzaj zależy od kategorii towaru.

Przepływy informacji w międzynarodowym łańcuchu
dostaw – studium przypadku
Badania przepływów informacji w międzynarodowym łańcuchu dostaw przeprowadzono w przedsiębiorstwie sektora odzieżowego, które jest jednym z największych dostawców ubrań i akcesoriów sportowych w Polsce od 20 lat. Przedsiębiorstwo sprzedaje
swoje produkty pod trzema polskimi markami na rynku odzieży sportowej. Intensywny
rozwój przedsiębiorstwa przejawia się w intensywnym wzroście zatrudnienia i rozszerzeniu struktury firmy, która aktualnie bazuje na trzech głównych filarach. Są to: Dział Przygotowania Produktu (DPP), Działy Handlowe (DH) i Działy Wsparcia (DW). Pierwszy z nich
(tzw. DPP) jest odpowiedzialny za projektowanie, przygotowanie i zlecenie do produkcji
kolekcji na kolejne sezony. Ma za zadanie, przy współpracy z Działem Logistyki, zapewnić dostępność towarów dla wszystkich kanałów sprzedażowych. Wyroby muszą być
funkcjonalne, zgodne z najnowszymi rozwiązaniami oraz spełniające normy jakościowe. Działy Handlowe odpowiadają za współpracę z kontrahentami w kraju i za granicą.
W ich skład wchodzą następujące jednostki: Hurt Tradycyjny w Polsce, Hurt Tradycyjny
Eksport, Hurt Nowoczesny (Polska i Eksport), B2B, Sprzedaż Detaliczna, E-commerce. Każda z tych komórek odpowiedzialna jest za inny obszar kontaktu z odbiorcami, tworząc
w ten sposób kanały dystrybucji. Dla przedsiębiorstwa sektora odzieżowego niezmiernie
ważną rolę odgrywa wsparcie z wykorzystaniem systemów informatycznych. Analizowane przedsiębiorstwo bazuje na dwóch podstawowych programach, które zapewniają
prawidłowe funkcjonowanie i przekazywanie informacji. Pierwszy z nich to system klasy
PLM, który powstał wewnątrz organizacji i został dostosowany wyłącznie do jej potrzeb.
Zawiera szeroko pojęte dane na temat każdego produktu znajdującego się w ofercie
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sprzedaży. Łączy procesy powstania produktu, obejmujące komórkę projektancką, kupiecką, technologiczną, logistyczną oraz kontrolę jakości. Drugi system bazowy przeznaczony jest do wymiany informacji oraz komunikacji między firmą a punktami sprzedaży.
Program obejmuje dane na temat produktu, od momentu przyjęcia do magazynu, aż
do dostarczenia bezpośrednio klientowi. W ten sposób gromadzone są fakty dotyczące
procesów magazynowania i sprzedaży. Od początku istnienia przedsiębiorstwa koncepcja jego funkcjonowania bazowała na zlecaniu i koordynowaniu produkcji w państwach
azjatyckich, oferujących niskie koszty wytworzenia. Jednoznacznie przyjęta strategia
ekspansji zakładała, że przedsiębiorstwo ma funkcjonować nie tylko na rynku polskim,
ale również zagranicznych.
Analiza przepływu informacji w badanym łańcuchu dostaw została przeprowadzona
z wykorzystaniem wytypowanej wcześniej, ze względu na zidentyfikowane zakłócenia,
procedury przepływu informacji, związanej z dostawami realizowanymi z Bangladeszu
przez kanał dystrybucji detalicznej, z transportem morskim, na podstawie międzynarodowych warunków FOB, Incoterms 2010 oraz z formą płatności LC at sight, czyli za
okazaniem dokumentów (z ang. at sight). Obieg informacji w badanym łańcuchu dostaw przedstawiono na mapie procesów. W analizie ujęto następujące ogniwa: dostawców, importera – w tym Dział Przygotowania Produktu, Dział Logistyki Importu, Dział
Obrotu Towarowego, Dział Planowania oraz klientów, będących końcowym ogniwem
najbardziej rozwiniętego w firmie kanału – Dział Dystrybucji Detalicznej, a także ogniwa pomocnicze, takie jak: firma spedycyjna, bank importera i beneficjenta czy agencja
celna. Za początek obiegu informacji w międzynarodowym łańcuchu dostaw przyjęto
moment kontraktacji i dokonania zamówienia u zagranicznych dostawców, a za koniec –
etap dostarczenia towaru do klienta detalicznego i uzyskania informacji zwrotnej o potrzebie realizacji kolejnej dostawy.
Obieg informacji rozpoczyna się w Dziale Przygotowania Produktu (DPP), w momencie złożenia zamówienia przez kupca u konkretnego dostawcy. Kupcy kontaktują się
z dostawcą najczęściej mejlowo, na drodze kontraktacji i negocjacji dochodzą do wypracowania kontraktu, stanowiącego umowę między firmą a dostawcą, dotyczącą wyprodukowania zawartych w niej modeli na określonych warunkach dostawy i płatności.
Umowa jest pierwszym dokumentem potwierdzającym najistotniejsze fakty dotyczące
towaru, ilości i ceny. Po zatwierdzeniu dokumentu przez DPP po stronie dostawcy rozpoczyna się cały proces produkcyjny. Natomiast po stronie importera do systemu PLM
wczytywane są dane dotyczące zamówienia, ceny, ilości, składu materiałowego, rodzaju
transportu oraz warunków transportu zgodnie z wymaganiami Incoterms 2010, warunkami płatności i miejsca/portów załadunku i wyładunku. Istotny jest ustalony termin zakończenia produkcji. Umowa stanowi także szablon do otwarcia akredytywy w banku,
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jeżeli ustalono pomiędzy stronami warunki płatności LC. Przygotowywany jest wówczas projekt porozumienia, na podstawie którego każda z czterech stron (beneficjent,
bank beneficjenta, importer i bank importera) dokonuje akceptacji określonych w nim
warunków. Wówczas może zostać otworzona akredytywa. Regulowane są tam warunki zawarte w kontrakcie, takie jak forma transportu, dokładne warunki zapłaty, liczba
dni na zaprezentowanie dokumentów przez beneficjenta w jego banku, data ważności
LC, po upływie której akredytywa wygasa. Określa się także ewentualne odchylenia od
kwoty lub ilości towaru, którego dotyczy. Jej wartość jest dokładną kwotą, jaka powinna
się znaleźć w przygotowanych przez kontrahenta dokumentach, i jaką należy zapłacić
w celu ich odbioru. Zapisane w niej warunki muszą zostać koniecznie spełnione przez
dostawcę – stanowią warunek zaakceptowania dokumentów przez bank. W przypadku
niezgodności usterki wraz z dokumentami są prezentowane importerowi i ma on możliwość podjęcia decyzji o ich wykupieniu lub odrzuceniu.
Po ukończonym procesie produkcyjnym do importera przesyłane są dokumenty
umożliwiające zarezerwowanie środka transportu w celu przemieszczenia towaru.
Kupiec ustala wówczas datę gotowości towaru do odbioru oraz datę wymagalności
towaru w punkcie sprzedaży; od tego momentu można już dysponować towarem.
Oprócz tego wejściowe informacje zapewnia wstępny dokument listu przewozowego, przesyłany przez dostawcę drogą mejlową. Na tej podstawie kupiec dokonuje
wewnętrznej blokady w systemie PLM, przesyłanej do DLI (Dział Logistyki Importu).
Dzięki systemowi, następnie, możliwe jest zamówienie miejsca w środkach transportu u wybranych spedytorów, poprzez zawarcie umowy na transport towarów. Z listu
przewozowego do systemu zostają wprowadzone dane dotyczące objętości towaru,
ilości kartonów oraz wagi.
Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie transportu przez DLI w firmie spedycyjnej.
W wyniku tej operacji do systemu PLM zostają wprowadzane kolejne dane: nazwa i numer spedycji, data ETA (data wpłynięcia do portu wyładunku) wraz z portem, ETD (data
wypłynięcia z portu załadunku) oraz data planowanego przybycia towaru na magazyn.
W następnym etapie dochodzi już do przejęcia kontroli nad przepływem informacji pomiędzy ogniwami dostawca – spedytor – odbiorca przez DLI. Dział Logistyki
jest zobligowany do sprawdzenia zgodności dokumentów, zanim nastąpi wysyłka towaru. Kopie dokumentów importowych muszą być odzwierciedleniem oryginalnych
dokumentów wystawianych przez dostawcę po załadunku towaru do zlecenia importowego. Przedstawiają one dokładnie, jaki towar i w jakiej ilości zostanie wysłany
drogą morską, kolejową, drogową lub przesyłką lotniczą. Oprócz tego od dostawcy
wymaga się dostarczenia certyfikatu pochodzenia. Po sprawdzeniu zgodności kopii
dokumentów przez DLI, z danymi zawartymi w PLM, do kupca odpowiedzialnego za
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daną transakcję zostaje przesłana informacja elektroniczna z dokumentami. Równocześnie wysyłane są oryginalne dokumenty, które muszą dotrzeć przed terminem
pojawienia się towaru w miejscu wyładunku, tak aby spedytor dysponował niezbędnymi dokumentami do obioru towaru. Towar zostaje objęty procedurą celną i oclony
na podstawie oryginalnych dokumentów, takich jak: faktura handlowa, specyfikacja
załadunkowa oraz certyfikat pochodzenia. W następstwie dochodzi do przyjęcia towaru do magazynu przedsiębiorstwa na podstawie dokumentu przyjęcia z zewnątrz.
Dzięki niemu informacje o ilości i rodzaju towaru trafiają do dedykowanego systemu.
W momencie, gdy towar zostaje przyjęty na magazyn, możliwe jest dokonanie zamówienia w systemie i skompletowanie listy produktów wyznaczonych do przekazania
dla danego punktu sprzedaży. Odpowiada temu dokument zamówienia. Po skompletowaniu produktów zostają one transportowane w ustalonych datach, w celu przyjęcia na
wyznaczone sklepy według ustalonego planu. Ostatnim etapem przepływu informacji
jest zakup produktu, ewidencjonowany w systemie na podstawie wydanych paragonów. Powoduje on generowanie automatycznego komunikatu do Działu Obrotu Towarami oraz Działu Planowania o zmniejszającej się dostępności modeli w systemowych
magazynach sklepów.
Zdiagnozowane przepływy informacji poddano analizie i ocenie pod kątem opóźnień, jakie powstają na każdym etapie realizacji zamówienia, co powoduje zagrożenie
w postaci opóźnienia dostawy produktu do klienta. W analizie wykorzystano metodę Ishikawy (rysunek 2) do zidentyfikowania przyczyn pojawiającego się zakłócenia oraz analizę ryzyka z wykorzystaniem metody PHA (ang. Preliminary Hazard Anlysis), która opiera
się na wyznaczeniu wskaźnika końcowego ryzyka (W) wystąpienia wyselekcjonowanych
błędów, na podstawie prawdopodobieństwa (P) i sporządzenia możliwych szkód (S). Zidentyfikowano listę błędów, a następnie przeprowadzono analizę PHA. Określono przedział prawdopodobieństwa wystąpień błędów (tabela 2) oraz przedział stopnia oddziaływania tych błędów na ostateczne zagrożenie związane z niedotrzymaniem terminu
dostawy produktu do klienta ostatecznego (tabela 3).
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DOSTAWCA

Małe doświadczenie
w transakcjach
handlowych

Nieprecyzyjność pracownika

Błędy w dokumentach

Niedostosowanie się do
ustaleń z importerem

Przyjęcie dużego zamówienia
pomimo braku zasobów

Opóźniona produkcja

Brak czujności nad działaniami
dostawcy ze strony kupca

Brak zapewnienia przez kupca
stałego kontaktu z dostawcą

Niewłaściwy
przepływ informacji
z dostawcą

IMPORTER

Opóźniona procedura
akceptacji dokum. na mniejszą
kwotę

Brak akceptacji płatności

Wystawienie oryginalnych
dokumentów przed ich ﬁnalną
akceptacją

Brak korekty oryginalnych
dokumentów do ich zatw.

Długi proces
potwierdzania błędnych
kopii dokumentów

Przeciążenie stanu
magazynowego

Spóźniona wysyłka
dokumentów do banku

Nagromadzenie dużej
ilości towaru

Maksymalny czas oczekiwania na
prezentacje dokumentów przez
bank importera

Długi czas oczekiwania na SWIFT

Brak akceptacji ze
strony beneﬁcjenta

Święta państwowe

KURIER

PROCEDURY

Długi czas sprawdzania dokumentów w
banku beneﬁcjenta

Różnice czasowe pomiędzy momentem zapłaty w
systemie a pojawieniem się informacji w oddziale banku

Niedostosowanie systemu
bankowego do szybkiego działania

Niewłaściwy przepływ informacji
pomiędzy oddziałami banku

Liczne rozbieżności w
przekazywanych dokumentach

BANK DOSTAWCY

Opóźnienie zapłaty za
dokumenty w banku

Utrudniony kontakt z dostawcą

Prezentacja błędnych
dokumentów w banku

Niedbałość dostawcy

Zaniechanie ustalonego terminu

Brak zasobów ludzkich

Długi czas wydania towaru z
magazynu do punktu sprzedaży

Niedopilnowanie podpięcia
dokumentów przez dział dystrybucji

Brak podpiętych dokumentów w
systemie i ich potwierdzenia

BANK IMPORTERA

Święta państwowe

Długi czas dostarczenia
przesyłki z dokumentami

Niedostosowanie dostawy do
godziny otwarcia banku

Opóźniona dostawa
produktu do klienta

Zróżnicowane problemy dotyczące procedur

Działania spontaniczne nie na podstawie procedur

Brak standardów proceduralnych
w warunkach dużych opóźnień

Za długi czas na prezentację
dokumentów

Różnica w terminie prezentacji
dokumentów między
warunkami a procedurą
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Rysunek 2. Diagram Ishikawy

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2. Prawdopodobieństwo w metodzie PHA
Poziom

Stopień prawdopodobieństwa wystąpienia błędu (charakterystyka)

1

Bardzo nieprawdopodobne

2

Mało prawdopodobne, zdarzające się jeden raz w sezonie

3

Doraźne wydarzenia, zdarzające się kilka razy w sezonie

4

Zdarzenia występujące często, występujące kilka razy w sezonie

5

Często, regularnie występujące zdarzenia

6

Duże prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, zdarzenie notoryczne

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Stopień szkód w metodzie PHA
Poziom

Charakterystyka stopnia oddziaływania na szkodę

1

Znikome oddziaływanie, błąd nie wpływa bezpośrednio na opóźnienie dostawy produktu

2

Słabe oddziaływanie na opóźnienie, można łatwo skorygować

3
4
5
6

Średnie oddziaływanie na opóźnienie, brak podjęcia działań utrudnia realizację dostaw
w terminie
Duże oddziaływanie na opóźnienie dostawy, brak działań powoduje wyraźne
przesunięcie terminu dostaw
Znaczące oddziaływanie wywołujące opóźnienie dostawy, działania korygujące są
nieskuteczne a termin dostawy musi być zmieniony
Odbiór towaru nie jest możliwy do chwili usunięcia błędu

Źródło: opracowanie własne.

Następnie wyznaczono wskaźniki końcowego ryzyka (W) dla każdego z pojawiających się błędów w przepływie informacji. Wyniki przedstawiono w tabeli 4. Poziom ryzyka związanego z niedostarczeniem towaru w terminie jest tym wyższy, im wyższa jest
wartość wskaźnika.
Tabela 4. Opracowanie metody PHA
Zagrożenie
Brak załączonych dokumentów w systemie
PLM i ich potwierdzenia
Długi czas wydawania towaru z magazynu do
punktu sprzedaży
Niewłaściwy przepływ informacji z dostawcą
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Stopień
Prawdopodobieństwo
oddziaływania
wystąpienia (P)
na szkodę (S)

Ryzyko
związane
z błędem
(W=PxS)

3

2

6

2

4

8

3

3

9
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Zagrożenie
Maksymalny czas oczekiwania na prezentacje
dokumentów w banku importera
Niewłaściwy przepływ informacji między
oddziałami banku
Różnica w terminie prezentacji dokumentów
między warunkami LC a procedurą
Maksymalny czas oczekiwania na prezentacje
dokumentów w banku importera
Niewłaściwy przepływ informacji między
oddziałami banku

Stopień
Prawdopodobieństwo
oddziaływania
wystąpienia (P)
na szkodę (S)

Ryzyko
związane
z błędem
(W=PxS)

3

2

6

2

3

6

3

4

12

3

2

6

2

3

6

Różnica w terminie prezentacji dokumentów

3

4

12

Brak ustandaryzowanych procedur w sytuacji
dużych opóźnień

3

4

12

Opóźnienia w produkcji

3

6

18

Błędy w dokumentach

5

4

20

2

6

12

4

4

16

4

5

20

1

2

2

2

3

6

3

6

18

2

2

4

Opóźnienie zapłaty przez importera za
dokumenty w banku
Spóźniona wysyłka dokumentów przez
dostawcę do jego banku
Prezentacja błędnych dokumentów w banku
importera
Małe doświadczenie w transakcjach
handlowych
Długi czas sprawdzania dokumentów w banku
beneficjenta
Długi czas oczekiwania na komunikat swift
potwierdzający wydawanie dokumentów na
mniejszą kwotę
Długi czas dostarczenia przesyłki
z dokumentami

Legenda: W od 1 do 3 – akceptowalne; od 4 do 9 - ryzyko dopuszczalne; od 10 do 36 – ryzyko niedopuszczalne
Źródło: opracowanie własne.

Wymienione kwestie powinny być w takim wypadku objęte dodatkową, specjalną
procedurą, pozwalającą na uniknięcie opóźnienia odbioru dokumentów oraz towaru
i umożliwienie szybszego działania.
Podstawowym zidentyfikowanym zagrożeniem niedotrzymania terminu dostawy produktu są opóźnienia procesu produkcji, ale to zagrożenie nie jest związane z obiegiem informacji. Dlatego też w analizie skupiono się na czynnikach bezpośrednio zależnych od przepływu informacji w realizowanym łańcuchu dostaw. Najczęstszym i najbardziej niebezpiecznym
zagrożeniem są błędy w przygotowywanej przez dostawców dokumentacji. Pojawiają się one
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bardzo często i, mimo procedury wcześniejszej akceptacji kopii, dostawcy przesyłają je z nieprawidłowościami w oryginałach. Sam proces wskazywania błędów, ich poprawy i ponownego sprawdzenia wydłuża drogę finalnego potwierdzenia kopii dokumentów. W następstwie
dostawcy mają bardzo mało czasu na zaprezentowanie oryginalnych dokumentów w banku,
co sprawia, że albo spóźniają się z terminem ich prezentacji, albo nierzadko przygotowują
i przesyłają je jeszcze przed finalnym potwierdzeniem. Dostawcy, mimo wskazanych przez DLI
nieścisłości w kopiach, nie stosują się do ich korekty i prezentują w banku błędne wersje, niezgodne z ustaleniami. Stanowi to główną przyczynę wszelkich późniejszych nieprawidłowości,
takich jak uruchomienie dodatkowej procedury akceptacji błędnej faktury w banku oraz opóźnienie odbioru oryginałów. Efektem jest duże zagrożenie związane z długim czasem oczekiwania na wymianę komunikatów swift między bankami oraz akceptacją innej kwoty płatności
przez beneficjenta. Etap ten trwa zazwyczaj tydzień. Najprawdopodobniej wysyłka niepotwierdzonych ostatecznie dokumentów przez dostawcę do banku łączy się z koniecznością
wywiązania się z daty ich prezentacji zawartej w LC, zaś różnica między datą finalnego potwierdzenia a datą prezentacji wynosi tylko jeden dzień. Jest to stanowczo za krótki czas na to, by
dostawca zdążył z dostarczeniem oryginałów do banku awizującego. Powoduje to zagrożenie
spowodowane błędnie dobranymi warunkami w procedurze i tworzonej akredytywie.
Wymienione zakłócenia stały się podstawą opracowania procedur, których przestrzeganie ma pozwolić na uniknięcie opóźnienia odbioru dokumentów oraz towaru
i umożliwienie szybszego działania.

Zakończenie
Przepływy informacji są jednym z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za prawidłowy proces dostarczenia towaru do końcowego klienta. Dzięki nim możliwe jest udoskonalenie przepływu towarów oraz środków pieniężnych poprzez wdrażanie bardziej
skutecznych i szybszych metod komunikowania się i wymiany informacji, co w szczególności dotyczy środowisk międzynarodowych, w których, ze względu na różnice kulturowe,
czasowe czy społeczne, ryzyko zaistnienia nieprawidłowości jest dużo większe. Przepływ
informacji w międzynarodowym łańcuchu dostaw sektora odzieżowego ze względu na
specyfikę importowanych towarów jest szczególnie ważny i w przypadku zdecydowanej
większości realizowanych dostaw decyduje o ich powodzeniu, wpływając na poprawność,
szybkość i poufność wymiany danych czy też decyzji. Informacja może być zatem kluczem
do sukcesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez udoskonalanie metod oraz efektów jej obiegu. Przepływ danych oddziałuje na ogólną kondycję
funkcjonowania łańcucha dostaw, gdyż przyczynia się do należytego ruchu dwóch pozostałych strumieni finansowych i materialnych. Bez wymiany kluczowych wiadomości,
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a także dokumentów, przeprowadzenie tych operacji nie powiodłoby się. Sprawna i efektywna wymiana informacji wpływa na prawidłowy przebieg najważniejszych procesów
w łańcuchu dostaw, a ostatecznie na powodzenie w realizacji dostawy przeprowadzanej
pomiędzy ogniwami tego łańcucha. Tym samym badanie przepływów informacyjnych
oraz zastosowanie odpowiednich metod optymalizacyjnych doprowadza do uskutecznienia obiegu informacji, a przez to efektywności realizacji wszelkich procesów w łańcuchu dostaw, związanych z pozostałymi strumieniami przepływów.
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Zrównoważone podejście do transportu lotniczego
w kontekście innowacji organizacyjnych
i produktowych
Sustainable Approach to Air Transport in Context
of Organizational and Product Innovations
Abstract: The purpose of the paper is to examine sustainable approach to air transport on
example of organizational and product innovation, introduced in civil aviation industry, in pursuit of lower fuel consumption and reduction of externalities. Analyzed are two major aircraft
manufacturers Airbus and Boeing and their product evolution, enabling to achieve higher fuel
efficiency by its lower usage per unit. Discussed is technological, economical and environmental
impact of product innovations. Researched is impact of the sustainable practices on efficiency
of airlines and their economic output. As a result final conclusions and recommendations will be
presented, including identification of benchmark aircraft models in civil aviation.
Key words: sustainability, air transport, aircraft, airlines, innovations

Wstęp
Transport zrównoważony, w ujęciu długoterminowej stabilności ekonomicznej i ekologicznej, zakłada m.in. redukcję zużycia paliw nieodnawialnych [Black 2010]. Transport lotniczy, zapewniając usługę relatywnie najszybszego przewozu, w szczególności

Renata Pisarek-Bartoszewska, Barbara Galińska

na duże odległości, zużywa znaczne ilości paliwa. Niestabilność cen paliw i ich wysoki
udział w kosztach eksploatacji samolotów, a także dążenie do zrównoważonego rozwoju, determinuje innowacyjne podejście, w poszukiwaniu większej efektywności. Producenci statków powietrznych, w następstwie zapotrzebowania linii lotniczych na zakup
i utrzymanie w swojej flocie najbardziej efektywnych kosztowo samolotów, opracowują
i udoskonalają ich konstrukcje, w celu mniejszego jednostkowego zużycia paliwa. Linie
lotnicze wprowadzają też innowacje o charakterze organizacyjnym, mające doprowadzić
do optymalizacji zużycia nafty lotniczej [Belobaba, Odoni, Barnhart 2016].
Producenci statków powietrznych, stosując organizację marketingową, dostosowują się do popytu i wymagań linii lotniczych, aby sprostać wyzwaniu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, w dążeniu do maksymalizacji zysków. Z punktu widzenia ekonomiki
transportu [Spurling 2010], w branży lotniczej można zaobserwować stosunkowo wysokie
koszty stałe, ekonomię skali [Button 2010] i wykorzystania mocy produkcyjnych [Jara-Diaz,
Cortez, Moralez 2013]. Niezbędna jest racjonalizacja wykorzystania floty, aby osiągnąć jak
najwyższy współczynnik wypełnienia miejsc w samolotach. Istotne jest, aby sukcesywnie nabywać i utrzymywać we flocie innowacyjne samoloty, które zapewniają względnie
niższe zużycie paliwa i oszczędności operacyjne. Ponadto, oferowane są samoloty, które
dzięki innowacjom w zakresie reorganizacji przestrzeni pokładowej, są przystosowane do
przewożenia relatywnie większej liczby pasażerów, w celu wyższej efektywności.
Niższe zużycie paliwa przez samoloty, związane jest z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla, co stanowi problem i wyzwanie dla całego przemysłu lotniczego [Brueckner,
Zhang 2010]. Uznając znaczenie zmian klimatycznych i wpływu przewoźników na środowisko, Unia Europejska sformułowała w 2012 r. plan, zgodnie z którym linie lotnicze
na rynku UE będą funkcjonowały w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji
(ETS) [Brueckner, Abreu 2017; Albers, Buehne, Peters 2009]. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w 2016 r. zaproponowała dwa programy redukcji emisji
o zasięgu międzynarodowym [Brueckner, Abreu 2017]. Główne czynniki napędzające
innowacje w lotnictwie to: efektywność ekonomiczna i dążenie do osiągnięcia przewagi
konkurencyjnej, a także wpływ na środowisko i zmniejszanie emisji dwutlenku węgla.
W literaturze omawiane są źródła i rodzaje innowacji w lotnictwie oraz dyfuzja technologiczna [Hone, Friedman 2011]. Wprowadzenie innowacyjnych samolotów, w połączeniu z nowymi modelami biznesowymi linii lotniczych, w warunkach umów o otwartym niebie i liberalizacji rynku jest uważane za kamień milowy w lotnictwie [Taneja
2010, ss. 246–250]. Na globalnym rynku samolotów lotnictwa cywilnego można zaobserwować duopol, z dominującą pozycją dwóch producentów: Airbusa i Boeinga [Vasigh, Fleming, Tacker 2016, s. 229]. V. Singh i S.K. Sharma [2015] przedstawiają przegląd
piśmiennictwa dotyczącego optymalizacji zużycia paliwa w transporcie lotniczym. Kilku
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autorów opisuje metodologię obliczania wskaźników zużycia paliwa w komercyjnych
samolotach pasażerskich, w zależności od konfiguracji siedzeń, uwzględnionych w nowych modelach. Nacisk położony jest na korelację między zużyciem paliwa i emisją CO2,
a także szeroko pojętymi efektami zewnętrznymi [Park, O’Kelly 2014].
Celem artykułu jest zbadanie i przedstawienie zrównoważonego podejścia do transportu lotniczego na przykładzie innowacji organizacyjnych i produktowych, w przemyśle lotniczym, w celu uzyskania większej efektywności paliwowej i redukcji negatywnych
efektów zewnętrznych. Przeanalizowano dwóch głównych producentów samolotów
– Airbus i Boeing oraz ewolucję produktów w zakresie wyższej efektywności paliwowej, dzięki niższemu zużyciu jednostkowemu. Omówiono technologiczny, ekonomiczny
i środowiskowy wpływ innowacji produktowych. Przedstawiono wpływ zrównoważonego podejścia na działalność linii lotniczych. Przedstawiono wnioski i zalecenia, identyfikując najlepsze praktyki i wzorcowe modele samolotów w lotnictwie cywilnym.

Metodyka badania
W artykule, w kontekście przeanalizowania udziału zużycia paliwa w kosztach operacyjnych przewoźników i labilności cen surowca, omówiono energooszczędne innowacyjne
rozwiązania, wdrożone w produkcji samolotów, zawierające: wykorzystanie materiałów
kompozytowych, nowe generacje silników i bardziej aerodynamiczny kształt elementów
konstrukcyjnych. Porównywano wybrane samoloty wąsko- i szerokokadłubowe Airbus
i Boeing, które mogą być eksploatowane zamiennie przez linie lotnicze w celu obsługi
pasażerów, w zależności od liczby miejsc i długości trasy. Pokazano ewolucję poszczególnych typów samolotów, w celu osiągnięcia wyższej efektywności paliwowej.
Metodologia obliczania efektywności paliwowej opiera się na wskaźnikach, mierzących poziom zużycia paliwa lub ilość produkcji wytworzonej przy zużyciu jednej
jego jednostki. Miarą wyjściową może być przepustowość statku powietrznego, wyrażona za pomocą dostępnych pasażero-kilometrów (ASK) oraz wskaźnik jej wykorzystania Revenue Seat Kilometers (RSK) [Zou, Elke, Hansen 2012, ss. 8–9]. Efektywność
statku powietrznego, zależy od takich czynników, jak: liczba lotów dziennie z wykorzystaniem posiadanej floty samolotów, średnia długość lotu i liczba miejsc [Belobaba,
Odoni, Barnhart 2009, p. 477]. Większe statki powietrzne są uznawane za stosunkowo
bardziej efektywne, pod względem krańcowych kosztów operacyjnych [Givoni, Rietveld 2009; Łabędź, Adler 2006]. Przyjęto założenie, że z uwagi na stosowane strategie,
Airbus jest liderem na rynku z punktu widzenia największej konstrukcji samolotów,
a Boeing koncentruje się na oferowaniu średnich samolotów umożliwiających loty dalekiego zasięgu [King 2007].
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Wyniki umożliwiają ocenę, w jaki sposób zmiany we flocie linii lotniczej i charakterystykach operacyjnych, a także w cenie paliwa, wpływają na jego zużycie i proporcjonalnie poziom emisji dwutlenku węgla.

Determinanty innowacyjności w zrównoważonym rozwoju
transportu lotniczego
Linie lotnicze, działające w zmieniającym się środowisku, narażone są na ryzyko czynników zewnętrznych, wpływających na popyt na rynku, takich jak kryzysy gospodarcze,
ataki terrorystyczne, wojny, epidemie, erupcje wulkanów, warunki pogodowe itp., wywierające wpływ na liczbę przewożonych pasażerów oraz na wynik finansowy. Ponadto
istnieją składniki kosztów operacyjnych bezpośrednio wpływające na rentowność, ze
względu na ich wysoki udział w nakładach, w porównaniu do efektów. Niewątpliwie, paliwo lotnicze, jest jednym z najwyższych kosztów operacyjnych, biorąc pod uwagę ekonomię skali, w eksploatacji statków powietrznych.
Tabela 1. Struktura kosztów operacyjnych linii lotniczych
Rodzaj kosztów operacyjnych

Udział w kosztach ogółem (w %)

Paliwo lotnicze

17,3–25,2

Utrzymanie środków transportu

4,7–12,2

Opłaty lotniskowe

4,3–12,2

Opłaty użytkownika

3,4–11,7

Wynagrodzenie personelu lotniczego

5,9–10,5

Obsługa pasażerów

4,1–10,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IATA.

Z szacunków IATA, na podstawie danych pochodzących od członkowskich linii
lotniczych, wynika, iż wydatki na paliwo stanowią nawet 25% kosztów operacyjnych.
Natomiast utrzymanie środków transportu, może stanowić kolejne 12% nakładów. Relatywnie wysokie są też koszty napraw samolotów. W transporcie lotniczym można zidentyfikować znaczący efekt skali [Button 2010]. Dlatego niezbędne jest zmniejszenie
zużycia paliwa, aby uzyskać niższe koszty jednostkowe. Można to osiągnąć między innymi poprzez wprowadzenie innowacyjnych, bardziej paliwooszczędnych samolotów.
Ponadto, w historii gospodarczej miało miejsce kilka kryzysów naftowych, które wpłynęły na podejście do poszukiwania bardziej wydajnych paliwowo rozwiązań w wielu
sektorach, a także na produkcję samolotów [Epstein 2017]. W ostatnich dziesięcioleciach
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i obecnie można zaobserwować zmienne ceny paliwa lotniczego, z silną korelacją z kosztami ropy naftowej. Odnotowano kilka lat niezwykle wysokich cen paliw, co miało znaczący
wpływ na ekonomikę linii lotniczych i rentowność ich działalności.
Wykres 1. Średnia cena baryłki ropy OPEC w latach 2000–2017 (w USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych OPEC i Statista.

W XXI wieku zaobserwowano znaczną labilność cen ropy naftowej, wahającą się od ponad 20 USD na początku badanego okresu do ponad 110 USD w latach 2012–2014. Przełom
nastąpił w 2003 r., w którym w wyniku wojny w Iraku i polityki OPEC, zmniejszono podaż ropy
naftowej. Kilkuletni trend wzrostowy trwał do 2008 r., aż do poziomu 95 USD. Na trudną sytuację na rynku paliw, związaną ze wzrostem kosztów operacyjnych linii lotniczych, nałożył się
globalny kryzys finansowy, w latach 2008–2009, którego następstwem był spadek popytu na
przewozy lotnicze. Ożywienie nastąpiło w kolejnych latach, które charakteryzował spadek cen
ropy i relatywnie wyższe zapotrzebowanie na podróże lotnicze. Od 2012 r. zanotowano kilkuletni okres rekordowych cen ropy, na poziomie nawet 110 USD. W 2015 r. cena ropy spadała do
ok. 50 USD, a nawet 40 USD w kolejnym roku. Korzystna tendencja wynikała z faktu, że OPEC
nie ograniczył podaży, a także z wznowienia wydobycia przez USA i dodatkowej podaży z Iranu. W 2017 r. cena baryłki wynosiła około 52 USD, z prognozą możliwych dalszych wzrostów.
Ceny ropy, podlegające znacznym wahaniom, mają wpływ na koszty operacyjne
i rentowność linii lotniczych. Determinują poszukiwanie bardziej paliwooszczędnych
rozwiązań i wprowadzanie na rynek innowacyjnych samolotów. Istnieje jednak dodatkowe ryzyko, polegające na tym, że zamówione w czasie prosperity i korzystnej sytuacji
rynkowej środki transportu będą dostarczone, z uwagi na długotrwały proces produkcji,
w okresie kryzysu, kiedy linie lotnicze charakteryzuje relatywnie niższa rentowność.
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Innowacyjne samoloty pasażerskie w przemyśle lotniczym
W myśl idei zrównoważonego transportu, w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, producenci statków powietrznych tworzą nowe rozwiązania konstrukcyjne, które zapewniają mniejsze spalanie paliwa. W latach 2001–2017 zanotowano wyraźny
trend spadkowy oraz trzykrotne zmniejszenie zużycia nafty lotniczej, w przeliczeniu
na jednostkę lotu. Było to efektem m.in. wprowadzania do użytku coraz bardziej paliwooszczędnych samolotów.
Producenci nieustannie dążą do ulepszenia i zwiększenia efektywności konstrukcji. W lotnictwie efektywność paliwowa koreluje bezpośrednio z zasięgiem samolotu,
jego ładownością oraz wpływem na środowisko w postaci efektów zewnętrznych [ATAG
2017]. Istnieje wiele innowacji, dotyczących nowych i bardziej nowoczesnych modeli samolotów, w dążeniu do osiągnięcia lepszej wydajności paliwowej, wśród których można
wymienić m. in. [Wald, Fay, Gleich 2010]:
·· rosnące wykorzystanie lekkich materiałów kompozytowych,
·· nowe generacje silników,
·· bardziej aerodynamiczne końcówki skrzydeł,
·· dodatkowe miejsca przy reorganizacji przestrzeni, modyfikacje konstrukcyjne.
Poniższe zestawienie prezentuje postęp technologiczny dotyczący kilku wybranych modeli najczęściej stosowanych na świecie samolotów, w ich kolejnych wersjach wprowadzanych do użytku, które wraz z biegiem lat stawały się coraz mniej
paliwochłonne.
Tabela 2. Ewolucja efektywności paliwowej wybranych modeli samolotów
w przewozach pasażerskich
Rok
pierwszego
lotu

Liczba
miejsc

Airbus A 320

1987

150

3,18

2,61

Airbus A 320 neo

2015

154

2,82

2,25

Boeing 737-300

1984

126

3,55

3,46

Boeing 737-700

1997

126

3,21

3,11

Boeing 737-MAX 7

2017

128

2,90

2,77

Boeing 737-MAX 7

2017

140

2,55

1,94

Airbus A380

2005

525-853

10,16

2,9 - 3,27

Model samolotu
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Model samolotu

Rok
pierwszego
lotu

Liczba
miejsc

Boeing 747-400 (Jumbo Jet)

1988

416

11,11

3,26

Boeing 747-8 (Jumbo Jet)

2011

467

10,54

2,75

Boeing 767-400ER

1999

304

5,93

2,42

Boeing 787-9 (Dreamliner)

2013

304

5,7

2,31

Zużycie paliwa
Efektywność zużycia
(kg/km)
(litry/pasażera/100 km)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych producentów Airbus i Boeing.

Porównane, kolejne wersje modeli samolotów wąsko- oraz szerokokadłubowych, należą
do najczęściej występujących we flotach przewoźników powietrznych. Samoloty średniego
zasięgu A320 oraz B737, są użytkowane zarówno przez tradycyjne sieciowe, charakteryzujące się zróżnicowaną flotą, jak również niskokosztowe linie lotnicze, decydujące się zazwyczaj na tylko jeden typ samolotu. Przykładem jest Ryanair, który wykonuje przewozy jedynie samolotami B 737 [Nasza Flota]. Linia niskokosztowa Wizz Air natomiast korzysta głównie
z samolotów Airbus A 320 [Company Overview]. Na przykładzie postępu technologicznego,
można zauważyć, że jego młodszy odpowiednik A 320 neo1, posiada na pokładzie o kilka
miejsca dla pasażerów więcej, dzięki innemu rozmieszczeniu części kuchennej i socjalnej2.
Na lepszą ekonomikę lotu, poza nowej generacji silnikami, przełożyły się również innowacje związane z innymi końcówkami skrzydeł3, co łącznie ograniczyło zużycie paliwa o 20%,
w stosunku do poprzednich generacji tego typu samolotu. Efekty zewnętrzne, takie jak emisja dwutlenku węgla i azotu zmniejszyły się o 10%, a powodowany hałas o 50%. Pierwszą
linią lotniczą, która dokonała zakupu modelu A 320 neo, była Lufthansa [Opening a New Era].
Bezpośrednim konkurentem samolotu A 320 jest B7374 . Kontrpropozycją na innowacje produktowe firmy Airbus jest Boeing B 737-MAX. Efektem nowoczesnych silników

1
A 320 neo (New Engine Option) w przeciwieństwie do poprzednich generacji ceo (Current Engine Option),
oznacza zastosowanie nowego typu silnika, zużywającego o ok. 12–16% mniej paliwa, zwiększając zasięgu
o ok. 1 000 km lub możliwość przewiezienia ładunku o 2 t. Więcej w: A Natural Evolution, www.airbus.com.
2
Rozwiązanie znane jako Airbus Space-Flex, polega na zmianie w rozmieszczeniu elementów w kabinie pasażerskiej, w tym: kosztem likwidacji dwóch stolików i szafek kuchennych, przeniesieniu toalet na tył i ich połączeniu,
dzięki czemu z większej przestrzeni może skorzystać osoba niepełnosprawna. Zaoszczędzone miejsce przeznaczono na rząd kilku siedzeń. Więcej w: Cabin Design. Doing More With Less, www.airbus.com.
3
Dotychczas stosowane winglety jako końcówki skrzydeł zostały zastąpione sharkletami, przypominającymi
kształtem płetwy rekina, które powodują, że do lotu potrzebna jest mniejsza siła ciągu, a zużycie paliwa spada
o ok. 3,5–4% [The Neo].
4
Boeing 737 jest najpopularniejszym i najczęściej zamawianym samolotem pasażerskim na świecie. Szacuje się, że co
5 sekund na świecie startuje lub ląduje maszyna tego typu. Wyróżniane są trzy generacje samolotów B737: Original
(produkowane w latach 1967–1988), Classic (1983–2000) i Next-Generation (1997–nadal). Więcej na: www.boeing.com.
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oraz innowacyjnych końcówek skrzydeł, jest o 20% mniejsze zużycie paliwa niż pierwszych
samolotów Next Generation i zwiększenie zasięgu do 6,4 tysiąca km, co oznacza progres
o tysiąc km. Najnowszy B737-MAX szacunkowo wykorzystuje o 8% mniej nafty lotniczej
niż A 320 neo. Zapewniono również redukcję hałasu o ok. 40% [737 MAX efficiency...].
Największy w segmencie szerokokadłubowym, dwupoziomowy Airbus A 380, który
w tradycyjnym podziale na trzy klasy zaprojektowano na 525, a w przypadku jedynie
klasy ekonomicznej na 853 miejsc, zbudowano z materiałów kompozytowych, pozwalających na uzyskanie lżejszej konstrukcji. Samolot spala od 2,9 l paliwa na pasażera na dystansie 100 km, czyli o 12% mniej niż, reprezentujący poprzednią generację produktów,
Boeing 747-400 (Jumbo Jet), który jako najpopularniejszy samolot na trasach dalekiego
zasięgu również przeszedł zmiany technologiczne. Amerykański producent wprowadził na rynek nowy model B 787 (Dreamliner), który zastąpił B 767. Dreamliner osiągnął najwyższą efektywność pod względem zapotrzebowania na naftę lotniczą spośród
wszystkich samolotów dalekodystansowych, zużywając jedynie 2,3 l paliwa na pasażera
na 100 km, a zastosowane do jego produkcji materiały kompozytowe stanowią połowę
wagi ogólnej i aż 80 % objętości. Model B 787-9 charakteryzuje zasięg aż 16 300 km,
najdłuższy w tym modelu samolotów [Ready for the Long Haul; Fetters-Walp]. Najwyższą
efektywnością paliwową, wśród wymienionych modeli samolotów, charakteryzują się
wąskokadłubowy Boeing 737-MAX oraz szerokokadłubowy B 787 Dreamliner.
Otoczenie technologiczne wpływa na możliwości ograniczenia jednostkowego zużycia nafty lotniczej. Wobec wysokich cen paliw, stanowiących jeden z głównych składników
kosztów działalności lotniczej, by sprostać zapotrzebowaniu przewoźników, projektuje się
coraz lżejsze i bardziej paliwooszczędne konstrukcje samolotów. Silniki na przestrzeni dekad stały się bardziej efektywne, poprawiła się aerodynamika dzięki nowym konstrukcjom
skrzydeł i innych części samolotu. Progres pod względem efektywności paliwowej w przemyśle lotniczym ocenia się następująco [Williams, O’Connell 2011, s. 88]:
·· nowe środki transportu są o 70% bardziej efektywne paliwowo niż 40 lat wcześniej
oraz o 20 % lepsze niż przed dekadą,
·· nowoczesne samoloty osiągnęły spalanie 3,5 litrów paliwa na 100 pasażerokilometrów,
·· samoloty A380 i B787 zużywają do ok. 3 litrów paliwa na 100 pasażerokilometrów.
Zastosowanie materiałów kompozytowych, zmniejszające wagę samolotu, jest
istotnym czynnikiem ekonomii spalania paliwa. Umożliwia zastosowanie mniejszych
silników o dostosowanej mocy, co przekłada się na większy zasięg lub mniejsze zużycie na tej samej trasie. Przyjmuje się zasadę, że redukcja wagi samolotu o 1% koresponduje ze zmniejszeniem zużycia paliwa o ok. 0,75%. Ponadto, wprowadzone innowacje,
przyczyniły się do redukcji efektów zewnętrznych, w szczególności niższego poziomu
hałasu. Samoloty są obecnie średnio o 50% cichsze niż 10 lat wcześniej. Poprawiono
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także relację zużycia paliwa do emisji CO2 o 75% [ATAG 2017; Epstein 2017]. Przemysł
lotniczy, zorientowany na innowacje i zrównoważony rozwój, wciąż poszukuje przewagi konkurencyjnej, spełniając oczekiwania społeczno-gospodarcze, aby ograniczyć
nieefektywność i efekty zewnętrzne.

Zakończenie
Zrównoważony rozwój w przemyśle lotniczym oraz dążenie do rentowności prowadzonej działalności w otoczeniu konkurencyjnym, wymagają uwzględnienia czynników
ekonomicznych i środowiskowych. Producenci i linie lotnicze, poszukują przewagi konkurencyjnej, w innowacyjnych modelach samolotów, w celu osiągnięcia możliwie jak najwyższej efektywności paliwowej. Przeprowadzona analiza pokazała, że samoloty szerokokadłubowe charakteryzują się relatywnie mniejszym jednostkowym zużyciem paliwa
i emisją dwutlenku węgla [Brueckner, Abreu 2017]. Zgodnie z wynikami badań, najwyższą efektywność paliwową uzyskuje wąskokadłubowy Boeing 737-MAX i szerokokadłubowy model 787 Dreamliner, w segmencie długodystansowym. Innowacje dotyczące samolotów mają wpływ na środowisko i lepszą efektywność ekonomiczną linii lotniczych,
co ma ogromne znaczenie w dobie zmienności kosztów paliwa i zagrożeń związanych
z opłatami za emisję. Trwający proces poszukiwań nowych rozwiązań w zakresie projektowania i eksploatacji samolotów będzie zależał od możliwości technologicznych i presji
czynników zewnętrznych, w tym oczekiwań linii lotniczych i obowiązujących regulacji.
Tematem dalszych badań, mogą być inne innowacje organizacyjne, wprowadzone przez
linie lotnicze, aby osiągnąć niższe zużycie paliwa, w tym optymalizacja siatki połączeń.
Pozostałe źródła innowacji mogą dotyczyć systemów zarządzania ruchem lotniczym,
w celu zmniejszenia kongestii, generującej opóźnienia i dodatkowe zużycie paliwa.
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Abstract: The operation of transport and forwarding companies is strongly supported by
a number of information solutions; among them one of the most important are freight exchanges. Freight exchange operators ideally use the opportunities offered by modern teleinformation technology, offering access to many functions within running platforms, 24 hours a day, seven days a week. Each company has the ability to quickly reach entities forming
a transport environment regardless of their time zone and geographical space. There are
a number of freight exchanges on the Polish market, the most popular of which are: Trans.
eu, TimoCom. Each of them has a number of functions and principles of operation that
translate into advantages and disadvantages of the system. Therefore, the aim of the article
is to compare and evaluate the listed transport exchanges. A questionnaire was prepared
and carried out for the implementation of the assumed task. Its main part concerned the
assessment of nineteen parameters of the listed exchanges.
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Wprowadzenie
W Polsce od wielu lat obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój całego rynku TSL. Jednym
z głównych elementów tego rynku jest szeroko rozumiany transport, szczególnie drogowy.
Widoczne jest to wyraźnie w statystykach publikowanych przez GUS [https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/, dostęp: 10.12.2018]. Polska znajduje
się na drugim miejscu w Europie pod względem wykonanej pracy przewozowej w międzynarodowym transporcie samochodowym ładunków. Wzrasta zarówno wielkość pracy
przewozowej wykonanej za pomocą transportu samochodowego, jak i liczba przedsiębiorstw w transporcie samochodowym zarobkowym zaliczanych do sekcji H w PKD 2007,
a także liczba samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych oraz naczep
i przyczep. Widoczny rozwój transportu samochodowego wymusza wprowadzanie przez
przedsiębiorstwa nowoczesnych rozwiązań, które wpływają na poprawę efektywności
i sprawności funkcjonowania. Jednocześnie w działalności spedycyjnej i przewozowej liczą się głównie: czas, koszty, bezpieczeństwo, łatwy dostęp do informacji oraz kontakty
z solidnymi partnerami biznesowymi. Wszystko to powoduje konieczność poszukiwania
takich rozwiązań, które będą optymalizowały działalność przedsiębiorstw. Takie możliwości stwarza dynamiczny rozwój technologii informatycznych, na bazie których rozwinęły
się giełdy transportowe. Ze względu na wielość funkcji, które mogą pełnić, ciągłą ich rozbudowę oraz liczne zalety stały się one powszechnym rozwiązaniem. Na rynku wykorzystywanych jest wiele różnych giełd, wśród których można wyróżnić: Trans.eu, TimoCom,
Teleroute, WTransnet, Cargoglob.com, Logipeo, ale jest ich – oczywiście – znacznie więcej.
Każdą z nich charakteryzuje wiele funkcji i zasad działania, które przekładają się zarówno
na zalety, jak i wady systemu. Stąd celem artykułu jest porównanie i ocena dwóch najpopularniejszych w Polsce giełd transportowych: Trans.eu i TimoCom. Aby zrealizować założone
zadanie, przygotowano kwestionariusz ankietowy, którego zasadnicza część dotyczy oceny dziewiętnastu parametrów wymienionych giełd. Na podstawie zebranych i uporządkowanych za pomocą kwestionariusza informacji dokonano analiz porównawczych, a ich
wyniki zaprezentowano w artykule.

Rola giełd transportowych
Elektroniczne giełdy transportowe stały się powszechnym narzędziem, bez którego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie współczesnych firm przewozowo-spedycyjnych. Zarówno swój dynamiczny rozwój, jak i dużą popularność giełdy transportowe zawdzięczają głównie takim cechom, jak: łatwość dostępu, prostota obsługi, nieskomplikowana
integracja systemów informatycznych uczestników. Szybkość użytkowania, skuteczność
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działania to tylko wybrane czynniki, które mają istotny wpływ na rozwój tego segmentu
rynku [Rydzkowski 2007, s. 264]. Elektroniczne giełdy stały się swego rodzaju platformą
łączącą różne podmioty w sieci logistycznej. Wspierają złożone procesy logistyczne, pozwalając na ich usprawnienie. Ponadto przypisuje się im także znaczącą rolę w rozwoju
„zielonych łańcuchów dostaw”, gdyż umożliwiają: minimalizację pustych przebiegów,
zmniejszenie liczby wykonanych kursów oraz ograniczenie emisji spalin [Bohács, Frikker,
Kovács 2013, ss. 209–210]. Traktowane są często jako idealne narzędzie do zmniejszania
negatywnych skutków sezonowości popytu związanego z usługami transportowymi na
rynku krajowym, gdyż dają dostęp do ofert z Europy i umożliwiają realizowanie przez
polskie firmy działalności kabotażowej [Kisielewski, Leśniakiewicz 2016, s. 1368]. Korzystanie z giełd pozwala także na dokonywanie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, głównie w obszarze poszukiwania partnerów biznesowych [Kulińska 2015,
s. 206]. Giełdom transportowym P. Kisielewski i M. Leśniakiewicz przypisują wspomagającą rolę w budowaniu więzi ekonomicznych łączących całą gospodarkę, a jeśli chodzi
o gospodarki narodowe ich znaczenie polega na integracji firm z różnych państw [Kisielewski, Leśniakiewicz 2016, ss. 1368–1377].
W literaturze podkreśla się, iż kondycja giełd jest odzwierciedleniem sytuacji w sektorze TSL. Tak było np. w trakcie kryzysu, który dotknął także branżę transportowospedycyjną – nastąpił wzrost ofert wolnych pojazdów, podczas gdy ilość dostępnych
ładunków do przewozu zmalała. Również działy windykacyjne w tym okresie odczuwały
skutki problemów rynkowych [Loos 2010].
Giełdy transportowe przestały być już tylko miejscem wymiany informacji – dają
wiele dodatkowych możliwości, m.in. umożliwiają integrację z portalami społecznościowymi czy korzystanie z dodatkowych narzędzi wspomagających, takich jak mapy
i dostępne na nich lokalizacje pojazdów czy komunikator biznesowy [Palczewska, Barwiński, Borowiecki 2015, ss. 125–126]. A. Kawa przypisuje giełdom transportowym ważną
rolę w zmniejszaniu barier utrudniających wejście na rynek usług logistycznych [Kawa
2015, s. 3]. Powszechność wykorzystywania Internetu oraz stosunkowo niskie koszty dostępu do giełd elektronicznych wpływają na ich wykorzystywanie nie tylko przez duże
korporacje, lecz także przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Stosowanie giełd elektronicznych umożliwia przejście od koncepcji sztywnych, tradycyjnych łańcuchów dostaw
bazujących często na wieloletnich kontraktach do dynamicznych i rekonfigurowanych
łańcuchów obejmujących partnerów oferujących wzajemnie najbardziej korzystne –
w danym momencie – warunki współpracy [Kulińska 2015, s. 206].
R. Föhring i S. Zelewski zwracają uwagę na konieczność rozwoju giełd z uwzględnieniem transportu multimodalnego [Föhring, Zelewski 2015, s. 647]. Jest to wynik polityki
transportowej Europy, w której podkreśla się dążenie do wykorzystywania w procesach
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logistycznych – poza transportem drogowym – także innych gałęzi transportu. Wymaga to koordynacji działań w ramach procesu transportowego realizowanego nie tylko
przez jeden środek przewozowy, ale także tych realizowanych na styku różnych środków
i gałęzi transportu. To właśnie dlatego pojawiają się wymogi dotyczące budowy specjalnych intermodalnych giełd ładunków. G. Kovács zauważa możliwości, jakie giełdy transportowe wraz z magazynowymi stwarzają dla rozwiązywania problemów związanych
z logistyką miasta [Kovács 2010, ss. 25–28]. Ich dostosowanie i zastosowanie przyczynić
się może do wzrostu efektywności transportu miejskiego towarów w wyniku jednoczesnego ich transferu od większej liczby załadowców oraz możliwości organizowania transportu powrotnego. W ten sposób można ograniczyć liczbę pojazdów kierowanych do
miast i zmniejszyć ich negatywny wpływ na środowisko. Elektroniczne giełdy transportowe mogą mieć charakter zarówno platform otwartych, jak i zamkniętych. Te pierwsze
umożliwiają zainteresowanym podmiotom (głównie nadawcom ładunku, spedytorom,
przewoźnikom) korzystanie z funkcji giełdy bez żadnych barier wejścia [Wang, Potter,
Naim 2007, s. 3]. Jedynym warunkiem jest spełnienie podstawowych wymogów formalnych związanych z bezpieczeństwem transakcji i użytkowników giełdy. Giełdy zamknięte określane są także mianem „giełd dedykowanych” [Rydzkowski 2007]. Bazują one na
przepływie informacji pomiędzy użytkownikami w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem extranetu, czyli sieci posiadającej ograniczenia w dostępie. Przeznaczone są jedynie dla stałych kontrahentów biznesowych. W przypadku giełd zamkniętych następuje
koncentracja wybranych kontrahentów w ramach pojedynczej platformy, co eliminuje
złożone i kosztowne procesy związane z integracją różnych systemów organizacyjnych
przedsiębiorstw. Struktura taka skupia się bardziej na realizacji długookresowych działań generujących wartość dodaną między podmiotami [Wang, Potter, Naim 2007, s. 3].
Oczekiwania wobec elektronicznych giełd transportowych ciągle rosną. Związane
są głównie z takimi atrybutami, jak: skuteczność, szybkość i bezproblemowość obsługi,
jasność i przejrzystość funkcji, szybkość pracy i czas przetwarzania informacji, pewność
ciągłości pracy. Jednak w prowadzonych analizach pojawiają się także sugestie odnośnie
brakujących rozwiązań, np. dotyczące wprowadzenia informacji o bezpiecznych parkingach czy też powstania portali powiązanych z elektronicznymi giełdami transportowymi i zajmujących się rynkiem pracy dla kierowców w wyniku czego przyczyniałyby się
one do równoważenia podaży i popytu na ich usługi [Kisielewski, Leśniakiewicz 2016, ss.
1368–1377]. Pojawianie się tego typu oczekiwań klientów powoduje ciągły rozwój giełd
oraz tworzenie nowych funkcji i aplikacji. W ten sposób generowana jest wartość dodana,
która sprawia, że giełda przestaje być prostym narzędziem wspierającym poszukiwanie
ładunków czy pojazdów, a staje się funkcjonalnym pakietem oprogramowania dla wielu
różnych użytkowników. Ponadto konkurencja na rynku operatorów giełdowych wpływa
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dodatnio na jeszcze większe przyciąganie innowacji do tego segmentu rynku. Wprowadzenie nowego rozwiązania przez jednego z operatorów przyspiesza pracę nad alternatywnym rozwiązaniem u drugiego. Konkurencja na rynku elektronicznych giełd transportowych inspiruje i zachęca do dalszych prac nad wprowadzeniem innowacji, które
są implementowane do całego łańcucha logistycznego [Sosnowski, Nowakowski 2015].

Porównanie giełd transportowych: Trans.eu i TimoCom
Elektroniczne giełdy transportowe stały się miejscem poszukiwania przewoźników, ładunków, ale także innych działań wspomagających przeprowadzane transakcje. Dokonały
one przełomowych zmian w realizowanych procesach, przyczyniając się do redukcji czasu
przemieszczania ładunków, wzrostu bezpieczeństwa transportu i ograniczenia pustych
przebiegów. W celu dokonania porównania oraz oceny wybranych giełd transportowych
przeprowadzono analizę dostępnych źródeł literatury, raportów oraz samych platform internetowych. Dodatkowo pod koniec 2017 r. został opracowany i przeprowadzony kwestionariusz ankietowy. Składa się on z trzech części, zawierających odpowiednio:
·· podstawowe informacje dotyczące wykorzystywanych giełd (część I),
·· ocenę giełd (część II),
·· metryczkę (część III).
Badanie przeprowadzono wśród osób reprezentujących przedsiębiorstwa związane
z branżą przewozowo-spedycyjną, zawodowo posługujących się giełdami. Reprezentowane firmy to: mikroprzedsiębiorstwa (26%), małe przedsiębiorstwa (26%), średnie
przedsiębiorstwa (36%) i duże przedsiębiorstwa (12%). Niemal połowa z nich (49%) to
przedstawiciele województwa śląskiego, pozostała część rozmieszczona była w różnych
innych regionach kraju.
Przeprowadzone analizy pozwoliły wyodrębnić dwie najbardziej popularne w Polsce
platformy: Trans.eu oraz TimoCom (zob. rysunek 1). Były one zdecydowanie najczęściej
wskazywanymi rozwiązaniami wspomagającymi działalność transportową, przy czym
należy zaznaczyć, iż istniała możliwość wyboru kilku odpowiedzi. Jak wynika z analizy
danych, najczęściej wykorzystywane giełdy mają w tym zakresie zdecydowaną przewagę nad pozostałymi wskazanymi propozycjami.
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Rysunek 1. Poziom wykorzystywania giełd transportowych (w %)

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę to, że obecnie giełdy transportowe spełniają nie tylko funkcje
związane z poszukiwaniem ładunków i przewoźników, ale także wiele dodatkowych, dokonano porównania stopnia ich wykorzystywania przez ankietowanych (zob. rysunek 2).
Rysunek 2. Wykorzystywane funkcje giełd transportowych (w %)

Źródło: opracowanie własne.

W nawiązaniu do uzyskanych wyników w dalszych analizach koncentrowano się na
dwóch najczęściej wykorzystywanych giełdach. Każdą z nich charakteryzuje wiele funkcji
i cech, które zbiorczo zostały porównane na podstawie wybranych kryteriów (zob. tabela 1).
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Tabela 1. Porównanie Trans.eu i TimoCom według wybranych kryteriów
Lp.

Kryterium

Trans.eu

TimoCom

1.

Zasięg

Ma 10 oddziałów w Europie;
prowadzi działalność w 20
europejskich krajach

Centrala w Niemczech,
przedstawicielstwa w Polsce,
Czechach i na Węgrzech;
prowadzi działalność
w 44 krajach Europy

2.

Rozpoczęcie
działalności

W 2004 r. w Polsce

W 1997 r. w Niemczech

Informacje
ogólne
3.

Liczba ofert

Roczna liczba ofert ładunków –
112 mln; roczna liczba transakcji
– 3,9 mln

Do 750 tys. ofert frachtów
i wolnych przestrzeni dziennie;
ponad 516 mln ton ładunków
rocznie; 30 tys. powierzchni
magazynowych i logistycznych
w Europie

4.

Klienci

Największa giełda środkowowschodniej Europy, ok. 37 tys.
abonentów

Największa giełda europejska,
kontrahenci z całej Europy, ponad
127 tys. użytkowników1

5.

Bezpłatny test
giełdy

Tak, do 30 dni

Tak, do 4 tygodni

6.

Opłata aktywacyjna 615 zł

175 euro

Opłata miesięczna

290 zł

Pakiet starter (najtańszy)
149,90 euro

8.

Liczba kont
dostępu

Niezliczona ilość kont

Liczba kont dostępu – 10 (każde
kolejne płatne 10 euro)

9.

Autoryzacja

Jest wymagana

Jest wymagana

Dokumentacja
wstępna

Jest wymagana (podobna)

Jest wymagana (podobna)

Logowanie

Odpowiedni program ze strony
producenta; na dowolnym
komputerze

Odpowiedni program ze strony
producenta; przyporządkowanie
giełdy do IP komputera

7.

10.

11.

Cena

Członkowstwo
i logowanie
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Lp.

Kryterium

Trans.eu

Giełda ofert wolnych ładunków
– TransLoad; giełda pojazdów
– TransTrucks; komunikator
Usługi podstawowe biznesowy – TransCommunicate;
bezpieczeństwo transakcji
–TransProtect; działania

12.

windykacyjne – TransInkasso

Oferta

13.

Dodatkowe usługi

14.

Bezpieczeństwo

Transakcja

Szeroki wachlarz usług i aplikacji,
np. forum transportowe,
informator transportowy Trans.
info, market transportowy
24trans.pl; kalkulator kosztów;
podgląd na mapie – TransMap;
funkcja tłumaczonych zwrotów
branżowych; automatyczny
monitoring ofert

Szeroki wachlarz usług i aplikacji,
np. mobilny TimoCom (aplikacja
na tablet i smartfon); moduł
kalkulacyjno-trackingowy – TC
eMap; brak automatycznego
monitoringu (istnieje jedynie
możliwość odświeżania strony);
TCProfile – indeks firm ze
zintegrowaną funkcją przesyłania
i udostępniania dokumentów;
TC eBid – oprogramowanie do
przetargów transportowych

Możliwość oceny i kontroli
każdego użytkownika giełdy;
możliwość zapoznania się
z danymi organizacji; możliwość
sprawdzenia listy dłużników;
możliwość sprawdzenia
wskaźnika TransRisk – oceny
płatniczej; certyfikat TCC dla firm
transportowych; certyfikat TCF dla
firm spedycyjnych

Sieć bezpieczeństwa TimoCom;
weryfikacja każdego nowego
klienta oraz stała kontrola
użytkowników; bezpieczeństwo
informatyczne – TC Login;
międzynarodowe Inkaso
TimoCom; możliwość
sprawdzenia tożsamości
potencjalnego partnera
biznesowego

Zawieranie umowy

Akceptacja danej oferty
na giełdzie (z możliwością
wystawienia oceny)

Brak możliwości zawarcia
transakcji na giełdzie

16.

Archiwum rozmów

Można wrócić do danej rozmowy
i ustaleń

Brak archiwum (rozmowy głównie
telefoniczne)

17.

Zgłoszenie dłużnika Tak

Tak

Poziom ściągalności Duży (groźba utraty dostępu do
zadłużeń
Trans.eu); Serwis TransInkasso

Duży (groźba utraty dostępu do
TimoCom); Międzynarodowe
Inkaso TimoCom

Windykacja

Źródło: opracowanie własne.
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windykacja – Międzynarodowe
Inkaso TimoCom

15.

18.

1

TimoCom
Giełda ładunków; giełda
wolnych przestrzeni
ładunkowych; giełda powierzchni
magazynowych; komunikator
w postaci Messengera
TimoCom; rozbudowana sieć
bezpieczeństwa TimoCom;

Brak informacji o abonentach.
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Ocena giełd transportowych Trans.eu i TimoCom
Aby dokonać oceny dwóch porównywanych giełd transportowych, dobrano dziewiętnaście parametrów, które zostały ocenione w skali 0–5, gdzie:
·· 0 – nie dotyczy (możliwość przydzielenia neutralnego wskazania, w przypadku gdy
oceniający ma zbyt małe doświadczenie, aby dokonać oceny, nie korzysta z danej
funkcji lub ma trudność z jednoznacznym określeniem);
·· 1 – bardzo niezadowolony (ocena bardzo zła);
·· 2 – niezadowolony (ocena zła);
·· 3 – trudno powiedzieć (ocena dostateczna);
·· 4 – zadowolony (ocena dobra);
·· 5 – bardzo zadowolony (ocena bardzo dobra).
Poniżej przedstawiono procentowy rozkład uzyskanych ocen odrębnie dla dwóch
giełd transportowych (zob. tabela 2 i tabela 3).
Tabela 2. Wyniki oceny giełdy Trans.eu (w %)
5

4

3

2

1

0

Bariera językowa

Kryterium oceny

14

52

20

2

2

10

Bezawaryjność

18

30

20

8

16

8

Dostępność (korzystanie
z różnych urządzeń)

16

50

18

4

2

10

Liczba ofert

14

30

40

8

2

6

Informacja na temat
zleceniodawcy/ przewoźnika

18

28

32

12

4

6

Intuicyjność menu

18

32

34

8

2

6

Jakość wykorzystywanych
map świata

10

30

32

8

6

14

Monitoring nowych ogłoszeń

18

42

26

4

4

6

Personalizacja konta

14

48

20

6

4

8

Przejrzystość

24

36

30

2

2

6

Sposób logowania

32

36

14

10

2

6

Sposób zawierania transakcji

12

54

22

4

2

6

Stawki frachtowe

2

12

40

30

10

6

Szybkość komunikacji

30

34

22

6

2

6
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Kryterium oceny

5

4

3

2

1

0

Trafność ofert

8

50

22

6

8

6

Wielofunkcyjność (szukanie
wielu ofert w tym samym
czasie)

24

36

30

0

2

8

Windykacja

16

40

24

10

2

8

Wyszukiwanie ładunków/
pojazdów

20

40

26

6

2

6

Zgłoszenia ofert wolnych
ładunków/ przestrzeni
ładunkowych

10

40

30

10

4

6

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Wyniki oceny giełdy TimoCom (w %)
Kryterium oceny

5

4

3

2

1

0

2

22

32

22

8

14

Bezawaryjność

10

28

30

12

6

14

Dostępność (korzystanie z różnych
urządzeń)

12

12

42

14

8

12

Liczba ofert

Bariera językowa

14

26

26

18

4

12

Informacja na temat zleceniodawcy/
przewoźnika

4

20

38

20

6

12

Intuicyjność menu

4

34

30

16

4

12

Jakość wykorzystywanych map świata

10

12

48

12

6

12

Monitoring nowych ogłoszeń

8

20

34

14

12

12

Personalizacja konta

8

24

30

18

6

14

Przejrzystość

12

22

34

16

4

12

Sposób logowania

16

18

30

20

4

12

Sposób zawierania transakcji

10

16

44

8

8

14

Stawki frachtowe

24

38

18

6

2

12

Szybkość komunikacji

8

28

28

16

8

12

Trafność ofert

22

12

38

12

4

12

4

30

32

16

6

12

Wielofunkcyjność (szukanie wielu ofert
w tym samym czasie)
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Kryterium oceny

5

4

3

2

1

0

Windykacja

8

18

26

28

8

12

Wyszukiwanie ładunków/ pojazdów

8

26

32

18

4

12

Zgłoszenia ofert wolnych ładunków/
przestrzeni ładunkowych

4

22

36

18

6

14

Źródło: opracowanie własne.

Aby dokonać całościowej oceny poszczególnych parametrów dwóch porównywanych
giełd transportowych, wyznaczono średnią ocen dla każdego z nich odrębnie (zob. rysunek 3).
Odpowiedzi z oceną 0 (odpowiedź: „nie dotyczy”) nie były brane pod uwagę, ze względu na
ich neutralność i niepełną znajomość kryterium oceny. Jak pokazują dane przedstawione na rysunku, giełda Trans.eu jest oceniona wyżej właściwie pod każdym względem (zob. rysunek 3).
Jedynym aspektem, który został niżej oceniony jest poziom stawek frachtowych. Najwyższe
oceny giełda Trans.eu dostała przede wszystkim pod względem: dostępności, szybkości komunikacji oraz wielofunkcyjności. Natomiast najniżej oceniono: wysokość stawek frachtowych,
jakość map oraz bezawaryjność. W przypadku drugiej giełdy, tj. TimoCom, najwyżej ocenione
zostały: wysokość stawek frachtowych, trafność ofert i liczba ofert, a najniżej: bariera językowa,
informacja na temat zleceniodawcy (przewoźnika) oraz windykacja (zob. rysunek 3).
Rysunek 3. Średnia ocena parametrów giełd: Trans.eu i TimoCom

Źródło: opracowanie własne.
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Na zakończenie – w ramach podsumowania – wyznaczono wskaźnik oceny giełdy,
będący średnią oceną wszystkich branych pod uwagę kryteriów. W tym przypadku giełda Trans.eu uzyskała przewagę nad drugą analizowaną giełdą (zob. rysunek 4).
Rysunek 4. Całkowity wskaźnik oceny giełdy

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Przeprowadzone analizy wskazują na dużą popularność giełd transportowych na polskim rynku. Wynika ona głównie z wielorakich korzyści, które daje posługiwanie się
nimi (mają one więcej zalet w porównaniu z tradycyjnymi formami zawierania transakcji) oraz z przejrzystego i łatwego stosowania aplikacji giełdowych. Dwie główne
giełdy transportowe będące podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach to: Trans.eu i TimoCom. Każda z nich spełnia podobne funkcje, które jednak w inny sposób są realizowane. Z tego względu w zaprezentowanym w artykule
badaniu zastosowano kwestionariusz ankietowy, który pozwolił na dokonanie oceny
wymienionych giełd z uwzględnieniem celowo dobranych dziewiętnastu parametrów.
Dało to możliwość wskazania w przypadku każdej giełdy zarówno tych cech, które są
jej zdecydowanie mocną, jak i słabą stroną. Ogólny wskaźnik oceny giełd znajduje się
na stosunkowo dobrym poziomie. Wskaźnik ten w odniesieniu do platformy Trans.eu
osiągnął wyższy poziom od wskaźnika charakteryzującego drugą z porównywanych
w artykule giełd, czyli TimoCom.
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Relacje handlowo-transportowe państw Azji Centralnej
z Unią Europejską
Trade and Transport Relations of the Central Asia
with the European Union
Abstract: The new political order in the world after the collapse of the Soviet Union led
to the birth of the new state organisms. As a result of systemic changes, new centers of
influence of international influences appear. One of them is the European Union, which
becomes the prototype and world’s guardian of democracy. Considerations of the article
will cover the region of Central Asia, in particular the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz
Republic, the Republic of Uzbekistan and the Republic of Tajikistan.
In order to achieve the goal, the following parts of the article will cover issues related to
trade and transport infrastructure, the economic potential of the Central Asia region and its
geopolitical importance will be assessed.
Among the research techniques used in the article, observation was used, which concerned the study of trade relations between Asia and Europe in the context of transport
links, and the study of statistical data showing these relations in an economic context.
Key words: transport infrastructure, trade and transport relations

Wstęp
Trudny dla historii świata okres zimnej wojny pociągnął za sobą szereg zasadniczych
zmian geopolitycznych ówczesnego świata. Jednym z ważniejszych pod względem
wielkości i znaczenia w światowym przepływie dóbr jest obszar Azji Środkowej. Upadek imperium radzieckiego ostatecznie (oczywiście na ten moment) ukształtował Azję

Sławomir Skiba

Środkową. Ludność upadającego ZSRR zaczęła upominać się o suwerenność i niepodległość od dotychczasowego mocarstwa. Najlepszym przejawem tego typu dążeń
jest niewielka republika azjatycka, a mianowicie Kirgistan, którego działania stały się
przykładem dla kolejnych narodów, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Kazachstanu. Zjawisko transformacji systemów politycznych w Azji Centralnej rozpoczęło proces budowy
zupełnie nowego, bardziej europejskiego porządku w tym rejonie.
Późniejsza zmiana modelu polityczno-ekonomicznego jak i struktury wymiany handlowej, będzie możliwa między innymi dzięki silnym wpływom Unii Europejskiej, egzekwującej odpowiednie praktyki w sferze powiązań społeczno-politycznych oraz form
zawierania przyszłych międzynarodowych umów gospodarczych [Shukuralieva 2017].
Azja Centralna jest regionem tzw. Nowej Wielkiej Gry. Strategiczne położenie Doliny
Fergańskiej pomiędzy Europą a Azją Wschodnią, gdzie Uzbekistan, Kazachstan, Kirgistan
i Tadżykistan prowadzą swoją politykę zagraniczną, jest obszarem wielce atrakcyjnym
dla globalnych graczy (Rosja, UE, ChRL, Indie, USA). Ta sytuacja oraz wewnętrzne uwarunkowania regionu stwarzają warunki do powstawania wielu zagrożeń dla współpracy
regionalnej i zachwiania stabilności w regionie [Sokołowski 2017].
Dla każdego państwa stojącego na progu wyzwań gospodarczych oraz uplasowania
swojej pozycji ekonomicznej na świecie ważną rolę odgrywa handel. Predyspozycje do
wymiany handlowej ma każde z państw Azji Centralnej. Kluczowe dla regionu są przede wszystkim położenie geograficzne oraz zasoby naturalne, tj. ropa, gaz ziemny, rudy
metali. Niewątpliwie cały region ma strategiczne znaczenie nie tylko dla wymiany handlowej w wymiarze lokalnym, ale także, a może przede wszystkim, międzynarodowym.
Nowo powstałe kraje o niskim poziomie gospodarczym oraz niewielkim udziale w gospodarce światowej stają się krajami tranzytowymi dla największego szlaku transportowego pomiędzy dwoma biegunami Świata: Azją Wschodnią a szeroko rozumianym
Zachodem, w tym również Unią Europejską.
Największym atutem całego regionu Azji Centralnej są zasoby surowców naturalnych. Kluczową rolę wśród zasobów odgrywają: ropa naftowa, gaz ziemny oraz rudy
metali kolorowych i żelaznych [Cichocki 1997, s.14]. Region Azji Centralnej jest prawdopodobnie ostatnim niezbadanym do końca terytorium roponośnym w pełni jeszcze
nieeksploatowanym. Jest to istotna kwestia w tworzeniu potencjału gospodarczego
regionu. To obszar zainteresowania wielkich światowych koncernów oraz teren Nowej
Wielkiej Gry, na którym swoją batalię o wpływy toczą największe światowe mocarstwa.
Obok USA, Rosji i Chin swoje wpływy rozszerza przede wszystkim Unia Europejska.
Unia Europejska swoje postulaty dotyczące regionu przedstawiła w dokumencie strategicznym Komisji Europejskiej dotyczącym lat 2002–2006. Koncentrowały
się one przede wszystkim na wspieraniu stabilności i bezpieczeństwa w regionie
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oraz wspieraniu wyrównanego rozwoju gospodarczego, co miało doprowadzić do
zmniejszenia ubóstwa. W późniejszym dokumentach tj.: Strategia na rzecz nowego
partnerstwa [czerwiec 2007], głównym celem była wspomniana współpraca na rzecz
bezpieczeństwa oraz promowanie demokracji i dobrobytu gospodarczego oraz pokoju, w szczególności propozycji pełnego wykorzystywania instrumentów, programów i umów o współpracy; działania na rzecz wspólnych wyzwań regionalnych.
Celem artykułu jest ocena stanu relacji handlowo-transportowych państw Azji Centralnej z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających
rozwój infrastruktury transportowej w relacji Europa – Daleki Wschód. Aby osiągnięcie
celu było możliwe, w kolejnych częściach artykułu scharakteryzowane zostaną zagadnienia dotyczące wymiany handlowej, infrastruktury transportowej, poddane ocenie zostaną potencjał gospodarczy regionu Azji Centralnej oraz jego znaczenie geopolityczne.
Wśród zastosowanych w artykule technik badawczych zastosowano obserwację,
która dotyczyła badania relacji handlowych pomiędzy państwami azjatyckim a europejskimi w kontekście powiązań transportowych oraz badanie danych statystycznych
ukazujących te relacje w kontekście gospodarczym.

Współpraca Unii Europejskiej z krajami Azji Centralnej
Rok 1991 w Europie to czas powstania nowego ładu. Państwa pozostające przez wiele
lat pod jurysdykcją ZSRR odzyskują niepodległość. Unia Europejska popierała zachodzące na wschodzie przemiany równocześnie, wprowadzając w życie specjalny system
umów partnerskich i kooperacyjnych skierowany do nowo powstałych organizmów państwowych. Nie zapoczątkowało to integracji krajów tego regionu z Unią Europejską, ale
umożliwiało zacieśnienie współpracy w obszarze gospodarczym i społecznym. Obecnie
realizowanych jest około 500 projektów. Dotyczą one w większości sektora budżetowego
i rozwoju socjalnego krajów Azji Centralnej.
Głównym narzędziem UE w zdobywaniu nowych partnerów i sojuszników na rynku światowym był program TACIS (Technical Assistance for the Commonwelth of Independent States). Na podstawie dwóch rozporządzeń Rady Europejskiej obejmujących
okres 1991–1999 ok. 4 221 mln euro przeznaczono na pomoc krajom partnerskim.
Na pomoc w ramach TACIS w okresie od 2000 do 2006 r. przeznaczono ok. 3 100
mln euro. Komisja Europejska określiła TACIS jako program wymiany doświadczeń
i transferu kompetencji, innymi słowy można stwierdzić, że celem TACIS było stworzenie podstaw do rozwoju harmonijnych i partnerskich relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Unią Europejską a krajami beneficjentami [Raszkowski 2011,
ss. 436–440]. Program ten stanowił podwaliny pod kolejne programy pomocowe,
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które miały zacieśnić współpracę gospodarczą pomiędzy UE a Azją Centralną. Jednym z podstawowych elementów wspomnianej współpracy jest tworzenie powiązań transportowych między Europą i Azją.
Zaproponowany międzynarodowy korytarz transportowy Europa–Kaukaz–Azja (TRACECA) jest złożonym systemem transportu multimodalnego w krajach regionu, którego
celem jest właśnie rozwój stosunków gospodarczych i handlowych oraz powiązań transportowych między krajami i regionami, co stanowi istotny wkład w ożywienie jednej
z najbardziej znanych zabytkowych tras – jedwabnej drogi. We wrześniu 1998 r., na historycznym szczycie w Baku w Azerbejdżanie, 12 państw TRACECA podpisało podstawową
wielostronną umowę o Międzynarodowym Ruchu Korytarza Rozwoju Europa–Kaukaz
i Azja (MLA) w celu pełnego wykorzystania swoich możliwości geopolitycznych i gospodarczych. MLA stała się logiczną kontynuacją międzyregionalnego programu TRACECA
Unii Europejskiej, a jednocześnie jedynej podstawy prawnej do jej skutecznego wdrożenia. Korytarz transportowy TRACECA jest renesansem Wielkiej Jedwabnej Drogi, jednej
z najstarszych tras na świecie. Korytarz rozpoczyna się w Europie Wschodniej (Bułgaria,
Rumunia, Ukraina), a także przecina Turcję. Trasa przebiega przez Morze Czarne do portów
Poti i Gruzji, korzystając z sieci transportowej Kaukazu Południowego, a także łączy grunt
z tym regionem z Turcji. Z Azerbejdżanu za pośrednictwem promów w Kaspian (Baku–
Turkmenbashi, Baku–Aktau) trasa TRACECA dociera do sieci kolejowych państw Azerbejdżanu i Turkmenistanu. Sieci transportowe tych państw są połączone z krajami docelowymi w Uzbekistanie, Kirgistanie, Tadżykistanie i docierają do granic Chin i Afganistanu.
Rozwój nowego korytarza transportowego zapewnił skuteczne możliwości transportowe w celu uwzględnienia w sieci rosnących przepływów ładunków z regionu Azji
i Pacyfiku do miejsc w Azji Centralnej, na Kaukazie i w Europie. Pozwala to również otworzyć i powiększyć rynki krajów TRACECA i połączyć je z sieciami transeuropejskimi.
Obecnie trwają prace nad nowymi drogami i kolejami wzdłuż całej długości korytarza TRACECA. Są budowane nowe mosty, porty i inna infrastruktura transportowa, wraz z równoczesną rehabilitacją istniejących dróg i kolei, a także mostów
i portów. Powstają jednolite zasady regulacyjne i zasady taryfowe. Kraje TRACECA
przystąpiły do międzynarodowych konwencji i porozumień. Ustanawia się infrastrukturę transportową niezbędną do rozwoju transportu multimodalnego, wspieraną
przez odpowiednie budowanie zdolności wymagających profesjonalnego transportu międzynarodowego. Program TRACECA z pewnością przyniósł bardzo pozytywny
wpływ na transfer know-how techniczny oraz zapoznanie się z międzynarodowymi
normami i praktykami. Nie przyniosło to jednak znaczącego efektu w tworzeniu porozumień zapewniających przepisy robocze urzędników państwowych i operatorów
transportu [Reference of the…].
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W ramach tego projektu przewiduje się zbudowanie euroazjatyckiej drogi szybkiego
ruchu, która połączyłaby Ałma-Atę (Kazachstan) z Biszkiekiem (Kirgistan) oraz przebiegałaby przez kazachstańskie miasta Żambył, Szymkient w kierunku Taszkentu, Samarkandy, Buchary i Aszchabadu, zaś kończyłaby się w porcie Turkmenbaszy (Turkmenistan)
nad Morzem Kaspijskim.
Oceniając kontekst geopolityczny realizowanych projektów rozwojowych UE należy
stwierdzić, że pozycja Unii Europejskiej względem innych graczy regionalnych jest relatywnie słabsza. UE prowadzi politykę Soft Power1 względem regionu w przeciwieństwie
do Stanów Zjednoczonych i Rosji (obecność militarna), które dysponują argumentami
Hard Power. Wpływ w regionie osłabiony jest również poprzez ciągle rosnącą pozycję
gospodarczą Chin, które są największym inwestorem w regionie [Nye 2007, ss. 372–374].
W latach 1991–2013 UE przekazała na pomoc rozwojową i humanitarną dla państw
środkowoazjatyckich ponad 2,1 mld euro, z czego 750 mln euro w okresie 2007–2013.
Początkowo fundusze były przekazywane za pomocą programu TACIS, a począwszy od
2007 r. w ramach Instrumentu Współpracy na Rzecz Rozwoju (Development Cooperation
Instrument – DCI). Finansowanie odbywało się także w ramach innych działań, takich jak
EIDHR czy Instrumentu na Rzecz Stabilności (Instrument for Stability – IfS) razem z mechanizmem szybkiego reagowania [Nye 2007, s. 374].
Pojawienie się UE w momencie powolnego rozwoju gospodarczego republik było
czynnikiem implementującym powstanie stosunków międzyregionalnych. Nowo powstałe kraje w momencie odchodzenia od gospodarki centralnie sterowanej do idei
wolnego rynku wymagały wsparcia zewnętrznych partnerów. Unia Europejska nie przyspieszyła ich rozwoju, ale na pewno w znaczący sposób ułatwiała jego przebieg. Szereg programów i projektów pomocowych został ocenione przez rządy jako pozytywny
przejaw współpracy na linii Azja Centralna–Zachód.
Jeśli chodzi o korzyści ze współpracy, Unia Europejska zyskała na znaczeniu w regionie i tylko jeżeli poprzez swoje wzrastające zaangażowanie utrzyma swoją pozycję, będzie mogła podjąć rywalizację w ramach Nowej Wielkiej Gry, rozważając AC jako swoje
przyszłe zaplecze surowców energetycznych.

Idea Nowego Jedwabnego Szlaku
Rosnąca pozycja ekonomiczna Chin w regionie, które są mocarstwem światowym
i głównym graczem w wymianie handlowej z krajami zachodnimi, wymusiła zjawisko
1
Miękka siła (ang. soft power) – zdolność państwa do pozyskiwania sojuszników i zdobywania wpływów dzięki atrakcyjności własnej kultury, polityki i ideologii.
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reaktywacji współczesnego Jedwabnego Szlaku, którego częścią są również kraje Azji
Centralnej. Szlak Jedwabny oraz jego mechanizmy wymiany handlowej wraz z zażyłościami kulturowymi kupców wzdłuż historycznej trasy łączącej kontynent azjatycki z Europą i krajami Bliskiego Wschodu, stał się fenomenem w procesie tworzenia się naszej
cywilizacji. Przemieszczające się społeczeństwa na krótszych i dłuższych dystansach
doprowadzały do ewolucji kulturowej i systemowej narodów. Efekty takich procesów
trwają do dzisiaj, a znaczenie Jedwabnego Szlaku nabrało znaczenia globalnego. Pod
hasłem Nowego Jedwabnego Szlaku rozwinęła się współcześnie polityka miękkiej ekspansji, do której zaliczamy m.in.:
·· rozszerzenie wpływów kulturowych,
·· wparcie finansowe wybranych projektów,
·· poparcie dla integracji regionalnej [Hubner 2014, ss. 5–6].
Inicjatywa Nowego Jedwabnego Szlaku zrodziła się w krajach Dalekiego Wschodu
(Japonia, Korea Płd.) oraz w mniejszych krajach Centralnej Azji. W centralnym regionie
historycznego szlaku widoczna jest silna interakcja głównych systemów kulturowych,
a utrzymujące się różnice kulturowe i niektóre historyczne uprzedzenia nie pozwalają na
zniesienie znacznych barier w tym zakresie.
Zainteresowanie Pekinu w połowie lat 90. poprawą możliwości transportowych na
osi wschód–zachód na Kaukazie i Azji Centralnej doprowadziło do rozmów na temat
inwestycji w projekty infrastrukturalne2 . Kolejowa i kolejowo-morska droga do Europy
jest bardziej korzystną alternatywą dla drogi morskiej. Założenie projektowe ma na celu
przeniesienie części wymiany handlowej na trasę przez kraje Azji Centralnej, co spowodowałoby wzrost dochodów z transportu oraz pewnego rodzaju uniezależnienie byłych
republik związkowych od Rosji [Trzaskowski 2008, ss. 101–103].
Pomysł na rewitalizację Jedwabnego Szlaku do Europy możliwy był przy zaangażowaniu wszystkich ośrodków zainteresowanych współpracą, głównie Chin, Unii Europejskiej i przede wszystkim krajów Azji Centralnej. Prezydent Chin wystąpił z zaproszeniem
do państw tranzytowych i za ich zgodą, przy współpracy z Kazachstanem, Kirgistanem,
Tadżykistanem i Uzbekistanem zrealizował inwestycje w zakresie:
·· połączenia kolejowego z Urumczi (stolicy Xinjiang) do Astany (stolicy Kazachstanu),
·· połączenia autostradowego Kaszgaru przez Kirgistan do Taszkientu w Uzbekistanie
(wzdłuż drogi biegnie również linia olejowa),
·· rekonstrukcji drogi samochodowej z Kirgistanu przez Biszkek, Osz i Kaszgar do zachodnich regionów Chin [Skrzyp 2014, ss. 227–229].
2
Ten pojawiający się od początku lat 90. pomysł przez stronę chińską podchwycony został w 1994 r., kiedy
ówczesny premier Li Peng zadeklarował chęć odbudowy szlaku.
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Chińskie zaangażowanie w poprawę jakości i rozwój infrastruktury transportowej
w regionie jest bezprecedensowe i dotyczy inwestycji w krajach Azji Centralnej, ale także w Chinach. Ma to na celu stworzenie wspólnych, dobrze prosperujących korytarzy
transportowych. Najlepszym tego przykładem są połączenie kolejowe z Kazachstanem.
Ponadto Chiny wspierają rozwój dróg w Tadżykistanie oraz Kirgistanie. Pomoc kierowana jest w postaci kredytów inwestycyjnych. Przykład stanowi kredyt 75 mln USD na renowację drogi z Oszu do Irkesztamu na granicy kirgisko-chińskiej, kredyt 282 mln USD
na rekonstrukcję drogi z Duszanbe do Czanaku (w Uzbekistanie), 200 mln USD na rekonstrukcję drogi Biszkek–Torugart). W planach, oprócz dalszego wsparcia rozwoju dróg,
jest linia kolejowa z Kaszgaru poprzez Kirgistan do Uzbekistanu oraz linia kolejowa do
Afganistanu [Opracowanie OSW 2013, ss. 61–62].

Współpraca na rzecz rozwoju sieci transportowych –
projekt CAREC
Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku to projekt o globalnym zasięgu. Państwa Azji Centralnej zaczynały dostrzegać swoją międzynarodową pozycję w wymianie handlowej,
a tym samym doceniać i wykorzystywać swoje strategiczne położenie. Bardziej regionalnym ujęciem współpracy infrastrukturalnej jest projekt powołany przez międzynarodowe instytucje finansowe, w tym Azjatycki Bank Rozwoju (ADB). Azjatycki Bank Rozwoju
powstał na początku lat sześćdziesiątych jako instytucja finansowa, która miała charakter
azjatycki i sprzyjała wzrostowi gospodarczemu i współpracy w jednym z najbiedniejszych regionów świata. Asian Development Bank ma na celu zapewnienie krajom Azji
i Pacyfiku rozwoju gospodarczego i społecznego. Jego misją są pomoc krajom członkowskim w zmniejszaniu ubóstwa i poprawa jakości ich życia. ADB we współpracy z rządami,
niezależnymi specjalistami i innymi instytucjami finansowymi, koncentruje się na dostarczaniu projektów w krajach rozwijających się, które mają wpływ na gospodarkę i rozwój.
Działania ADB mają na celu wspieranie trzech uzupełniających się programów integracyjnego wzrostu gospodarczego, zrównoważonego pod względem środowiskowym
i integracji regionalnej. Podstawowe obszary aktywności ADB obejmują [https://www.
adb.org/about/our-work]:
·· infrastrukturę (energia, informacja i komunikacja, transport, rozwój miast, gospodarka woda),
·· środowisko,
·· współpracę regionalną i integrację,
·· rozwój sektora finansowego,
·· edukację.
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Zawężając rozważania, należy stwierdzić, że to jednak transport stanowi integralną
część większości działań, na rzecz wymiany towarów i usług niezbędnych do wspierania rozwoju gospodarczego kraju. ADB pomaga krajom członkowskim w rozwijającej się
Azji w budowie infrastruktury transportowej i usług, które przyczyniają się do niskoemisyjnych, bezpiecznych, dostępnych i przystępnych cenowo systemów transportowych
[ADB’S Focus on Transport].
Jednym z największych przejawów inwestycji w ramach działania Azjatyckiego Banku rozwoju jest program współpracy gospodarczej w Azji Środkowej – CAREC (Central
Asia Regional Economic Cooperation). To inicjatywa wspieraną przez ADB, która powstała
w 1997 r. w celu zachęcenia do współpracy gospodarczej między krajami regionu Azji
Centralnej. Program koncentrował się dotychczas na finansowaniu projektów infrastrukturalnych i poprawie środowiska politycznego regionu w priorytetowych dziedzinach:
transport (w szczególności transport drogowy), energia (w tym energia wodna), polityka
handlowa – ułatwienie handlu (w szczególności współpraca celna) [ADB.org, 2018]. Rysunek 1 przedstawia cele projektu na lata 2016–2020.
Rysunek 1. Program CAREC – cele i priorytety na lata 2012–2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [A Stretegic Framework… ].
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W ramach projektu CAREC rozbudowywanych zostanie sześć korytarzy transportowych, z których 5 przechodzi bezpośrednio przez terytorium Azji Centralnej. Ponadto
CAREC ma umożliwić powstanie szlaków transportowych, pozwalających na uzyskanie
dostępu do światowego rynku państw Azji oddalonych od mórz i oceanów. Program
zakłada ewolucyjne przekształcenie korytarzy komunikacyjnych w późniejszych latach
w szlaki logistyczne (wraz z niezbędną infrastrukturą logistyczną), a następnie w korytarze ekonomiczne, wzdłuż których możliwy będzie jeszcze szybszy rozwój gospodarczy
i realizowanie nowych inwestycji [OSW 2013, ss. 80–81]. Dziesięcioletni plan działania
obejmował łącznie 81 projektów inwestycyjnych o wartości 32 mld USD oraz 55 projektów pomocy technicznej o wartości 67 mln USD.
Proponowane planowane korytarze transportowe obejmują:
Korytarz 1
Europa–Azja Wschodnia: przebiega przez terytorium Federacji Rosyjskiej, Kazachstan oraz Kirgistan. W jego skład wchodzi 13 600 km dróg, 12 000 km torów kolejowych, jedno centrum logistyczne oraz trzy lotniska. To korytarz o największym
natężeniu przewozów.
Korytarz 2
Morze Śródziemne–Azja Wschodnia: połączenie obszarów Morza Śródziemnego oraz Kaukazu z Azją Wschodnią poprzez: Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan i Chiny. Składa się z 9900 km dróg i 9700 km szlaków
kolejowych.
Korytarz 3
Federacja Rosyjska–Bliski Wschód i Azja Południowa: łączy rosyjską Syberię
z Bliskim Wschodem i Azją Południową poprzez Afganistan, Kirgistan, Kazachstan,
Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. Składa z 6900 km dróg i 4800 km szlaków
kolejowych.
Korytarz 4
Federacja Rosyjska–Mongolia–Chiny: ten korytarz przecina Mongolię, łącząc Federację Rosyjską, na północy, z ChRL, na południe i wschód.
Korytarz 5
Azja Wschodnia–Morze Arabskie: prowadzi przez Chiny, Kirgistan, Afganistan oraz
Tadżykistan. Składa się z 3700 km dróg oraz 2000 km linii kolejowych.
Korytarz 6
Europa–Bliski Wschód i Azja Południowa: złożony jest z 3 tras przechodzących
przez terytoria Uzbekistanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Afganistanu do portów Gwadar i Krachi w Pakistanie oraz portu Bandar Abbas w Zatoce Perskiej (Iran). Składa się z 10 600 km dróg i 7200 km szlaków kolejowych.
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Od roku 2016 CAREC zmobilizowało około 1,30 mld USD na projekty o wymiarze
regionalnym obejmujące Republikę Kirgiską. Projekty te pomogły poprawić transport,
handel i infrastrukturę energetyczną oraz politykę opartą na założeniu, że lepsze połączenia mają kluczowe znaczenie dla odblokowania ogromnych zasobów Azji Centralnej
i potencjału ludzkiego. Są wśród nich duże inwestycje w infrastrukturę – na przykład rehabilitacja głównych dróg i budowa nowych sieci energetycznych – które mają przyczynić się do ożywienia gospodarki [http://www.carecprogram.org/index.php?page=carec
-countries, dostęp: 08.04.2018].
Kazachstan uczestniczy w programie CAREC od 1997 roku, obejmując wizję współpracy z sąsiadami w celu osiągnięcia nowej ery rozwoju i dobrobytu. Jako członek założyciel CAREC, Kazachstan współpracuje z innymi państwami członkowskimi, aby przezwyciężyć bariery w rozwoju i łączności, a także umieścić region w sercu handlu i handlu
z Eurazją, gdy globalne rynki w coraz większym stopniu się integrują.
Pierwszy wkład Kazachstanu we współprace regionalną wiązał się z najwcześniejszymi inicjatywami programu CAREC. W 2000 r. program rozpoczął przebudowę drogi między handlowym miastem Ałmaty a stolicą Republiki Kirgiskiej w Biszkeku. Trasa ta stała
się integralną częścią korytarza CAREC 1, jednego z sześciu korytarzy CAREC w obecnej
wersji Silk Road, który rozciąga się od Chińskiej Republiki Ludowej (PRC) do Azerbejdżanu, na Kaukazie, a dalej na zachód do Europy; od południowego Kazachstanu do portów w Pakistanie. Począwszy od 2016 r. w Kazachstanie zainwestowano ok. 8,2 mld USD
w program CAREC w projekty, które poprawiły infrastrukturę transportową, handlową
i energetyczną [CAREC 2018].
Tadżykistan przyłączył się do CAREC w 1998 r., kiedy to jako nowy kraj niezależny
przyjął wizję współpracy z sąsiadami, aby osiągnąć nową epokę rozwoju i dobrobytu
w następstwie upadku Związku Radzieckiego. Od 2016 r. w Tadżykistanie przez CAREC
zainwestowano około 1,22 miliarda dolarów w projekty transportowe, handlowe i energetyczne. Projekty te promują także lepsze połączenia – w ramach CAREC i poza rynkami – kluczowe dla odblokowania znacznych zasobów i potencjału ludzkiego regionu.
Program budowy dróg zmniejszył czasy podróży między centrami handlowymi w Tadżykistanie i krajach ościennych. Modernizacja celna i umowy transgraniczne również
wzmacniają handel.
Z kolei program CAREC w Uzbekistanie pomaga rozwiązywać wyzwania logistyczne poprzez rozwój regionalnych korytarzy transportowych [Carec 2018]. Te korytarze
umożliwiają krajowi uzyskanie większej korzyści z bogactwa – w postaci złota, miedzi,
uranu, gazu ziemnego i oleju. Uzbekistan zobowiązuje się do modernizacji dróg, które
należą do sześciu priorytetowych korytarzy CAREC i pomaga Afganistanowi poprzez
dzielenie się wiedzą z zakresu modernizacji kolei.
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Począwszy od 2016 r. ponad 300 milionów dolarów zainwestowano w projekty transportowo-energetyczne w Uzbekistanie poprzez CAREC. Projekty te opierają się na zasadzie, że lepsze połączenia między krajami CAREC i globalnymi rynkami będą kluczowe
dla uwolnienia ogromnych zasobów i potencjału ludzkiego regionu.
Aby dalszy rozwój gospodarczy republik, a tym samym wymiana handlowa była efektywna, ważne jest inwestowanie w słabo rozwiniętą infrastrukturę transportową. Szeroki
wachlarz inwestycji zagranicznych kapitałów umożliwił jej modernizację, co przyniosło
korzyści rozwojowe dla Azji Centralnej, która uzyskała status regionu tranzytowego dla
najważniejszego na świecie szlaku handlowego – Nowego Jedwabnego Szlaku.

Wnioski
Politykę Unii Europejskiej względem regionu Azji Centralnej należy oceniać jako stosunki poprawne, aczkolwiek wymagające znacznej modernizacji czy wręcz rewolucji. Szereg programów pomocowych na pewno miał wpływ na obecną sytuację regionu oraz
wzmocnienia pozycji EU w Azji. Unia Europejska, prowadząca projekty rozwojowe na
rzecz Azji Centralnej, poprawiła w znacznym stopniu jej rozwój, głównie w sferach polityki społecznej, ale i społecznej oraz gospodarczej.
UE ma szansę na utrzymanie swojej pozycji w regionie, głównie w wymiarze wsparcia
społecznego rozwoju Azji Centralnej. Biorąc jednak pod uwagę poziom rywalizacji (Nowa
Wielka Gra), Unia Europejska nie zwiększy swoich wpływów w sferze gospodarczej. Byłoby
to możliwe, jeżeli Rada Europejska dokonałaby rewolucyjnych reform, które zawarte byłyby
w nowych projektach ukierunkowanych na współpracę w sferze gospodarczej. Niewykluczone, że takie kroki będą miały miejsce, a motywacją do takich działań stanie się rywalizacja
kontynuowana przez największe mocarstwa świata – Chiny, Stany Zjednoczone i Rosję.
Również państwa Azji Centralnej zaczęły dostrzegać swoją międzynarodową pozycję w wymianie handlowej, a tym samym zaczęły doceniać i wykorzystywać swoje
strategiczne położenie. Przejawem wysokich aspiracji państw azjatyckich jest projekt
Nowego Jedwabnego Szlaku, który jako inicjatywa o globalnym zasięgu, poprzez rozbudowę sieci transportowych między Europą i Azją, ma umożliwić stworzenie alternatywy
dla transportu morskiego.
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Environmental Management Tools in Organic
Food Distribution
Abstract: The aim of this article is to determine the role of the tools of environmental management in organic food distribution. The research method used in this paper is a survey
performed using CATI (Computer Aided Telephone Interview) technique.
There are two relevant concepts introduced in this paper: environmental management
in supply chain and organic food distribution. The importance of environmental management in supply chain results from increasing environmental awareness of consumers and
their requirements regarding environmental information, especially food products. The organic food distribution as a part of the organic food supply chain is significant because of
the growing demand for healthy, highly nutritional food.
Firstly, the concept of environmental management in the supply chain is outlined. Secondly, the tools of environmental management in the supply chain are defined. Next, the
characteristics of organic food distribution are introduced. Then, the research description
and results are given. In the end, the conclusions and final remarks are presented.
The results of the study concern the scope of using widely known environmental tools
in organic food distribution.
Key words: environmental management, environment, distribution, organic food, supply
chain, environmental cooperation, environmental tools

Introduction
Since the publication of the Brundtland Report in 1987, the popularity of environmental management has been increasing. The main reasons for this are the following: the
growing significance of Corporate Social Responsibility, which is particularly related to
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the environmental management, increasing the environmental awareness of the customers, the development of globalization that provides many more opportunities for
supply chain management than before and increasing profitability of implementing
environmental solutions. It results in conducting environmentally friendly business being today a viable option.
The aim of this article is to determine the role of the tools of environmental management in organic food distribution. The research method used in this paper is the survey
performed using CATI (Computer Aided Telephone Interview) technique.
The importance of environmental management in supply chain results from increasing environmental awareness of consumers and their requirements regarding environmental information, especially in relation to food products. The organic food distribution as a part of the organic food supply chain is essential due to the growing demand
for healthy, highly nutritional food. The possibility of using environmental tools is of
particular significance to the organic food supply chain, due to the environmental requirements that must be met for food to be organic.
The main research questions are the following:
1. What is the scope of use of specified environmental management tools in organic food distribution?
2. Is there a positive relationship between joint environmental activities of the company and its suppliers and standalone operations of the enterprise?
The difference between the joint environmental activity of the company and its suppliers and standalone operation of the enterprise will be explained later in this paper.

Concept of environmental management
in the supply chain
It is difficult to give a definition of environmental management in a business context
since this term was in use before its connection with sustainable development became
popular. One can observe that the environmental issues affect, to some extent, all areas
of operations in the organization.
The first thing to be determined is the definition of environmental management
in the context of the supply chain. Petulla [1987, pp. 179–181] used this term to define different approaches of how the particular company deals with the environmental
issues taking into account legal regulations and needs of society. Bhargava and Welford [1996, p. 14] define environmental management as management that determines
ways in which industrial action can be made compatible with nature, e.g. by minimizing
emissions or reducing wastes at source. In later works, issues regarding environmental
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management tools in the supply chain are discussed in the context of sustainable development, corporate social responsibility, green supply chain management and environmental management systems.

Environmental management tools in supply chain
There are many management tools whose use for the environment is determined by researchers as relevant. Let us define the environmental management tool in supply chain
as a form of activity concerning the environmental impact of at least two members of supply chain for common or mutual benefit – including the information disclosure. Those
tools are presented in the table below.
Table 1. Environmental tools
Tool
Environmental Management Efficiency Evaluation
Indicators
Environmental Management Systems
Environmental Performance Indicators (according
to ISO 14031)
Environmental Report
Membership in NGOs and professional
organizations
Supplier Sustainability Risk Assessment, auditing
and certification
Supplier Training and Awareness Program
Sustainability KPIs
Supply Chain Balanced Scorecard
Life cycle assessment
Green Supplier Assessment
Green knowledge transfer and communication
Green supplier evaluation and selection
Design for environment analysis

Researchers
Xie et al. [2016]
Wu, Dunn, Forman [2012]
Shaw et al. [2010], Hervani et al. [2005]
Wu, Dunn, Forman [2012]
Wu, Dunn, Forman [2012]
Wu, Dunn, Forman [2012]
Wu, Dunn, Forman [2012]
Wu, Dunn, Forman [2012]
Björklund [2012], Shaw et al. [2010], Hervani
et al. [2005]
Lewandowska [2011], Lewandowska,
Matuszak-Flejszman [2014], Hervani et al. [2005]
Agarwal, Vijayvargy [2012]
Bai, Sarkis [2010]
Govindan et al. [2015]
Hervani et al. [2005]

Source: own elaboration.

Wu, Dunn and Forman [2012, pp. 187–191] observed that 20.6% sustainability reports
published by companies listed on Fortune Global 500 are environmental reports. Xie
et al. [2016, p. 1425] proposed the system of environmental management efficiency evaluation indicators in order to determine the change of environmental management efficiency based on their research on Chinese manufacturing companies. Shaw et al. [2010,
pp. 326–329] suggested developing a system of environmental performance indicators
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in order to assess the changes in the supply chain, based on GRI reports related to the
specific sector, taking into consideration classification included in ISO 14031:
·· Management Performance Indicators (MPI);
·· Operational Performance Indicators (OPI);
·· Environmental Condition Indicators (ECI).
They also proposed developing supply chain balanced scorecard, that includes
measures regarding all three dimensions of sustainability: economic, environmental
and social. System of environmental performance indicators was also proposed under similar conditions by Hervani et al. [2005, pp. 339–341]. They developed this idea
and proposed a framework for Green Supply Chain Management Performance Measurement System (GSCM/PMS) that includes also other environmental management
tools, such as design for environment analysis, balanced scorecard and Life cycle assessment. Lewandowska [2011, pp. 178–180] and Lewandowska, Matuszak-Flejszman
[2014, p. 1795] emphasized, that life cycle assessment might be considered an environmental tool as a part of the eco-design toolset. Balance scorecard was also mentioned as an environmental management tool by Björklund et al. [2012, p. 34]. Green
Supplier Assessment, meaning supplier assessment using environmental criteria, as
an environmental tool for supply chain management, is suggested by Agarwal and Vijayvargy [2012, p. 1]. Bai and Sarkis [2010, p. 1202] pointed out the importance of green
knowledge transfer and communication as a part of the green supplier development
concept. Govindan et al. [2015, pp. 66–67] emphasized the significance of green supplier evaluation and selection.
It should be noted, that some environmental tools in supply chain apply mainly, if
not only, to production. For example, life cycle assessment is designed specifically for
organizations that design the product. Taking into account distribution companies, they
might be interested in tools involving cooperation, as a way of improving the relationship with their suppliers.

Characteristics of the organic food supply chain
Due to the dynamic growth of environmental awareness among consumers in developed
countries, the popularity of organic food is constantly increasing. In order to characterize the
organic food supply chain, we should first define organic food. Basically, organic food is food
produced using organic agriculture. According to the International Federation of Organic
Agriculture Movement (IFOAM), organic agriculture is: “a production system that sustains the
health of soils, ecosystems and people. It relies on ecological processes, biodiversity and cycles adapted to local conditions, rather than the use of inputs with adverse effects”.
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Several problems affecting the organic supply chain can be identified. Sekovska and
Bunevski [2013, p. 234] give the following examples: the imbalance between supply and
demand, high operating costs, lack of cooperation between actors of the supply chain,
incompatibility of values among actors of the supply chain, lack of information flow and
poor supply reliability.
A significant part of the organic food supply chain is standardization. There are many
voluntary international organic food standards, such as IFOAM Standard (IFOAM), CCOF
International Standard (California Certified Organic Farmers), International Standard for
Forest Garden Products (International Analog Forestry Network) and Biocyclic-Vegan
Standard (Biocyclic Network Services Ltd).
That allows us to distinguish organizations that produce organic food from other
food producers. It should be noted that the difference between the organic distribution
and regular distribution apply mainly to the product, not to process. The only major
difference regarding processes of distribution between organic supply chain and supply
chain in general meaning concern mainly the quality assurance related to the product,
which is organic food in this case.

Description of research
The goal of the study was the determination of the use of environmental tools between
organic food distribution companies and their suppliers. It was not determined whether
a supplier of an organic food distribution company is organic food producing company or
not. The environmental tools used in organic food distribution has been divided as follows:
·· joint environmental activities of the company and its suppliers that require the active participation of the company and at least one of its suppliers;
·· standalone operations of the company for the environmental development of its suppliers that require the active participation of the company and at least passive participation of at least one of its suppliers;
·· supplier assessment that involves environmental criteria, including supplier selection and periodical assessment.
Environmental criteria of supplier assessment, due to their minor significance in the
distribution in comparison with production, were considered only in general.
The following joint environmental activities were distinguished:
·· joint packaging management;
·· joint product end-of-life management;
·· joint planning of environmental tasks;
·· joint planning of environmental goals;
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·· joint design of environmental product innovations (eco-design).
As opposed to standalone operations, joint activities require the active participation of all
involved partners. The following standalone environmental operations were distinguished:
·· sharing environmental information with suppliers;
·· sharing good environmental practices with suppliers;
·· maintaining the code of conduct for suppliers, that includes environmental requirements;
·· organization of environmental training for suppliers.
It should be noted that standalone operations include maintaining the code of conduct, which might be prepared with the participation of suppliers. However, all responsibility related to maintaining the requirements included in the code of conduct for suppliers lies on the supplier’s recipient.
The research method used in this paper is a survey performed using CATI technique. The study was conducted on a group of 120 companies distributing organic food
in Poland that employ more than 10 people. The respondents were selected from the
personnel responsible for the environmental cooperation with suppliers, e.g.: quality
manager, purchasing manager, sourcing manager, etc. The study was conducted in the
fourth quarter of 2017.

Research results
Results of the study show that 58% of surveyed companies use at least one environmental tool in cooperation with their suppliers, including:
·· 32% of surveyed companies conduct standalone operations for the environmental
development of suppliers, e.g. sharing good environmental practices;
·· 28% of surveyed companies conduct joint environmental activities with their suppliers, e.g. environmental goals planning;
·· 10% of surveyed companies use environmental criteria in their supplier assessment.
Values regarding organic food distribution companies using environmental criteria
in supplier assessment, performing joint environmental activities with their suppliers
and performing standalone operations for the environmental development of suppliers
are presented below.
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Table 2. Joint environmental activities of companies and their suppliers
Type of environmental activity
Joint packaging management
Joint product end-of-life management
Joint planning of environmental tasks
Joint planning of environmental goals
Joint design of environmental product innovations (ecodesign)

Major
significance
79%
71%
82%
79%

Minor
significance
18%
24%
12%
12%

Lack
of use
3%
5%
6%
9%

76%

15%

9%

Minor
significance

Lack of
use

Source: own elaboration.

Table 3. Standalone environmental operations of companies
Type of operation

Major
significance

Sharing environmental information with suppliers

82%

13%

5%

Sharing good environmental practices with
suppliers

77%

15%

8%

Maintaining the code of conduct for suppliers, that
includes environmental requirements

64%

21%

15%

Organization of environmental training for
suppliers

56%

26%

18%

Source: own elaboration.

Only surveyed companies that conduct such activities, in general, were taken into
account.
The main observed positive relationship refers to conducting joint environmental
activities with suppliers and conducting standalone operations for the environmental
development of their suppliers (Fischer’s Exact Test, 2x2 table, p<0,001).
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Table 4. Relationships between conducting standalone operations conducted by
companies for the environmental development of suppliers and joint environmental
activities conducted by companies with their suppliers

Type of operation conducted by companies

Standalone operations for the environmental
development of suppliers
Total

No
Yes

Joint
environmental
activities with
suppliers
No

Yes

57%

15%

Total

72%

11%

17%

28%

68%

32%

100%

Source: own elaboration.

Conclusions from those observations are given later in this work.

Conclusions and final remarks
There are two main conclusions for this research. First, there are premises that majority of
organic food distribution companies use at least one environmental tool in cooperation
with their suppliers. Second, there are premises that the organic food distribution companies more often conduct both joint environmental activities with their suppliers and
companies that conduct standalone operations for the environmental development of
their suppliers, which is significant due to the increasing importance of the environmental cooperation in the supply chain.
The main recommendation for future research the is identification of the structure of
organic food distribution companies and their suppliers in terms of a form of activity in
order to determine the use of environmental activities accordingly.
Following future research questions might be suggested to be asked:
1. How many distribution companies conduct forms of activity other than distribution, e.g. food processing, organic farming that does not necessarily involve goods
being the subject of distribution?
2. How many of their suppliers are food processing companies, organic farms, etc.?
3. How many distribution companies and their suppliers combine different forms
of activity?
Answers for those questions might help to recognize the exact structure of the organic food supply chain in order to determine the specific relationships between the
respective links of the supply chain.
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Urban Mobility of Young Adults – an Example of Poland
Abstract: Logistics in the city is one of the strongest developing directions of research on
the contemporary mobility of people. Sustainable urban mobility plans (SUMPs) are seen as
comprehensive tools for shaping urban space and the flow of goods and people, including
social, economic and spatial issues. In addition, their task is to balance costs and benefits of
a different nature. A large part of passengers in urban public transport is the cohort of young
people, including the so-called young adults, defined as people between 18 and 25 years old.
The aim of the article is to analyze the behaviour of these people in the field of urban
mobility and to verify whether their priorities coincide with the assumptions of sustainable
urban mobility plans. To this end, a survey was designed and conducted among Polish young adults. In the study targeted selection and the snowball method were used. The analysis of the results is based on the verification of statistical hypotheses, including gamma and
tau‑Kendall’s coefficients. The results of the survey can be used to verify the market offer of
public transport companies and urban mobility plans.
Key words: young adults, generation Y, urban transport, urban mobility, mobility choices,
travel choices, city logistics

Introduction
Young adults are a large group of people with specific characteristics in relation to older
generations. They are also described by a growing purchasing power and influence on
purchasing decisions. Digitization of economic life has resulted in increased interest in
the Internet of Things and Internet Services solutions, resulting in the development of
Industry 4.0 and its derivatives – including Logistics 4.0 and Mobility 4.0. In addition,
the youngest generations are the best technologically oriented, so it is expected from
them that the demand for up-to-date solutions in the field of mobility should increase.
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Physical mobility can be divided into mobility in the city and suburban area (up to 20 km
from the city centre) and in the countryside zone – both differ in many aspects, including
opportunities to take advantage of the public transport offer. This article will address
only mobility issues in the first of these areas. The main aim of the article is to analyse
the behaviour of young adults in the field of urban mobility and to verify whether their
priorities coincide with the assumptions of sustainable urban mobility plans.
The paper is organized as follows: the first section gives a review of the literature on
the studied topic, according to chosen search criteria and academic search engine. The
second part of the paper presents the research method. The main research method was
the survey, and the research results were calculated with use of the statistical analysis tools, including gamma and tau-Kendall’s coefficients. The third section contains research
results. The last one part concludes the paper, presents its limitations and points out
potential topics for future research.

Literature review
Procedure
The literature review was based on searching databases based for two elements: one universal and one specific for socio-economic research. The specific element was the review
procedure designed by Tranfield, Denyer and Smart [2003] and often used to explain the
phenomena in the field of economics, management science, sociology, urban studies etc.
The other element was the Boolean logic to create the literature base to compare research
results with literature state-of-the-art. In this paper, only two criteria were used: “urban mobility plan” in the abstract and “sump” in the text. In addition, only full-text records were
taken into account. The multi-search EDS engine on the EBSCOhost platform was used to
identify the literature items. After the search 84 positions were specified. After removing
duplications, it was 51 papers and after abstract revision – 34. The last step was to analyse
the text of the selected articles and finally, 28 were included in the literature review.
Results
Mobility management is a way of managing travel demands of different city residents
and guests. It is obviously related to the normal traffic in the particular days of the
week, but also those responsible for the coordination of incidental events, changing
the flows of people within the city. It should be focused on ensuring transport availability, improving safety, reducing external costs, increasing efficiency and multi-dimensional attractiveness of the city [Tomanek 2016, p. 96]. One of the tools for achieving
this goal is Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). It was defined in EU Commission
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communication entitled “Action Plan on Urban Mobility” [European Commission 2009,
p. 5]. SUMP is a concept and a kind of strategy for the city considering the functional
urban area and proposing embedding actions on urban mobility into a wider urban
and territorial strategy [György, Attila, Tamás 2017, p. 155].
This strategic plan, related mostly to transport in urban and suburban areas, aims
at involving stakeholders and integrating sector policies, and through this – improving
the quality of life of residents. It is constantly developing and evolving. Generally, a way
to create SUMP is made of 11 steps and 32 activities [Robertson 2015, pp. 22–28]. A set
of stakeholders is very wide and that is the reason for the use of the multi-actor approach while creating the SUMP. The most obvious ones are local authorities and citizens
(residents, they are divided into many subgroups: parents with children, young adults,
retired people), but more SUMP creation participants should be distinguished, e.g. retailers, shop owners, industry, potential investors etc. Stakeholder involvement improves
adjusting the plan to real requirements. A good way to define these groups’ needs is
building a ‘citizen ladder’. According to Lindenau and Böhler-Baedeker [2014, p. 350],
transport planning should consist of a few steps: information, consultation, open discussion, influence, co-decision and decision.
In the range of possible specific aims of SUMPs there are those related to reducing
travel–trip substitution (for example working at home office), the distance (for example combining living and shopping functions of new and old buildings), shifting modes
(especially reducing private car use, promoting cycling), increasing efficiency (promoting zero-emission mobility or low-emission mobility [Rob, Temme 2014, pp. 104–105]).
Although in most sources quality of life is considered as the overarching goal of
SUMP implementation, according to Diez et al. [2018, p. 22], a primary goal of SUMP is
always a decarbonisation of urban transport. In 2007 40% of CO2 emissions were created
by cities and each year, the European economy was losing about 1% of its GDP due to
urban congestion [European Commission 2013, p. 11]. In 2012 74% of Europeans were
living and working in cities, and this number, according to forecasts of EU Commission
will increase to 82% by 2050 [European Commission 2013, p. 19]. Also, there is a growing
urban mobility gap between a few Europe’s advanced cities (advanced in implementing
the concept of SUMP) and the rest of the cities, being still in their infancy pursue to be
sustainable in the mobility area [György, Attila, Tamás 2017, p. 155]. That was the reason
for starting a number of projects in the area of SUMP creation and implementation, for
example, EPOMM-PLUS, ENDURANCE, CIVITAS, CIVITAS II.
In the specified literature, many examples were presented for making and implementing SUMPs in different countries: Croatia [Decker, Hećimović, Wołek 2012, pp. 2748–2755,
Blašković Zavada, Abramović, Šipuš 2017, pp. 430–442], the Netherlands [Bos, Temme
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2014, pp. 103–115, Nijland, van Meerkerk 2017, pp. 84–91], Turkey, Israel and Morocco [Sdoukopoulos et al. 2016, pp. 1211–1220], Greece [Bakogiannis, Kyriakidis, Eleftheriou 2017,
pp. 345–353, Papaioannou, Politis, Nikolaidou 2016, pp. 945–954, Tafidis, Sdoukopoulos,
Pitsiava-Latinopoulou 2017, pp. 304–312], France [Chakhtoura, Pojani 2016, pp. 15–28],
Poland [Decker, Hećimović, Wołek 2012, pp. 2748–2757, Tomanek 2017, pp. 95–105,
Okraszewska et al. 2018, pp. 1–20], Spain [Diez et al. 2018, pp. 22–30], Denmark, Norway
[Fossheim, Andersen 2017, pp. 1–13], Sweden [Robertson 2015, p. 37, Fossheim, Andersen
2017, pp. 1–13], UK [Tilley, Houston 2016, pp. 349–358, Heinen, Ogilvie 2016, pp. 77–85,
Fossheim, Andersen 2017, pp. 1–13], Romania [Anamaria-Ioana et al. 2016, pp. 431–438],
Germany [Firnkorn 2012, pp. 1654–1672, Wittwer, Hubrich 2016, pp. 4304–4313].
Solutions implemented as a part of sustainable urban mobility, responding to the needs of dwellers, visitors and tourists, depend on the morphological features of the city and
socio–cultural determinants of its economy. A set of universal solutions, beneficial for cities with various features (mostly: integrated systems), and a set of dedicated solutions can
be developed for cities with similar characteristics and specificity of functioning.
In the City of Zagreb (Croatia), the integrated transport and tariff system was introduced with one ticket for all means of public transport, to minimise the car traffic. The
implementing of such systems required designing the organisational structure, planning infrastructure, intermodal connections and automation of tolls and notifying passengers. All the activities were included in the special master plan [Blašković Zavada,
Abramović, Šipuš 2017, pp. 430–442]. A similar fare management system, described by
Sdoukopoulos et al. [2016, pp. 1215–1219], thai is supported by smart cards was introduced in Turkish cities. Single payment device was implemented also in Haifa and Tel
Aviv [Sdoukopoulos et al. 2016, p. 1216]. Other solutions were focused on prioritisation
of public transport by using park & ride facilities (Tel Aviv), dedicated bus lanes, intermodal interchanges and creating more infrastructure for pedestrians (Morocco). A very
interesting research area can be solutions for smaller cities like Żory (Poland) presented
by Tomanek [2017, pp. 95–105], where the free-fare public transport was implemented to
test reducing car-dependency within the city traffic. This system was used with success
earlier in other cities like middle-sized Hasselt (Belgium) and big-sized Talinn (Estonia). In
Basel (Switzerland) free-floating car-sharing systems were introduced in order to minimise the negative environmental impact of motorisation and, at the same time, to meet
the requirements of car-dependent city dwellers, used to door-to-door transport [Becker, Ciari, Axhausen 2017, pp. 17–29]. The introduction of low-emission electric or hybrid
vehicles can improve the effect of being environmental-friendly. The alternative to such
a system can be station-based car-sharing system, but the user’s need for making the
direct route cannot be achieved. Generally, in Switzerland, the mobility management is
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an element of national politics. There is a special master plan for such mobility management (Mobility Switzerland) using Swiss National Fund to implement the practices in the
field of the mobility of residents and implementing sustainable development.
In big cities, like Paris, the challenges which city authorities and transport service providers have to face, are more complex. There are many plans for improving urban mobility, including Transport Plan 2000, Urban Plan 2006, Cycling Plan 2010-2014 [Chakhtoura,
Pojani 2016, pp. 15–28]. Therefore, the scope of planned and implemented solutions has
to be wider and include not only fare management integration and smart cards system,
but also bus rapid transport and vehicle sharing schemes (bike-sharing, car-sharing).
On the basis of European Commission documentation, research models were built to
investigate the drivers for future urban and transport development [Priester, Miramontes, Wulfhorst 2014, pp. 90–102, May 2015, pp. 3–11]. For example, according to Tilley
and Houston [2016, p. 349], social and demographic changes may be having a profound
influence on mobility trends. Their research results indicated that young women are travelling more than men in the same age group, but still young adults under 30 travel less
than the other generations, especially retired people. In addition, they conclude that
there can be a wide range of determinants influencing such a trend, like roles of women
in the work and family environment and that is the reason for further research.

Research method
The main research method was the survey, more precisely an online survey with use
of the questionnaire. It contained closed (dominating), open and semi-open questions,
scale questions, disjunctive and conjunctive questions regarding behaviours, opinions
and information about mobility choices and their causes. The questions were modelled
on the available interview sheets and questionnaires in selected literature related to the
main topic of the research. Before conducting the main survey, a pilot study was held,
and corrections were made to adjust the questionnaire to the surveyed people expectations. The survey participants were recruited with use of a purposive strategy based on
the inclusion criteria (Polish citizens, born between 1994 and 1997). In addition, a snowball sampling method was used to increase the number of participants. 202 people took
part in the survey, the collection period was March–April 2018.
The data collected during conducting the survey was mainly qualitative, multi-level
data. Variables were described on ordinal scales. That was the reason for use of Kendall’s
tau coefficient, to check the occurrence of correlation between the identified variables.
In addition, the tables of cardinality were used to support the results of the correlation
analysis. All the data were analysed with use of the Statistica 12 software.
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Research results
Surveyed group characteristics
The group of young adults consisted of 63.15% of women and 33.49% of men aged 20–24.
85 (17%) of them had a driving licence at the time of completing the survey. 55.5% used a car
every day, and for 29.19% it was the main means of transport. The rest of the respondents
used mainly bus (23.44%) and urban rail (27.27%). For none of them, the bicycle was the main
means of transport, only 6.7% of the respondents moved mainly on foot. In addition, 51.19%
declared that they use urban transport every day, another 20.57% – 2–3 times a week, 19.63%
use it less often than once a week or not at all.
Statistical analysis results
Analysed variables concerning the opinions and preferences of young adults have been
divided into three groups: regarding the importance of public transport features for the
examined person (rate 1 – very important, 4 – not important at all), the importance of
a given feature of daily life (1 – not important, 10 – very important) and opinion on specific solutions in the field of public transport (1 – totally disagree, 5 – completely agree).
Then, the tau-Kendall coefficient was calculated, and the results were interpreted assuming a type I error of 0.05 (see appendix 1).
Among the results of the study, several aspects of the selected statistically significant relationships deserve attention. Firstly, young adults were consistent in assessing the importance
of individual features of public transport, i.e. if they rated one feature highly, they also rated
high (as very important) other features, with the exception of some single relations between
variables. Of course, the importance of travel comfort was correlated with the features of
public transport, i.e. the more important was the comfort for the respondents (70.34% of respondents rated this value highly), the more important were the features of urban transport,
like availability of seat, punctuality, (13) proximity of the stop to the final destination, travel
time, crowd in the vehicle, therefore these features are associated with the feeling of comfort
of travel by young adults. This comfort is also associated with a sense of unlimited mobility,
in this case, there was quite a strong correlation. The more the respondents are concerned
about unlimited mobility, the more important was the travel comfort. However, only 36.99%
rated the pursuit of high quality of life as an important aspect of their functioning, which is
surprising considering that this quality is the main goal of SUMP. The assessment of the importance of high quality of life was positively influenced by the importance of travel comfort
and unlimited mobility. A similar relationship was related to the high quality of life and some
characteristics of public transport (note that the high mark for HIPT variables was 1, and for
VAL – 10), such as punctuality of public transport, no transfers, travel time and seat availability.
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Variables 14, 16, 18, 20, 25 and 26 were related to opinions on car-sharing and the introduction of so-called ‘public cars’ for rent. People for whom the lack of a crowd during
the trip was important (and at the same time in the part about opinions confirmed that
the crowd annoyed them), also highly assessed the usefulness of car-sharing. The higher
the environmental performance of public transport was assessed, the more people declared the use of a public car and the resignation of own car. It was also confirmed that
collective transport should be low- and zero-emission (29.66% of opinion), the need for
introducing greener solutions in this transport (34.93%) and for the solution of connecting urban bicycles and urban railways as a good solution (73.2%). People for whom unlimited mobility was important stressed the willingness to use car-sharing and public car
and agreed that it is a good solution for urban transport. Very similar ratings have been
given by people who value travel comfort and to a lesser extent also by those who care
about a high standard of living. In the group of opinion variables (coded as OPI, see appendix 1), there were also correlations. People who supported car-sharing admitted that
you can live without your own car, declared the use of public cars, generally, they were
favourable to ecological solutions in urban transport. Supporters of public car sharing
also supported other solutions, such as public bicycle, intermodal transport in the city,
resignation from their own car and disagreed that car-sharing is a bad solution for Polish
cities. Respondents also pointed to the imperfections of the transport system existing in
their city. 41.62% of them assessed the low public transport in their area as a whole (all
features of this transport), as many as 55.93% complained about the lack of punctuality
and 55.5% on the congestion in the means of transport.

Discussion and conclusions
The study showed that young adults in Poland are very aware of the car-sharing systems.
The potential for introducing these solutions is very high because of the high percentage of people having a driving licence and the high level of willingness to use them and
resign to use own car if the public one would be available. That builds the potential for
reducing motor traffic and CO2 emission in Polish cities.
Also, some characteristics of public transport in Poland should be improved to meet
the demands of young adults using it as the main kind of transport. Building an efficient
urban transport can motivate people to change the means of transport from the car to
a bus, tram or city rail. Secondly, public transport providers should consider the possibility of expanding the offer by rental so-called “public car” or establishing long-term
cooperation with car-sharing companies. Then, after the implementation of car-sharing
in Polish cities, a conclusion of Nijland and van Meerkerk [2017, p. 90] about decreasing
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kilometres travelled can be verified. Additionally, the infrastructure for pedestrians and
cyclists could be expanded to be complementary with other kinds of infrastructure for
urban mobility, for example, city rail.
However, the author is aware of the limitations of this study. Firstly, literature research
method concerned only one search engine, but at the same time, combining many others would increase the risk of the non-inclusion of a significant source of literature for its
review, hence it was lower than if other search engines were chosen. In addition, the literature review was based only on the search criteria which is correct with the chosen review procedure but can cause a risk of omission of significant items. What is more, using
purposive sampling and snowball approach is not related to examination of a random
sample, so this is not possible to extrapolate the research results to the whole Polish
young adults’ population.
Despite these limitations, the author believes that the described research results are
promising and provide a number of future research possibilities. It can be also a basic
source for other researchers to design their research projects and compare their results
regarding the described topic. Further research should be conducted to obtain more
data on young adults’ mobility choices in the area of urban mobility, especially, if possible, with the use of random sampling methods, analysing meta-variables, and the use
of more complicated statistical analysis methods. For example, a result of Wittwer and
Hubrich [2016, p. 412] concerning the higher level of mobility of “golden-agers” than
young adults should be verified also for Polish society. In addition, although studies for
Polish cities are available [Tomanek 2017, pp. 95–105, Decker, Hećimović, Wołek 2012,
pp. 2748–2757, Tomanek 2017, pp. 95–105; Okraszewska et al. 2018, pp. 1–20] there is still
too little evidence for implementing SUMP solutions in cities. Despite those research
leads, there are many others to be addressed in future research on logistics, city management, public transport management and mobility choices.
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Appendix 1. Statistical analysis results
Table 1. Names of the analysed variables

Variables about how important
a characteristic of public transport
(HIPT) for the surveyed person is

Variables about how important for
the surveyed person characteristic
of his/her daily life is (VAL)

1

HIPT – PT frequency

2

HIPT – on time

3

HIPT – proximity to destination

4

HIPT – lack of mean changes

5

HIPT – time of travel

6

HIPT – ticket price

7

HIPT – seat availability

8

HIPT - not crowded

9

HIPT – timetable availability

10

VAL – taking care of environment

11

VAL – limitless mobility (flexibility)

12

VAL – travel comfort

13

VAL– high quality of living

14

OPI – like carsharing

15

OPI – can live without a car

16

OPI – if car-sharing public, would use

17

Variables about to what extent the
surveyed person agrees with the
sentence (OPI)
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OPI – only zero and low emission means of transport
within the city

18

OPI – public car good for the city

19

OPI – pubic bikes + train is good for the urban transport

20

OPI – public car-sharing not good for Poland

21

OPI – good public transport in my area

22

OPI – lack of punctual public transport

23

OPI – crowd annoys me

24

OPI – want public transport to be more eco

25

OPI – if public car in the offer, resign using own car

26

OPI – if private car banned in the city centre, would use
public car
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Variable no.

Table 2. Statistical analysis results – tau Kendall’s coefficient (marked coefficients
are significant with p=0,05)

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.000

0.115

0.211

0.044

0.145

0.207

0.134

0.140

0.112

0.014

-0.086

-0.025

0.021

1.000

0.137

0.146

0.232

0.218

0.136

0.081

0.155

0.041

-0.079 -0.229 -0.136

1.000

0.327

0.165

0.157

0.165

0.083

-0.002

0.069

-0.109 -0.180 -0.089

1.000

0.094

0.167

0.270

0.193

0.200 -0.116 -0.047 -0.180 -0.136

1.000

0.222

0.202

0.163

0.107

0.017

-0.090 -0.115 -0.147

1.000

0.109

0.043

0.088

-0.054

0.095

1.000

0.457

0.112

-0.018

-0.045 -0.157 -0.124

1.000

0.124

-0.008

-0.090 -0.218 -0.057

1.000

-0.088 -0.112 -0.223 -0.047

2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.000

11

0.006

-0.088

-0.001

0.052

0.091

1.000

0.429

0.221

1.000

0.316

12
13

1.000

Variable no.

Table 2. (cont.)
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

-0.030

-0.013

-0.034

-0.045

-0.008

-0.001

-0.091

0.013

-0.021

0.006

1

-0.042 -0.054

0.008

2

-0.086

0.029

-0.031

0.030

-0.083

-0.166

0.014

-0.066

-0.114 -0.075 -0.011 0.097 -0.121

3

0.054

0.052

0.007

0.051

0.043

0.034

-0.035

-0.066

0.028

0.039

4

0.020

0.028

-0.004 -0.133

0.022

0.022

-0.077

-0.094

0.129

0.043

-0.030 -0.061

5

-0.088

0.116

-0.043

0.017

0.023

-0.023

0.038

0.184

-0.038

-0.030 -0.033

0.022

6

-0.067 -0.081 -0.124 -0.145

-0.082

-0.099

0.096

-0.045

-0.009

0.049

7

-0.069

-0.045

-0.007

0.024

0.035

0.024

-0.067

-0.047

-0.032 -0.024

8

-0.125 0.125 -0.050

0.046

-0.068

-0.004

0.041

-0.003

-0.083

-0.077 -0.003 -0.004

9

-0.069 -0.023

0.028

-0.113

-0.087

-0.121

-0.051

-0.086

-0.022

-0.030 -0.023

10

0.020

0.120

0.439

0.069

0.187

0.080

0.045

0.127

0.078

0.037

0.045

0.031

0.025

-0.025

-0.126
-0.005

0.458 0.212

0.021

-0.004
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

11

0.154

0.085

0.120

-0.003

0.158

0.122

0.010

0.144

0.155

0.059

-0.090 -0.073

0.106

12

0.157

0.021

0.044

0.084

0.111

0.126

0.029

0.128

0.115

0.213

0.079

0.015

0.162

13

0.072

-0.069

0.161

0.060

0.078

0.119

0.035

-0.001

0.091

0.090

0.072

0.087

0.154

14

1.000

0.136

0.357

0.119

0.497

0.305

-0.207

-0.019

0.053

0.146

0.088

0.073

0.131

1.000

0.003

0.197

0.173

0.130

0.080

0.160

0.039

-0.047 -0.007 0.112

-0.071

1.000

0.159

0.414

0.130

-0.113 -0.097

-0.033

0.050

0.162 0.323

0.250

1.000

0.129

0.190

0.119

0.078

-0.012

0.060

0.499 0.301

0.005

1.000

0.305

-0.325

0.017

0.111

0.173

0.125 0.154

0.175

1.000

-0.069

0.166

-0.042

0.016

0.186 0.122

-0.060

1.000

0.074

-0.024

0.012

0.009

0.098

0.031

1.000

-0.118

0.000

-0.022 -0.052 -0.187

1.000

0.253

0.042

1.000

0.118

0.009

0.049

1.000

0.280

-0.012

1.000

0.133

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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23

24

25

0.039

26

0.107

1.000
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Rola nowoczesnych inwestycji w infrastrukturę
logistyczną w tworzeniu spójnego systemu
gospodarczego niezbędnego dla rozwoju
regionu pomorskiego
The Role of Modern Investments in Logistics Infrastructure
in Creating a Coherent Economic System Necessary
for the Development of Pomeranian Region
Abstract: The main goal of the article is to present Pomeranian Voivodeship as the area with
intensive development of logistics infrastructure, especially related to transport and storage,
and a significant improvement in transport accessibility. The analysis also includes socio-economic and financial aspects related to the economic development of the region. The author
presents the role of modern investments in logistics infrastructure in creating a coherent economic system necessary for the development of the region, presenting selected examples. When
analyzing literature, the most important were compilation and descriptive methods, reviewing
documentation at national and regional level, observation, as well as an in-depth interview.
Key words: logistics infrastructure, transport infrastructure, storage infrastructure, economic
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Wstęp
Nowoczesna infrastruktura logistyczna pełni istotną rolę w rozwoju gospodarczym
zarówno państw jak i regionów. Powiązania występujące pomiędzy tymi elementami,
a także specyficzne cechy infrastruktury logistycznej powodują powstawanie pewnych

Małgorzata Wach-Kloskowska

prawidłowości w procesie rozwoju gospodarczego i wywierają istotny wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej w kraju czy regionie. Ważnym elementem rozwoju regionalnego jest konsekwentna realizacja celów i priorytetów w zakresie budowania spójnego i dostępnego systemu logistycznego.
Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie województwa pomorskiego jako
obszaru o intensywnym rozwoju infrastruktury logistycznej i znacznej poprawie dostępności transportowej, jak również analiza aspektów społeczno-gospodarczych oraz
finansowych związanych z tym rozwojem, a także ukazanie roli nowoczesnych inwestycji w infrastrukturę logistyczną w tworzeniu spójnego systemu gospodarczego niezbędnego dla rozwoju regionu. W opracowaniu skupiono się przede wszystkim na infrastrukturze transportowej i magazynowej regionu. Dokonując analizy literatury, posłużono
się przede wszystkim metodami kompilacyjno-opisowymi, badaniem dokumentacji na
poziomie krajowym i regionalnym, obserwacją, przeprowadzono wywiad pogłębiony.

Istota infrastruktury logistycznej w rozwoju gospodarczym
regionu
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji i klasyfikacji pojęcia infrastruktury logistycznej. Według K. Grzybowskiej jest to system dróg lądowych, wodnych, portów
lotniczych, portów morskich i/lub sieci telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym terenie [Grzybowska 2009]. W systemowym podejściu do logistyki wyróżnia się
trzy składowe infrastruktury logistycznej: infrastrukturę liniową, punktową i komunikacyjną (informatyczną).
Współczesne zmiany w logistyce, zarówno globalnej jak i regionalnej, wpływają na infrastrukturę logistyczną, której głównymi składnikami są: infrastruktura transportowa, magazynowa i informatyczna. Na infrastrukturę transportową składają się przede wszystkim
drogi komunikacyjne we wszystkich gałęziach transportowych (m.in. drogi samochodowe,
linie kolejowe, szlaki morskie, rzeki, korytarze powietrzne) oraz punkty transportowe – porty
morskie, rzeczne, lotnicze, dworce autobusowe, kolejowe, terminale przeładunkowe). Infrastrukturę magazynową tworzą: budynki i budowle, techniczne środki manipulacji i transportu wewnętrznego, urządzenia do składowania, pomiarowo-kontrolne, przeciwpożarowe
i inne. Infrastruktura informatyczna to wyposażenie informatyczne, tj. sprzęt, oprogramowanie, środki techniczne i komunikacyjne. W każdym z tych rodzajów infrastruktury zachodzą zmiany strukturalne. Infrastruktura logistyczna wywiera istotny wpływ na koszty usług
obcych, jakie zakupują przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i inne. Infrastruktura ta zapewnia obecnie wysoką sprawność i efektywność usług logistycznych, co może się przekładać bezpośrednio na rozwój gospodarczy i konkurencyjność regionów.
286

Rola nowoczesnych inwestycji w infrastrukturę logistyczną w tworzeniu spójnego systemu gospodarczego
niezbędnego dla rozwoju regionu pomorskiego

Współczesne procesy produkcyjne cechuje wysoki stopień automatyzacji oparty
o powszechne wykorzystanie robotyki i systemów elektronicznych. Procesy te wymagają wysokiego stopnia koordynacji oraz synchronizacji poszczególnych operacji i czynności wytwórczych. Dlatego też, procesy logistyczno-transportowe, manipulacyjne i inne
– muszą być również oparte na współczesnych osiągnięciach nauki i techniki. Tworzą
one złożone systemy produkcyjno-dystrybucyjne, które powinna cechować wysoka
sprawność i efektywność ekonomiczna [Skowronek 2016, s. 64].
Infrastruktura, w szerokim ujęciu, jest jednym z podstawowych czynników wskazywanych w wielu teoriach rozwoju regionalnego. Teorie na ten temat ewoluowały
i zauważono, że kryteria ilościowe infrastruktury w znacznej mierze zostały zastąpione
kryteriami jakościowymi. Coraz większe znaczenie miały, oprócz istnienia infrastruktury
transportowej w ogóle, kwestie bardziej szczegółowe i jakościowe, jak np. istnienie w regionie międzynarodowego portu lotniczego oraz bliskość autostrady czy obecność ponadregionalnych połączeń kolejowych i centrów logistycznych [Dziemianowicz 1997].
Należy przy tym jednak wyraźnie zaznaczyć, że pewne minimalne wyposażenie danego
terytorium w infrastrukturę jest absolutnie niezbędne, aby dany obszar był lokacyjnie
i lokalizacyjnie wykorzystany. Współczesne badania dotyczące infrastruktury jako czynnika rozwoju regionu kładą nacisk na infrastrukturę i jej usługi jako element potencjału
atrakcyjności regionalnej [Ratajczak 1999, s. 40, 50].
Inwestycje w infrastrukturę logistyczną (transportową, magazynową, informatyczną) oddziałują na wielkość produkcji i konsumpcję gospodarstw domowych. Mogą
być one postrzegane jako sposób przeciwdziałania objawom negatywnych tendencji
gospodarczych. Poprawa stanu infrastruktury zwiększa dostępność transportową, co
w efekcie może wpływać na ceny nieruchomości, oddziałuje na decyzje gospodarstw
domowych oraz przedsiębiorstw. W skali makroekonomicznej lepsza infrastruktura powinna pozytywnie wpływać na gospodarkę, zwiększać dochody podatkowe, kreować
nowe miejsca pracy oraz generować środki do dalszych inwestycji.
Infrastruktura jest podstawą wszelkiej działalności gospodarczej i tylko wtedy będzie sprzyjać rozwojowi, kiedy może pokryć szczytowe zapotrzebowanie na jej usługi.
Niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania zgłaszanego przez gospodarkę infrastruktura może stanowić barierę wzrostu i rozwoju działalności społeczno-ekonomicznej. Jedynie rozwój wyprzedzający w stosunku do potrzeb gospodarczych umożliwia
pełne wykorzystanie potrzeb produkcyjnych i stwarza warunki do pobudzania rozwoju
gospodarczego [Wojewódzka-Król, Rolbiecki 2008, s. 33].
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Finansowanie inwestycji w infrastrukturę logistyczną
Infrastruktura logistyczna, (w tym przede wszystkim transportowa) ze względu na pełnione funkcje użyteczności publicznej i istotny element wzrostu gospodarczego wymaga
systemu finansowania, który zapewniałby środki na realizację wieloletnich programów,
sprzyjających budowie inwestycji infrastrukturalnych oraz podnoszeniu dostępności
transportowej, jak i pozwoliłby na stopniowe zwiększanie rentowności różnych sektorów gospodarki.
Istnieją zróżnicowane możliwości pozyskania środków pieniężnych przez przedsiębiorstwa użytkujące poszczególne elementy infrastruktury logistycznej. Można
do nich zaliczyć przede wszystkim: środki publiczne (m.in. budżet państwa, państwowe fundusze celowe, budżety jednostek samorządu terytorialnego), środki
własne, kredyty komercyjne, środki unijne, pożyczki od udziałowców itp. [Strategia… 2013, ss. 90–91].
Realizowane inwestycje w infrastrukturę logistyczną są zwykle bardzo kosztowne, ale w dłuższej perspektywie czasu konieczne, aby skutecznie rywalizować na rynku krajowym i zagranicznym oraz podołać rosnącym wymaganiom konsumentów.
Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło możliwości dofinansowania nie tylko
olbrzymich inwestycji w infrastrukturę transportową, ale również umożliwiło przedsiębiorstwom ekspansję rynkową oraz dało możliwość rozwoju związanego z inwestycjami w środki trwałe i infrastrukturę. Zwrot nawet 75% kosztów z przeprowadzanych
inwestycji i możliwość zaciągania kredytów preferencyjnych na korzystnych warunkach dały większe możliwości np. rozbudowy transportu wewnętrznego, zakupu nowoczesnego sprzętu służącego do wysokiego składowania w magazynie itp. W wielu przypadkach bazowanie jedynie na własnych środkach, bez refundacji rządowej
i unijnej nie dałoby możliwości rywalizacji z konkurentami. Dofinansowanie budowy
nowoczesnych powierzchni magazynowych, linii technologicznych oraz pełnego wyposażenia ich w systemy informatyczne pozwala na osiągnięcie wysokiego standardu
w zakresie m.in. pakowania, magazynowania czy transportu. Wiele czynności zostało
zmechanizowanych. Coraz nowocześniejsze i bardziej wydajne urządzenia sortujące
czy paletyzatory dały możliwość zwiększenia mocy przerobowych i rozszerzenie produkcji w różnych branżach. Dzięki dofinansowaniu inwestycji w nowoczesne magazyny i ich wyposażenie, można osiągnąć najwyższe standardy w zakresie obsługi klientów i budować swoją przewagę konkurencyjną. Pozyskiwanie środków zewnętrznych
pochodzących z budżetu UE pozwoliło przełamać wiele barier hamujących rozwój
przedsiębiorstw i ich logistyki [Klepacki, Krajewski 2015, s. 139].
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Realizacja nowoczesnych inwestycji w zakresie
infrastruktury logistycznej w województwie pomorskim
Pomorskie przeżywa od kilkunastu lat „boom” budowlany w dziedzinie infrastruktury
transportowej. Liczne inwestycje są przede wszystkim efektem napływu środków z funduszy europejskich, a rozwój infrastruktury transportowej sprawia, że region jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów.
Pomorskie posiada wyjątkowy potencjał logistyczny wynikający przede wszystkim
z doskonałego położenia geograficznego. Region jest integralną częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Leży na przecięciu się dwóch paneuropejskich korytarzy
transportowych: VI korytarza łączącego Skandynawię z Południową Europą przez Katowice oraz korytarza IA łączącego Pomorskie i kraje nadbałtyckie (Litwę, Łotwę i Estonię).
Województwo pomorskie posiada status tzw. „gateway region”, dlatego też odgrywa znaczącą rolę w rozwoju korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk – przede
wszystkim dzięki dwóm portom morskim w Gdyni oraz Gdańsku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, obsługującym oceaniczne (globalne) i europejskie linie
żeglugowe, aspirujące do statusu „autostrad morskich”. W regionie zaczyna swój bieg
autostrada A-1, jako kręgosłup ruchu tranzytowego z północy na południe Polski oraz
początek swój mają, niezwykle ważne z perspektywy znaczenia dla korytarza Bałtyk –
Adriatyk, zmodernizowane linie kolejowe E65 oraz CE65 [www.investinpomerania.pl,
dostęp: 11.04.2018].
Porty w Gdańsku i Gdyni są największymi obiektami tego typu w regionie południowego Bałtyku. Rosnąca ilość przeładunków i w efekcie jeszcze większe znaczenie portów w Gdańsku oraz Gdyni jako ośrodków dystrybucyjnych i tranzytowych,
motywuje do licznych inwestycji. Infrastruktura portowa jest na bieżąco dostosowywana do zmieniających się wymagań rynku w zakresie obsługi ładunków oraz statków i co ważne, umożliwia tworzenie multimodalnych łańcuchów transportowych.
Oba porty oferują szeroki zakres usług i są w stanie obsłużyć przeładunki towarów
każdego typu. Porty w Gdańsku i Gdyni są portami uniwersalnymi, obsługującymi
wszystkie typy ładunków. W roku 2016 pomorskie porty wyrosły na regionalnych
liderów w przeładunkach kontenerów – pod tym względem Trójmiasto plasuje się
na pierwszym miejscu wśród bałtyckich portów.
Tak dobrych wyników nie osiągałyby, gdyby nie inwestowano w infrastrukturę
portów oraz infrastrukturę transportu drogowego i kolejowego wzmagającą ich dostępność, m.in. [Pomorska Kolej Metropolitalna, ss. 2–3; www.investinpomerania.pl,
dostęp: 16.04.2015; www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl, dostęp: 26.03.2015;
Burnewicz 2012, ss. 181–185]:
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·· budowę/modernizację terminali DCT I/II w Gdańsku oraz BTC i GCT w Gdyni, co zapewnia większe możliwości przepustowe portów morskich,
·· budowę Pomorskiego Centrum Logistycznego na zapleczu terminalu kontenerowego DCT, które łączy województwo pomorskie z Europą poprzez międzynarodowy
transport kolejowy, drogowy i morski, oferując powstanie nawet 500 m2 powierzchni
magazynowej,
·· modernizację wewnątrzportowej infrastruktury drogowej,
·· modernizację linii kolejowych łączących port z resztą kraju,
·· modernizację infrastruktury portowej – terminal ro-ro w Porcie Gdynia,
·· budowę Trasy Sucharskiego, poprawiającej dostęp od strony lądowej do portu morskiego,
·· budowę Obwodnicy Południowej oraz trasy W-Z – obydwie inwestycje miały na celu
wyprowadzenie ruchu ciężarowego z miasta i usprawnienie połączeń komunikacyjnych terenów portowych i stadionu z obwodnicą Trójmiasta i autostradą A1,
·· pogłębienie toru wodnego w gdyńskim porcie,
·· budowę centrum logistycznego umiejscowionego w zachodniej części Portu Gdynia,
·· powiększenie obrotnicy w Porcie Gdynia, która umożliwi zawijanie do portu statkom
400 metrowym (2018 r.),
·· wybudowanie Portu Centralnego pomiędzy ujściem kanału portowego a Naftoportem (realizacja po 2020 r.),
·· budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która zapewnia dogodne połączenia
z portem lotniczym.
Dzięki budowie nowych terminali w Porcie Gdańsk możliwa będzie obsługa statków pasażerskich i ro-ro, co niebywale poprawi warunki dla powszechnego stosowania transportu intermodalnego. Warto też wspomnieć, że na nowych terenach powstać mają terminale: drobnicowy, pasażerski oraz baza przeładunku kontenerów.
Poza infrastrukturą transportową, Pomorskie oferuje także dobrze rozwiniętą
bazę logistyczną. Na terenach portowych, w sąsiedztwie nowoczesnego terminala
kontenerowego DCT Gdańsk i Trasy Sucharskiego Goodman Poland wydzierżawił teren liczący 110 hektarów. Inwestor realizuje inwestycje infrastrukturalne i magazynowe w ramach Pomorskiego Centrum Logistycznego. Obecnie teren liczy 88.000 m2,
a docelowo ma powstać 500 000 m2 powierzchni magazynowych, produkcyjnych
i biurowych. Szacunkowa wartość projektu wynosi 300 mln EUR. DCT wraz z Goodmanem wdraża koncepcję Port Centric Logistic w oparciu o londyński wzorzec. Jest
to pierwsze w Europie centrum integrujące funkcje portowe i logistyczne na większą skalę niż ma to miejsce w Londynie. Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie kosztów transportu i zaoszczędzenie czasu [www.investinpomerania.pl, dostęp:
12.04.2018].
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Także w zachodniej części Portu Gdynia w pobliżu dwóch dużych istniejących terminali kontenerowych powstanie Centrum Logistyczne. Przewiduje się, że w ramach
centrum działać będą różne podmioty gospodarcze, zwłaszcza operatorzy logistyczni,
przedsiębiorstwa zajmujące się usługami składowymi i przedsiębiorstwa spedycyjne
oraz inni usługodawcy logistyczni, którzy będą mogli dostosowywać wydzierżawione,
uzbrojone tereny do swoich potrzeb.
Port Lotniczy Gdańsk jest trzecim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów rocznie. Rozwój tego portu, wzrost liczby połączeń oferowanych
przez przewoźników lotniczych oraz wzrost zainteresowania wśród pasażerów jest możliwy m.in. dzięki inwestycjom w infrastrukturę logistyczną, które zostały zrealizowane na
przestrzeni ostatnich lat na terenie portu. Oddano do użytku nowy terminal pasażerski
T2, którego powierzchnia to 40 tys. m² oraz mniej spektakularne inwestycje, m.in. płytę
postojową, drogę kołowania, system kontroli bezpieczeństwa, system odprowadzania
wód opadowych i stanowisko odladzania, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz lepszej obsługi przewoźników i pasażerów. W bezpośredniej
bliskości portu rozwija się także działalność gospodarcza, charakterystyczna dla stref
okołolotniskowych, powiązana z branżą logistyczną, transportową, handlową, hotelarską itd. Funkcjonują tu także przedsiębiorstwa z działu MSP oraz start-upy, związane
przeważnie z branżą informatyczną i medialną. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę drogową i kolejową usprawniono dostępność komunikacyjną tego rejonu (zmodernizowano ulicę Słowackiego i Pomorską Kolej Metropolitalną, ścieżki rowerowe, drogi lokalne
oraz infrastrukturę rekreacyjną) [Rucińska, Ruciński 2017, s. 66].
W 2015 r. Port Lotniczy Gdańsk podpisał umowę z DHL dotyczącą budowy nowoczesnego, międzynarodowego, lotniczego terminala kurierskiego, jako jednego z trzech
największych projektów inwestycyjnych DHL w Polsce zlokalizowanych bezpośrednio
na lotnisku. Zgodnie z zawartym porozumieniem, termin oddania inwestycji zaplanowany został na 2018 r. Powierzchnia obiektu wyniesie blisko 2 tys. m2. Inwestycja ta ma
kluczowe znaczenie dla wzrostu międzynarodowego lotniczego ruchu towarowego
w regionie północnej Polski oraz dla rozwoju europejskiego korytarza transportowego
pomiędzy krajami bałtyckimi, a centralnym hubem DHL Express w Lipsku oraz resztą Europy i Świata. Ponadto, pod względem powierzchni, przepustowości i wydajności, nowy
obiekt będzie jedną z dziesięciu największych jednostek operacyjnych DHL w regionie
Europy Środkowej. W Gdańsku powstanie sortownia, terminal kurierski i agencja celna.
Gwarantem zapewnienia najlepszej jakości serwisu będzie nowoczesna linia sortująca
o przepustowości ok. 3 000 paczek na godzinę. W nowym terminalu znajdzie się 6 pozycji dedykowanych do obsługi kontenerów lotniczych, 5 bram do obsługi transportów
liniowych i docelowo 30 bram do obsługi kurierów. Ponadto będzie on wyposażony
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w nowoczesny punkt obsługi klienta (Service Point) umożliwiający osobiste nadanie
oraz odbiór przesyłki międzynarodowej [Wywiad…, dostęp: 16.04.2018].
Dane pochodzące z działów analiz agencji zajmujących się najmem powierzchni komercyjnych (JLL, Cushmann&Wakefield, Colliers) określają, że w Trójmieście w roku 2015
było ok. 310 tys. m2 powierzchni magazynowych. W 2012 roku takich powierzchni było
niecałe 130 tys. [Budnik, dostęp: 15.04.2018]. Obecnie całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej w województwie pomorskim wynosi ok. 400 tys. m2. Zasoby te
są skoncentrowane na obszarze aglomeracji trójmiejskiej (Gdańsk, Gdynia) oraz jej okolic (Pruszcz Gdański, Kowale). Pozostałe lokalizacje (Malbork, Słupsk, Chojnice) dysponują
przeważnie obiektami klasy B, nie uwzględnianymi w statystykach zbiorczych [Pomorski
rynek…, s. 19]. Wszystkie parki magazynowe są bardzo dobrze zlokalizowane, blisko Autostrady A1, obwodnicy Trójmiasta lub w bezpośrednim sąsiedztwie portu morskiego.
Trójmiasto uznawane jest za rynek rozwijający się bardzo równomiernie, ponieważ
co roku oddawana jest podobna liczba metrów do użytkowania – co najmniej kilkanaście tysięcy. Jest to czwarty pod względem powierzchni magazynowych rynek regionalny w Polsce, który jako jedyny ma dostęp do morza i do portów, co go wyróżnia i daje
wielką szansę na przyszły rozwój. W Gdańsku i jego okolicach nie brakuje terenów pod
inwestycje, podczas gdy Gdynia terenów na takie cele ma mniej, planuje jednak stworzyć portfel nieruchomości pod inwestycje związane z logistyką.
W trójmiejskich magazynach obecni są zarówno przedstawiciele branży FMCG (czyli
produkty szybko zbywalne), sieci handlowych, jak i operatorzy logistyczni potrzebujący
lokalnych węzłów [Budnik, dostęp: 16.04.2018].
Na Pomorzu do największych powierzchni magazynowych zalicza się:
·· 7R Logistic Park Gdańsk (34 tys. m2),
·· Prologis Park Gdańsk (ponad 90 tys. m2),
·· Centrum Logistyczne Pruszcz Gdański (prawie 11 tys. m2),
·· Panattoni Park Gdańsk (ponad 46 tys. m2),
·· Pomeranian Logistics Centre (docelowo - 500 tys. m2),
·· Centrum Magazynowe Hutnicza I (ok. 12 tys. m2),
·· Magazyn Wysokiego Składowania, ul. Janka Wiśniewskiego (ok. 19 tys. m2), w sąsiedztwie którego na obszarze 30 ha Zarząd Morskiego Portu w Gdyni planuje powstanie nowoczesnego Centrum Logistycznego.

Podsumowanie
Przez wiele lat Pomorze nie było atrakcyjne dla branży logistyczno-magazynowej, przede wszystkim ze względu na słabą dostępność transportową. Zmiany nastąpiły, gdy
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oddano do użytku autostradę A1 oraz terminal kontenerowy DCT w gdańskim porcie.
Wówczas do Trójmiasta zaczęli napływać inwestorzy zagraniczni oraz z innych regionów
kraju. Rynek powierzchni magazynowych się ożywił, choć region Pomorza wciąż cechuje
się bardzo dużym, nadal niezagospodarowanym w odpowiednim stopniu potencjałem.
Magazyny są zapleczem do obsługi kontenerów, których ilość stale wzrasta. Przepływ
towarów przez porty jest coraz większy. Nastąpił też rozwój infrastruktury drogowej –
obwodnica południowa, remontowana droga S7 oraz funkcjonująca autostrada A1. Realizacja inwestycji w infrastrukturę logistyczną, propozycje zmian i kierunki działań będą
miały ogromne znaczenie dla poprawy dostępności i spójności transportowej regionu,
wnosząc nową jakość do pomorskiego systemu gospodarczego.
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Logistyka wsparcia kraju-gospodarza (HNS)
w aspekcie formalno-prawnym
Logistics of Host Nation Support (HNS) in Formal
and Legal Context
Abstract: The aim of the presented article is to identify the concept of HNS as an area of international and national regulation and to present a functioning host state support system (HNS)
whose continuous development is the basis for generating appropriate conditions in Poland to
create a logistics system in the sphere of displacement as part of the North Atlantic Alliance. The
article was based on the analysis of formal and legal documents and normative acts in force in
the Ministry of National Defense. The article presents basic legal acts and formal rules determining the functioning of the host country’s support system, especially in the logistic aspect with
regard to the identification of conditions for the implementation of allied forces’ relocations.
Key words: Host Nation Support, HNS, military logistics, international logistics, Host Nation

Wstęp
HNS (ang. Host Nation Support) jako działania związane ze wsparciem państwa-gospodarza to specyficzny obszar aktywności zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej. Wymaga
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szeroko rozumianej współpracy i integracji struktur cywilnych oraz wojskowych w celu
uzyskania odpowiedniego stopnia zabezpieczenia prowadzonych przez wojsko działań.
Dlatego właśnie logistyka odgrywa tutaj szczególną rolę. I choć zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej jest ona istotnym elementem zarządzania jako system wsparcia,
to ma różne znaczenie dla tych obszarów. Ta różnica podejść sprawia, iż wszędzie tam,
gdzie konieczne jest działanie na styku tych sfer niezbędna jest właściwa identyfikacja
potrzeb oraz możliwości systemów, do których pojęcie to jest odnoszone. Szczególnego znaczenia nabiera ta kwestia w aspekcie prowadzenia działań w ramach wsparcia
państwa-gospodarza (HNS). Działania te są obecnie nie tylko jednym z najistotniejszych
elementów szeroko rozumianej logistyki wojskowej, ale – skutecznie realizowane – są
również świadectwem wiarygodności potencjału systemu obronnego Polski.
Celem prezentowanego artykułu jest identyfikacja pojęcia HNS jako obszaru regulacji międzynarodowych i narodowych oraz przedstawienie funkcjonującego systemu
wsparcia państwa-gospodarza (HNS). Jego ciągły rozwój umożliwia generowanie odpowiednich warunków na obszarze Polski do tworzenia systemu logistycznego w sferze
przemieszczeń w ramach wsparcia wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. Artykuł powstał na podstawie analizy dokumentów formalno-prawnych oraz aktów normatywnych obowiązujących w resorcie obrony narodowej.

Logistyka wojskowa i cywilna
Do dnia dzisiejszego autorzy podejmujący rozważania na temat logistyki nie są zgodni co
do momentu jej powstania. Jednak wszyscy jednomyślnie jej początków upatrują w sferze
wojskowości. W pracy B.H. Kortschaka znaleźć można stwierdzenie, iż cesarz bizantyjski Leontos (887–911) uważał, że sedno logistyki to: „[…] żeby żołd był wypłacany, wojsko odpowiednio uzbrojone i uszeregowane, wyposażone w działa i sprzęt wojenny; żeby potrzeby
wojska były dostatecznie i w odpowiednim czasie zaspokojone, a każda wyprawa odpowiednio przygotowana, tzn. przestrzeń i czas odpowiednio obliczone, obszar oszacowany
z uwzględnieniem ruchu wojsk, a także siły oporu przeciwnika i zgodnie z tymi funkcjami
należy regulować i porządkować ruchy i podział własnych sił zbrojnych” [Kortschak 1992,
ss. 11–15]. Wśród polskich znawców logistyki dużą popularnością, jako protoplasta współczesnego wizerunku tego przedmiotu, cieszy się generał szwajcarski w służbie francuskiej
i rosyjskiej Antonii-Henry Baron de Jomini. W 1837 r. opublikował on dzieło zatytułowane Zarys sztuki wojennej, argumentując w nim zasadność stosowania logistyki w wojsku,
a zwłaszcza w dziedzinie planowania ruchu wojsk oraz zaopatrzenia. Dokonując analizy
rozwoju koncepcji logistyki na przestrzeni wieków, można stwierdzić, za K. Ficoniem, iż „pojęcie logistyki zawsze obejmowało cztery główne grupy problemowe:
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·· Zaopatrzenie i transport, stanowiące podstawowe funkcje logistyki pozwalające siłom zbrojnym istnieć, przemieszczać się i walczyć.
·· Produkcja, zakup i dystrybucja systemów uzbrojenia, sprzętu wojskowego i wszelkich materiałów niezbędnych siłom zbrojnym do prowadzenia wojny.
·· Szeroko rozumiane usługi świadczone na rzecz sił zbrojnych, takie jak: remont i konserwacja uzbrojenia i sprzętu bojowego, przygotowanie posiłków i zaspokojenie innych potrzeb bytowych oraz opieka medyczna i sanitarna.
·· Administrowanie procesami logistycznymi, rozumiane dziś jako kierowanie i zarządzanie obejmujące: planowanie, organizowanie, koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie” [Ficoń 2015, s. 26].
Zgodnie z obowiązującym współcześnie podejściem w Siłach Zbrojnych RP, logistyka wojskowa to dyscyplina naukowa o: planowaniu, przygotowaniu i użyciu uzbrojenia
i sprzętu wojskowego, środków materiałowych, świadczeń i usług w celu utrzymania
wojsk w odpowiedniej gotowości bojowej w kraju oraz wsparcia logistycznego wojsk
poza jego granicami [Kompendium… 2014, s. 18]. W najbardziej zwięzłym znaczeniu są
to te aspekty działalności wojskowej, które dotyczą:
·· projektowania i rozwoju, pozyskiwania, przechowywania, przemieszczenia, dystrybucji, utrzymania i eksploatacji, ewakuacji i pozbywania się uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych i materiałowych;
·· transportu stanów osobowych (transport osobowy);
·· pozyskiwania lub budowy, utrzymania, użytkowania i pozbywania się obiektów;
·· pozyskiwania i świadczenia usług;
·· zabezpieczenia medycznego.
Jak wskazuje A. Szymonik, zgodnie z założeniami Doktryny logistycznej Sił Zbrojnych
DD/4, Sztab Gen. 1566/2004, system zabezpieczenia logistycznego powinien być oparty
na zasadach: pierwszeństwa operacji (zgodnie z decyzjami dowódcy), odpowiedzialności
(także w aspekcie państw uczestniczących w operacjach wielonarodowych), kompetencji (zwłaszcza w zakresie utrzymania zdolności bojowej), kooperacji (zarówno w systemie
narodowym, jak i wielonarodowym), koordynacji (na wszystkich szczeblach), zabezpieczenia i wystarczalności (narodowe poziomy zapasów logistycznych), elastyczności (zabezpieczenie i wsparcie logistyczne musi być przygotowane do realizacji niestandardowych
scenariuszy), przystępności (przepływ informacji powinien być prosty i jednoznaczny), aktualności, oszczędności, przejrzystości i synergii [Szymonik 2010, ss. 158–160].
Logistyka wojskowa to system, dla którego wartością nadrzędną jest skuteczność, która wiąże się przede wszystkim z realizacją określonych celów. W czasie wojny jest to podejście słuszne i akceptowane przez wszystkich. Natomiast w czasie pokoju system ten musi
być nie tylko skuteczny – na co zwraca uwagę R.W. Griffin – i związany z podejmowaniem
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właściwych decyzji oraz wprowadzaniem ich z powodzeniem w życie, ale także powinien
być sprawny [Griffin 2017, s. 7]. Oznacza to, iż musi wykorzystywać zasoby mądrze i bez
zbędnego marnotrawstwa. To zaś z kolei zdecydowanie związane jest z podejściem cywilnym do logistyki, w ramach którego utożsamiana ona jest nie tylko z osiąganiem celów, ale
także z poszukiwaniem rozwiązań optymalnych.
Współczesna logistyka cywilna ma charakter interdyscyplinarny i jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów zarządzania. Można ją definiować jako
systemy: planowania, organizowania i sterowania zintegrowanymi przepływam dóbr
fizycznych, kapitałów, informacji (w tym także idei) – od źródeł ich powstania, aż do
ogniw końcowych – pozwalające na ich koordynację na wybranym poziomie integracji
podmiotów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb tychże podmiotów, w ramach
określonej przestrzeni gospodarczej. Do podstawowych składników procesów logistycznych zalicza się: procesy przepływu dóbr rzeczowych, procesy informacyjno-decyzyjne, zapasy, infrastrukturź procesów logistycznych, koszty procesów logistycznych
[Skowronek, Sarjusz-Wolski 1995, s. 2]. Idea tak pojmowanej logistyki opiera się na wzajemnym przenikaniu i koordynacji wszelkich przepływów (fizycznych, informacyjnych,
finansowych) w podmiotach gospodarczych.
Wśród podstawowych zadań logistyki, wyznaczanych zwłaszcza przez obszar praktyki
gospodarczej, należy wymienić: wzrost ekonomiczności i efektywności oraz elastyczności
przepływów, usprawnienie systemów funkcjonowania, poprawę pozycji rynkowej, a przede wszystkim – wzrost konkurencyjności związany z zapewnieniem odpowiedniego poziomu obsługi klienta, któremu towarzyszy racjonalizacja kosztów. Logistyka jest dziedziną
o interdyscyplinarnym charakterze, która wykorzystując m.in. nauki o zarządzaniu i ekonomię, przy niezbędnym wsparciu wiedzy technicznej, determinowana jest przede wszystkim, potrzebami konsumenta. Przyjmuje się, iż logistyka jest dziedziną wiedzy i umiejętności dotyczących: organizacji, kontroli, koordynacji, integracji i optymalizacji przepływów
(dóbr, osób, informacji i środków finansowych) w celu osiągnięcia jak najlepszego efektu,
przy zaangażowaniu jak najmniejszych kosztów, z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniej jakości i maksymalizacji zadowolenia klienta [Wincewicz-Bosy 2012, ss. 91–95].
Rozwój powiązań międzynarodowych, powszechna integracja i internacjonalizacja
oraz dążenie do stworzenia systemu globalnego, przyczyniły się do rozwoju i wzrostu
znaczenia logistyki międzynarodowej [Gołembska 2004, ss. 14–17]. Należy przy tym zauważyć, iż współczesna mezoanaliza, zwłaszcza w obszarze logistyki, to podejście dynamiczne, uwzględniające zmienność i adaptacyjność podmiotów, odnoszące się do
zmian sytuacji rynkowej, a zwłaszcza możliwości kreowania rozwiązań międzynarodowych. Cechą charakterystyczną podmiotów funkcjonujących w obszarze logistyki międzynarodowej jest kreowanie rozwiązań kooperacyjnych w dużo większym stopniu niż
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czyni to konkurencja (czy nawet zamiast konkurencji), co znajduje swoje odzwierciedlenie w wykorzystaniu jej w systemach sieciowych.
Aby procesy te były możliwe, konieczna jest integracja na poziomie odpowiednich
ogniw łańcuchów wartości poszczególnych jednostek. Wymaga to stworzenia kanałów
przepływów międzyorganizacyjnych oraz synchronizacji działań obejmującej skoordynowane zarządzanie tymi elementami. Wynika z tego, że warunkiem pomyślnego zastosowania systemów logistycznych, niezależnie od poziomu integracji, jest wymiana
informacji i szeroka kooperacja ludzi związanych zarówno z procesami bezpośrednio
wynikającymi z założeń logistyki, jak i zarządzającymi całością organizacji [Wincewicz
2000, s. 47]. Wielowymiarowość logistyki może być także postrzegana przez jej wymiar
synergiczny czy strukturotwórczy [Mindur 2017, s. 37]. Zwłaszcza ten ostatni ma szczególne znaczenie w przypadku tworzenia rozwiązań w sferze HNS.

Wsparcie państwa-gospodarza (Host Nation Support – HNS)
W dokumentach na poziomie międzynarodowym system wsparcia państwa-gospodarza
jest definiowany jako: „cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo-gospodarza
w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom,
które są rozmieszczane, wykonują zadanie lub przemieszczają się przez terytorium państwa-gospodarza” [NATO Logistics Handbook 1997, chapter 12]. Podstawę do udzielania
takiej pomocy dają porozumienia, zawarte pomiędzy stosownymi władzami państwagospodarza i państw wysyłających oraz (lub) NATO.
Od 1999 r., czyli od momentu przystąpienia Polski do NATO, Polska zobowiązała się
– jako państwo członkowskie – do wypełniania i realizowania wspólnej dla całego Sojuszu polityki bezpieczeństwa, w tym również urzeczywistniania założeń dotyczących
zabezpieczenia funkcjonowania sił sojuszniczych na terytorium Polski. Podstawą realizacji tych założeń jest przede wszystkim Traktat Północnoatlantycki sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., w którym to, w art. 3 i art. 5, określono znaczenie oraz
podstawę wsparcia udzielanego sobie wzajemnie przez państwa członkowskie NATO
[Traktat Północnoatlantycki 1949, art. 3 i art. 5]. Regulacje te określają jednocześnie istotę wzajemnych relacji pomiędzy członkami NATO w sytuacji pokoju, kryzysu jak również
– a może przede wszystkim – w czasie wojny. W art. 3 Traktatu Północnoatlantyckiego
określono potrzebę, a co za tym idzie również konieczność, tworzenia uwarunkowań
do realizowania zadań wsparcia państwa-gospodarza [Traktat Północnoatlantycki 1949,
art. 3]. Dla skuteczniejszego osiągnięcia celów niniejszego traktatu Strony, każda z osobna i wszystkie razem, poprzez stałą i skuteczną samopomoc i pomoc wzajemną, będą
utrzymywały i rozwijały swoją indywidualną i zbiorową zdolność do odparcia zbrojnej
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napaści. Z kolei art. 5 wprost określa zasadę obrony kolektywnej jako podstawową zasadę współdziałania organizacji międzynarodowej, jaką jest NATO, a dodać należy, że
kolektywna obrona realizowana jest od początku istnienia organizacji jako jej statutowa
misja [Kupiecki 2015, s. 313]. Strony uznają, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich
w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim
i dlatego zgadzają się, co do tego, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich,
w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego
na mocy art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom
napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie, jak i w porozumieniu z innymi
Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego [Traktat Północnoatlantycki 1949, art. 5]. O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej
wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki
takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa [Traktat
Północnoatlantycki 1949, art. 5].
Głównym celem wsparcia państwa-gospodarza jest zapewnienie możliwości prowadzenia działań wojsk sojuszniczych, głównie za pomocą stwarzania możliwości i warunków do efektywnego wsparcia ich działań, na terytorium kraju członkowskiego, któremu udzielane jest wsparcie. Zasadniczą rolą systemu wsparcia państwa-gospodarza jest
przede wszystkim zwiększenie efektywności działań wojskowych w wyniku wydzielania
z własnego potencjału sił i środków na rzecz wojsk Sojuszu przebywających na jego terytorium. Należy przy tym pamiętać, że to Państwa są Stronami a nie same Siły Zbrojne.
W istocie ma to również – a może przede wszystkim – wpływ na środowisko cywilne,
które na podstawie odrębnych dokumentów na poziomie krajowym w znacznym stopniu zabezpiecza proces wsparcia państwa-gospodarza. To sprawnie funkcjonujący system militarny oraz niemilitarny, a dokładniej: koherentna współpraca pomiędzy nimi,
jest w stanie w sposób skuteczny realizować i doskonalić narodowy system wsparcia.
Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej, będąca strategią sektorową w stosunku
do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla znaczenie systemu niemilitarnego w systemie obronności Państwa [MON 2009]. W dokumencie tym określone są przede wszystkim struktury, które tworzą pozamilitarne struktury
obronne, w istotny sposób współtworząc cały system bezpieczeństwa oraz zadania,
jakie one realizują, również w ramach systemu wsparcia państwa-gospodarza. Pozamilitarne struktury obronne tworzą: administracja rządowa, samorząd terytorialny oraz inne
podmioty i instytucje państwowe, a także przedsiębiorcy, na których nałożono obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa. Podsystem ten realizuje zadania
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obejmujące: zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania państwa, zasilanie zasobami ludzkimi i materiałowymi Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a także zadania wynikające z obowiązków państwa-gospodarza, czyli zapewnienie ochrony i zabezpieczenie
podstawowych potrzeb bytowych ludności oraz tworzenie warunków do jej przetrwania [MON 2009].

Podstawy formalno-prawne w obszarze HNS
Zakres realizowanego wsparcia regulowany jest przepisami zawartymi w dokumentach
normatywnych oraz porozumieniach standaryzacyjnych opracowywanych oraz podpisywanych na poziomie międzynarodowym i narodowym. W procesie opracowywania i wdrażania tych dokumentów biorą udział zarówno państwa członkowskie NATO,
jak i poszczególne Dowództwa NATO, w zależności od poziomu, na którym dokument
powstaje. Przekładając to w sposób bezpośredni na ogólne zasady dotyczące zarówno
procesu planowania, jak i realizacji wsparcia państwa-gospodarza, wyodrębnia się trzy
podmioty biorące udział w tych procesach. Są nimi: państwa przyjmujące, państwa wysyłające oraz określony szczebel dowodzenia NATO. Zadania oraz obowiązki poszczególnych stron określone są w dokumentach normatywnych zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i narodowym.
Dokumentami na szczeblu międzynarodowym normującymi status sił zbrojnych na
terenie państwa przyjmującego są:
·· NATO SOFA, która jest umową pomiędzy Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącą statusu ich sił zbrojnych. Umowa ta została sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. i szczegółowo określa zasady funkcjonowania sił sojuszu
na terytorium państwa przyjmującego, któremu wsparcie jest udzielane.
·· Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotycząca statusu ich sił zbrojnych
wraz z Protokołem dodatkowym, sporządzone w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.
·· Porozumienie Ogólne (MOU) między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Naczelnym
Dowództwem Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie oraz Kwaterą Naczelnego
Sojuszniczego Dowódcy NATO do Spraw Transformacji w sprawie zapewnienia wsparcia przez państwo-gospodarza dla operacji NATO prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie to weszło w życie 26 września 2005 r.
Równie istotnymi w realizacji procesu wsparcia państwa-gospodarza dokumentami
na poziomie międzynarodowym są sojusznicze dokumenty doktrynalne oraz porozumienia standaryzacyjne, które w szczegółowy sposób określają procedury i zasady
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w zakresie przygotowania oraz realizacji wsparcia państwa-gospodarza, a także określają zasady rozliczania wzajemnego wsparcia w NATO. Zaliczyć do nich należy przede
wszystkim:
·· Allied Joint Logistic Doctrine AJP-4 (A),
·· Allied Joint Doctrine for Host Nation Support AJP-4.5 (B),
·· Allied Joint Movement and Transportation Doctrine AJP-4.4 (A),
·· Standardowe procedury wzajemnego wsparcia logistycznego w NATO (STANAG
2034 – Standard Procedures for Mutual Logistic Assistance).
Najistotniejszymi dokumentami na poziomie narodowym, które określają sposób
oraz zasady realizacji wsparcia państwa-gospodarza, są:
·· Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która stanowi, że
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego
granic. Zgodnie z Konstytucją RP zasady pobytu obcych wojsk na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasady przemieszczania się ich przez to terytorium określają ratyfikowane umowy międzynarodowe lub ustawy [Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483].
·· Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w której ujęto zagadnienia wsparcia przez państwo-gospodarza. Ustawa
określa zadania Szefowa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dotyczące kierowania procesem planowania i realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji państwa-gospodarza jak również Szefom Wojewódzkich Sztabów Wojskowych zadania gromadzenia
informacji na potrzeby realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków
państwa-gospodarza [Dz. U. z 1967 Nr 44 poz. 220; tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 1489].
·· Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
[Dz. U. 1999 Nr 93 poz. 1063 z późn. zm.].
·· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego,
w którym określono zadania wynikające z obowiązków państwa-gospodarza jako cywilną i wojskową pomoc udzielaną przez Rzeczpospolitą Polską w czasie pokoju, kryzysu i wojny sojuszniczym siłom zbrojnymi organizacjom międzynarodowym, które są
rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez jej terytorium, realizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach [Dz. U. 2004 Nr 152 poz. 1599].
·· Protokół ustaleń nr 28/2001-10-23 z Posiedzenia Rady Ministrów w dniach 17 i 18
lipca 2001 r., w którym określono przedsięwzięcia przygotowawcze służące realizacji
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zadań wsparcia państwa-gospodarza. Ministrowie i wojewodowie zostali zobowiązani
do wykonywania czynności przygotowawczych, planistycznych i sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem elementów narodowych zasobów obronnych przewidzianych do zadań HNS.
·· Decyzja Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwogospodarza, określająca także warunki i zasady organizacyjno-funkcjonalne systemu
HNS. Decyzją tą Szef Zarządu Logistyki – P4 Sztabu Generalnego WP obejmuje również funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw HNS, a także powierza mu się organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć zapewniających realizację
zadań w ramach systemu HNS [Dz. Urz. MON z dnia 2 stycznia 2014 poz. 5].
·· Doktryna wsparcia przez państwo-gospodarza DD-4.5 (B) Szt. Gen. 1685/2016, która
określa ogólne zasady funkcjonowania, stworzonego w Rzeczypospolitej Polskiej, narodowego systemu realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza
na rzecz sił zbrojnych państw wysyłających, uczestniczących w operacji (ćwiczeniu)
prowadzonej pod dowództwem NATO na jej terenie [https://docplayer.pl/55211528Wsparcie-przez-panstwo-gospodarza-dd-4-5-b.html, dostęp: 111. 05.2018] .
Na poziomie NATO oraz na poziomie kraju powstają również dokumenty, które ze
względu na szeroki obszar wsparcia państwa-gospodarza bardziej szczegółowo określają
poszczególne jego elementy. Niemniej jednak we wszystkich podkreśla się, że odpowiednio zaplanowany i przygotowany system wsparcia państwa-gospodarza jest oparty na
określonych zasadach, które są podstawą jego sprawnego funkcjonowania oraz sukcesu
operacji. Do podstawowych zasad przedstawionych w Doktrynie wsparcia przez państwo-gospodarza DD-4.5 (B) Szt. Gen. 1685/2016, zalicza się następujące reguły:
·· Odpowiedzialność ponosi dowódca określonego szczebla NATO wyznaczony do realizacji operacji, który odpowiada m.in. za: zidentyfikowanie wymagań w zakresie HNS dla
podporządkowanych mu sił, zorganizowanie we współpracy z państwami wysyłającymi
procesu planowania HNS oraz określanie priorytetów i koordynację realizacji procesu
udzielania wsparcia przez państwo-gospodarza. Odpowiedzialność ta jest bezsprzecznie powiązana z uprawnieniami, które posiada dowódca NATO w zakresie planowania
oraz realizacji HNS. Pozwalają one na bezstronne podejście do realizacji przedsięwzięć
w ramach wsparcia państwa-gospodarza przy wielonarodowym zaangażowaniu.
·· Zabezpieczenie zasobów jest w gestii państw Sojuszu, które ponoszą za to odpowiedzialność oraz zapewniają wydzielenie niezbędnych zasobów w celu zabezpieczenia
sił wydzielonych do NATO w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
·· Współdziałanie i koordynacja są fundamentem skutecznie realizowanego wsparcia
państwa-gospodarza. Jest to bardzo ważna zasada, zwłaszcza w tak dużej organizacji
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jak NATO. Stosowanie jej zapewnia skuteczność oraz efektywność działania na wszystkich szczeblach oraz wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji wsparcia. Pozwala to na optymalizację w zakresie wykorzystania udzielanego wsparcia.
·· Ekonomiczność, czyli oszczędne i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów
dla realizacji procesu wsparcia sił sojuszniczych.
·· Refundacja dotycząca zwrotu kosztów za realizację wsparcia państwa-gospodarza
dokonywana jest w ramach finansowania narodowego, współdzielonych środków
wielonarodowych, jak również w ramach wspólnego budżetu NATO, który będzie
uzgadniany odpowiednio pomiędzy państwem-gospodarzem i państwami wysyłającymi oraz (lub) z władzami NATO.
Przejrzystość w zakresie informacji, na których opiera się system wsparcia. Odnosi
się ona zwłaszcza do konieczności udostępniania informacji państwom biorącym udział
w realizowanym procesie wsparcia oraz odpowiednim dowódcom NATO na temat realizowanego procesu wsparcia sił sojuszniczych [https://docplayer.pl/55211528-Wsparcieprzez-panstwo-gospodarza-dd-4-5-b.html, dostęp: 11.05.2018].
Wskazane regulacje i zasady tworzą system generalny, w ramach którego obowiązują liczne szczegółowe regulacje i wytyczne, powstałe po to, by strony mogły realizować
wspólne działania w sposób sprawny i skuteczny oraz zminimalizować ryzyko powstawania konfliktów i zakłóceń.

Przemieszczenia jako obszar HNS
Działalność w sferze międzynarodowej wymaga szczególnej wrażliwości, co wynika z potrzeby uwzględniania różnicy interesów poszczególnych uczestników operacji, którym
jednak przyświeca wspólny cel nadrzędny. Tym celem jest zapewnienie odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa każdemu z państw, a może być on osiągnięty tylko w wyniku
współdziałania. Powstaje zatem konieczność stworzenia właściwych systemów wprowadzania sił NATO do operacji obronnych na terytorium kraju gospodarza, uwzględniających wymóg realizacji wzajemnych zobowiązań sojuszniczych. Towarzyszy temu dążenie
do zwiększenia (maksymalizacji) efektywności działań wojsk operacyjnych, dążenie do
obniżenia kosztów oraz zmniejszenia wielkości sił logistycznych uczestniczących w poszczególnych operacjach.
Szczególną rolę we właściwym planowaniu i realizowaniu wsparcia kraju-gospodarza odgrywa system logistyczny. Ze względu na specyfikę działalności na styku sfery
militarnej i cywilnej oraz konieczność ich współdziałania niezbędne jest właściwe zrozumienie różnic w podejściu do zakresu zadań i funkcji logistyki w tych sferach. Niezależnie
od nich jednak, HNS powinien być postrzegany również jako obszar realizacji logistyki
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międzynarodowej. Logistyka międzynarodowa może być interpretowana jako procesy
koordynacji i optymalizacji wszelkich przepływów w skali międzynarodowej, bazujących
na analizie relacji między różnymi organizacjami (państwami, organizacjami międzynarodowymi, przedsiębiorstwami, instytucjami itp.) powstałych w oparciu o realizację idei
łańcucha logistycznego. Szczególną rolę odgrywają tu państwa i ich instytucje sprawujące pieczę nad wieloma elementami makroekonomicznymi, zaś rolę „stymulatora
i stróża” pełnią tu odpowiednie organizacje i instytucje o zasięgu ponadnarodowym.
W przypadku systemu HNS taką organizacją jest NATO. Należy również podkreślić, że
HNS to system działań na rzecz sił sprzymierzonych, a nie na rzecz własnych sił zbrojnych
państwa-gospodarza. Dlatego też system militarny kraju-gospodarza należy traktować
jako swego rodzaju pośrednika, a nie beneficjenta, realizowanych działań.
Istotnym elementem tego systemu są przemieszczenia wojsk realizowane przez
kraje sprzymierzone. Jeśli nie dotyczą one działań w czasie wojny lub kryzysu, to przede wszystkim koncentrują się na realizacji ćwiczeń wojskowych lub tranzytu oraz operacjach wojsk czasowo przebywających na terenie kraju-gospodarza. Szczególną rolę
odgrywają tu: realizacja potrzeb transportowych wojsk, koordynowanie przewozów
wojskowych z uwzględnieniem procesów przeładunkowych oraz skuteczność realizacji
powierzonych zadań.
Wszystkie przemieszczenia muszą być odpowiednio przygotowane zgodnie z przytoczonymi wcześniej regulacjami formalno-prawnymi oraz innymi szczegółowymi przepisami dotyczącymi poszczególnych procesów w ramach przemieszczeń. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by podejmowane działania, poza zgodnością z prawem
międzynarodowym i regulacjami na poziomie organizacji międzynarodowej, wpisywały
się w system regulacji kraju-gospodarza. W praktyce wymusza to zawieranie odrębnych
porozumień między państwami oraz na poziomie krajowym.
Ważnym elementem jest ustalenie punktów lokalizacyjnych, zarówno pośrednich
(rejony postoju, obsługi technicznej i kontroli), jak i docelowych. Ich wyznaczenie będzie
podstawą do planowania przestrzennego oraz kalkulacji ekonomicznej (koszty). Całość
przedsięwzięcia warunkuje właściwe zidentyfikowanie punktów początkowych, które
będą warunkowały mobilność wojsk (odległość od terytorium kraju goszczącego, kierunek przemieszczeń, uwarunkowania polityczne i celne). Dla skutecznego realizowania
przemieszczeń niezbędne są odpowiednio przygotowane informacje i sprawne systemy
informacyjne. W okresie przygotowawczym do przemieszczeń określa się m.in. podstawową trasę przejazdu oraz wyznacza trasy alternatywne, wraz z identyfikacją warunków
przemieszczeń i postojów oraz korzystania ze wsparcia. Ustalone zostają również procedury i zasady postępowania w nadzwyczajnych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku
wystąpienia zakłóceń.
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Aby zagwarantować właściwe realizowanie przemieszczeń wojsk, niezbędne jest również wcześniejsze ustalenie systemów wsparcia, m.in. technicznego i medycznego, na
podstawie wypracowanych uzgodnień. Warto zwrócić uwagę na konieczność identyfikacji potrzeb poszczególnych sił zbrojnych i podjęcia próby odpowiedniego ukształtowania
systemu wsparcia, dopasowanego do potrzeb zgłaszanych przez przedstawicieli poszczególnych krajów sprzymierzonych. Utrzymywanie i wydzielanie zasobów na rzecz sił sojuszniczych, w tym możliwość nadawania priorytetów ich użycia, to istotny element właściwej
realizacji zadań w ramach zaplanowanych i przeprowadzanych operacji sojuszniczych
Niezwykle istotną rolę odgrywa system informacji przekazywanych do społeczności
lokalnych, zarówno na trasie przemieszczeń, jak i w poszczególnych punktach. Zapewnienie przychylności społeczeństwa ma istotne znaczenie w przypadku sytuacji kryzysowych czy nieprzewidzianych zdarzeń nagłych. Choć formalnie obowiązujące regulacje
zobowiązują kraj-gospodarza do udzielania wsparcia, to w przypadku braku pozytywnego stosunku społeczeństwa udzielana pomoc może okazać się mało efektywna.
Właściwie przygotowane systemy współdziałania oraz zapewnione odpowiednie
wsparcie kraju-gospodarza są czynnikami sine qua non realizacji operacji sojuszniczych.
Państwo-gospodarz wywiązując się ze swych obowiązków dotyczących zapewnienia
wsparcia zgodnie z krajowym prawodawstwem i możliwościami, w ramach implementacji zawartych porozumień, tworzy warunki do zapewniania maksymalnej koordynacji
nie tylko w sferze międzypaństwowej, ale także w relacjach z Dowództwem NATO.

Podsumowanie
Członkostwo Polski w NATO jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa. Wiąże
się z tym nie tylko wiele korzyści, ale także konieczność realizacji licznych zobowiązań,
a wśród nich również zobowiązań dotyczących systemu wsparcia kraju gospodarza (HNS).
Ich szczególnym obszarem są przemieszczenia będące bardzo ważnym elementem systemu logistycznego. Determinantami właściwej realizacji procesów logistycznych są regulacje formalno-prawne kreowane zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Tworzą one istotne tło dla realizacji zadań wyznaczanych i realizowanych przez
Dowództwo NATO oraz dowództwa podległe NATO na terytorium kraju-gospodarza. By
współpraca taka była możliwa konieczna jest wspólna realizacja zadań przez sfery militarne i cywilne, wynikająca z założenia, że HNS jest to cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez kraj-gospodarza w czasie pokoju, kryzysu lub wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczane, wykonują zadanie lub przemieszczają się
przez terytorium HNS. Zrozumienie tego systemu, zwłaszcza przez środowisko cywilne,
to warunek niezbędny i konieczny dla jego rozwoju. Bez współpracy cywilno-wojskowej
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nie ma możliwości stworzenia skutecznych rozwiązań, a tym samym nie ma możliwości
zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
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Standaryzacja łączności świata fizycznego
ze światem IT jako element systemów
cyber-fizycznych działających w czasie rzeczywistym
Standardization of Communication Between the Physical World
and the IT World as an Element of Cyber-Physical Systems
Operating in Real Time
Abstract: The aim of the article is to show how cyber-physical systems can reflect the physical flows of goods in supply chains and what are the conditions for their effective introduction and dissemination are.
The popularization of the Internet has revolutionized communication and cooperation between people around the world. On the other hand, cyber-physical systems, which concern the
integration of various devices, introduce a new network revolution called the Internet of Things
(IoT). Traditional Internet connects several billion people, while the Internet of Things, as it is expected, will connect more than 30 billion devices in wireless networks by 2020. Such integration of
people and systems, networking, digitally controlled machines using the Internet and information
technologies is called Industry 4.0. Industry 4.0 is not only the company’s production system, but
also the environment: logistics systems, resources, customer service. All these elements should be:
integrated, communicated, programmable, reconfigured, managed and flexible.
It shows that the key element in the effective implementation is the worldwide standardization in the identification of materials, components and products, logistic units (e.g. pallets with
goods) transferred between the enterprises and entities of goods and information exchange.
Such standards have been operating for almost 50 years under the common name GS1
System (formerly: EAN). Wordwide-unique identifiers, barcodes and RFID tags as well as information exchange standards through the Electronic Data Exchange (EDI) constitute and
will constitute the foundation of the electronic economy.

Piotr Frąckowiak

The main intention of the article is to indicate that it is necessary to use uniform methods of communication and information exchange to achieve cyber-physical systems working in an efficient manner. This is important at the level of individual companies, but it is
particularly important in cooperation in supply chains.
Key words: cyber-physical systems, industry 4.0, logistics 4.0, standardization, GS1 standards, global identifiers, supply chain

Wstęp
Obserwowana obecnie na poziomie globalnym cyfryzacja gospodarki oraz społeczeństwa to jedna z najbardziej dynamicznie zachodzących zmian w naszych czasach. Zjawisko to stwarza nowe możliwości dla tworzenia nowych modeli biznesowych, ale jednocześnie jest powodem niepewności oraz różnego rodzaju zagrożeń, związanych m.in.
ze społecznymi skutkami automatyzacji wytwarzania czy szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Cyfryzacja, jako ciągły proces zbieżności świata rzeczywistego i wirtualnego, staje się głównym motorem innowacji i zmian w większości sektorów gospodarki.
Kluczowymi czynnikami napędzającymi rozwój gospodarki cyfrowej są:
·· „Internet rzeczy– IoT” (ang. Internet of Things) oraz „Internet wszechrzeczy – IoE”
(ang. Internet of Everything),
·· wszechobecna łączność,
·· aplikacje i usługi oparte na chmurze obliczeniowej,
·· analityka dużych zbiorów danych oraz duże dane działające jako usługa,
·· automatyzacja oraz robotyzacja,
·· wielokanałowe oraz wszechkanałowe modele dystrybucji produktów i usług.
Szczególne znaczenie ma radykalny charakter zachodzących zmian będący źródłem
zupełnie odmiennych od dotychczasowych wartości dla podmiotów funkcjonujących
na rynku oraz konsumentów. Aby sprostać tym zmianom, zarówno pojedyncze przedsiębiorstwa, jak i całe sektory: administracja publiczna, społeczeństwo, a także gospodarki krajowe, muszą dokonać tzw. transformacji cyfrowej. Przejawem adaptacji do
funkcjonowania w warunkach gospodarki cyfrowej i społeczeństwa w poszczególnych
sektorach stały się m.in. koncepcje: „Przemysł 4.0”, „Motoryzacja 4.0” czy „Logistyka 4.0”
[Pieregud 2016, ss. 11–37]. Elementy „Przemysłu 4.0”, takie jak systemy produkcji i ich
otoczenie, a więc logistyka, zasoby i obsługa klienta, powinny być: zintegrowane, skomunikowane, programowalne, rekonfigurowane, zarządzane i elastyczne.
Głównym celem artykułu jest wykazanie, że aby mógł powstać cyber-fizyczny system działający w czasie realnym, muszą istnieć elementy łączące świat fizyczny ze
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światem IT. Takim niezbędnym – kluczowym – elementem jest ogólnoświatowa standaryzacja w identyfikacji materiałów, komponentów i wyrobów, przesyłanych pomiędzy przedsiębiorstwami jednostek logistycznych (np. palet z towarem) oraz podmiotów wymiany towarowej i informacyjnej. Standardy takie funkcjonują już na świecie
od kilkudziesięciu lat i są określane jako System GS1 (dawniej: EAN). Dzięki nim systemy cyber-fizyczne mogą odzwierciedlać fizyczne przepływy towarów (dóbr) w łańcuchach dostaw w czasie rzeczywistym, a to z kolei umożliwa ich skuteczne i efektywne
wprowadzenie oraz upowszechnienie.
Aby zrealizować cel artykułu, posłużono się metodą przeglądu dostępnej literatury oraz opracowań internetowych. Analiza dotyczyła systemów cyber-fizycznych oraz
innowacyjnych rozwiązań informatycznych, możliwych do zastosowania w systemach
logistycznych.

Istota cyfryzacji oraz transformacji cyfrowej
Termin „cyfryzacja” może być rozumiany w różny sposób. Początkowo, wraz z rozwojem technik komputerowych, jeszcze w latach 50. XX w. powstało pojęcie „digitalizacja” interpretowane jako przetwarzanie materiałów analogowych na formę cyfrową za
pomocą skanowania lub fotografowania [Brennen, Kreiss 2014]. Termin ten obecnie
jest używany w odniesieniu do działań prowadzonych przez biblioteki, muzea czy
archiwa, czyli instytucje, które gromadzą, przechowują i udostępniają odbiorcom
zdigitalizowane materiały (teksty, obrazy, mapy, zdjęcia oraz dźwięki audio, nagrania wideo itp.), publikując je w: Internecie, archiwum, repozytorium cyfrowym lub na
stronie WWW instytucji.
Pierwsze użycie terminu „cyfryzacja” w szerszym jego znaczeniu (ang. digitalisation),
nawiązującym do zmian w otoczeniu spowodowanych coraz bardziej powszechnym
stosowaniem technologii cyfrowych, przypisuje się R. Wachalowi, który w opublikowanym w 1971 r. eseju użył określania „cyfryzacja społeczeństwa” [za: Brennen, Kreiss 2014].
Według Oxford English Dictionary pojęcie cyfryzacji obejmuje dziś adaptację i wzrost
wykorzystywania technologii cyfrowych lub komputerowych przez: organizacje, sektory gospodarki, kraje itd. [https://en.oxforddictionaries.com/, dostęp: 15.04.2018]. Pojęcia: „digitalizacja” i „cyfryzacja” bardzo często używane są zamiennie. Obok pojęcia
„gospodarka cyfrowa” funkcjonuje także kilka innych terminów określających nowy model gospodarki, takich jak: „nowa gospodarka”, „e-gospodarka”, „gospodarka sieciowa”
[Greenstein, Goldfarb, Tucker 2012].
Szybki rozwój technologii cyfrowych wpływa na transformację różnych sfer działalności gospodarczej. Cyfrowa transformacja jest szczególnym rodzajem zmiany
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organizacyjnej przedsiębiorstwa, sektora, łańcuchów dostaw, a także administracji
publicznej oraz całych gospodarek. W raporcie przygotowanym w 2011 r. przez MIT
Center for Digital Business oraz Capgemini cyfrowa transformacja została określona
jako wykorzystanie technologii cyfrowych w celu radykalnej poprawy wydajności
lub osiągnięć organizacji [Westerman, Calméjane, Bonnet i in. 2011]. Wpływa ona na
trzy obszary organizacji: doświadczenia klientów organizacji (zrozumienie potrzeb
klientów, wprowadzenie wielu kanałów komunikacji z klientem), procesy operacyjne
(procesy wewnętrzne organizacji i środowisko pracy, mechanizmy monitorowania
wydajności) oraz model działania organizacji (jakie produkty czy usługi organizacja
dostarcza i na jakie rynki) [Westerman, Calméjane, Bonnet i in. 2011].
Z kolei w raporcie przygotowanym w 2015 r. przez firmę konsultingową Roland Berger na zlecenie Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI), czyli Federalnego
Związku Przemysłu Niemieckiego, na podstawie badania kluczowych dla niemieckiej
i europejskiej gospodarki sektorów zidentyfikowane zostały cztery dźwignie procesu
transformacji cyfrowej, którymi są: cyfrowe dane, automatyzacja, łączność oraz cyfrowy
dostęp konsumentów [Roland Berger Strategy Consultants 2015].

„Przemysł 4.0” i systemy cyber-fizyczne
Sformułowanie „Przemysł 4.0”, czyli tzw. przemysł czwartej generacji, należy traktować
jako wspólny dla wielu dziedzin termin łączący technologię i organizację łańcucha
wartości dodanej [Hermann, Pentek 2015]. Zakłada istnienie inteligentnych systemów,
które są usieciowione – wertykalnie połączone z innymi procesami wewnątrz przedsiębiorstwa i horyzontalnie związane z sieciami tworzącymi wartość – i mogą być zarządzane w czasie rzeczywistym, od momentu złożenia zamówienia aż po koordynację
logistyki zbytu. „Przemysł 4.0” to inteligentne połączenie wielu technologii IT używanych w przedsiębiorstwach. Jest złożonym rozwiązaniem, powstałym na styku inżynierii, informatyki i wiedzy o zarządzaniu. Zakłada ścisłą komputeryzację tradycyjnych
gałęzi przemysłu wytwórczego i stopniowo zaciera granicę między poszczególnymi
fabrykami. Choć biorąc pod uwagę to, że wiele z rozwiązań napędzających czwartą
rewolucję już działa (chmura obliczeniowa, „Big Data”), niektórzy skłaniają się ku opinii, że obserwowana i zapowiadana transformacja jest nie tyle rewolucją, ile etapem
ewolucji już istniejących rozwiązań [Maślanek 2014]. Jednak K. Schwab, jeden z założycieli World Economic Forum, twierdzi, że nazwa, która wprost odnosi się do trzech
poprzednich rewolucji przemysłowych, jest myląca, gdyż zasięg tej rewolucji jest dużo
bardziej rozległy [Schwab 2016]. Główne różnice między czwartą a trzecią rewolucją
(zapoczątkowaną w 1969 r.) to:
314

Standaryzacja łączności świata fizycznego ze światem IT jako element systemów
cyber-fizycznych działających w czasie rzeczywistym

·· powszechny na całym świecie dostęp do Internetu,
·· diametralne obniżenie kosztów przechowywania danych (od ok. 10 tys. dolarów/rok
w 1995 r. do 3 centów/rok w 2016 r. za przechowywanie 1 GB danych),
·· mobilność urządzeń,
·· inteligentne czujniki (w tym te reagujące na obecność człowieka w pobliżu),
·· odnawialne źródła energii,
·· sztuczna inteligencja [Schwab 2016].
Wśród przykładów zastosowania czwartej rewolucji wymienić należy przede wszystkim: autonomiczne pojazdy (np. samochody, drony), zaawansowane roboty (pracujące
razem z ludźmi w fabrykach i magazynach, służące do opieki nad osobami starszymi,
sprzątające), druk 3D oraz nowe materiały, np. samooczyszczające się ubrania, ceramika
wymieniająca nacisk na energię czy grafen.
Systemy cyber-fizyczne – CPS (ang. Cyber-Physical Systems) są kolejnym ważnym elementem idei „Przemysłu 4.0”. Definiuje się je jako połączenie warstwy obliczeniowej
(przetwarzania danych w systemach informatycznych) oraz procesów fizycznych. Integracja najczęściej występuje w formie systemów wbudowanych oraz sieci monitorowania i kontrolowania procesów fizycznych [Wittbrodt, Łapuńka 2017].
Rozwój CPS charakteryzują trzy fazy:
·· pierwsza generacja CPS – obejmuje technologie identyfikacji RFID (radiowe),
·· druga generacja CPS – układy wyposażone są w czujniki i siłowniki o ograniczonym
zakresie funkcji,
·· trzecia generacja CPS – układy mogą przechowywać i analizować dane.
Z powodu istotnego znaczenia dla rozwoju przemysłu czwartej generacji systemów
CPS, zasadne jest wskazanie ich wyróżniających cech (tzw. zasad projektowych). Według
M. Hermanna pierwszą z nich jest interoperacyjność, rozumiana jako zdolność do komunikowania się ze sobą pracowników, infrastruktury fabrycznej oraz cyber-fzycznych
systemów (np. robotów transportowych, gotowych produktów, pojazdów) [Hermann,
Pentek 2015]. Dla spójnej i sprawnej kooperacji między systemami CPS, całymi firmami
i ich pracownikami (możliwej dzięki Internetowi rzeczy i Internetowi usług) niezbędne
są jasno określone standardy. Atrybut ten oznacza, że systemy CPS w ramach jednego
przedsiębiorstwa mogą się ze sobą komunikować za pomocą otwartych sieci i opisów
semantycznych. Wizualizacja, druga z zasad projektowych, oznacza możliwość stworzenia pewnego wirtualnego odpowiednika świata realnego, który byłby zdolny do
monitorowania faktycznie zachodzących procesów fizycznych. Trzecia z zasad – decentralizacja (rozumiana jako zdolność systemów CPS do autonomicznego działania) – jest
odzwierciedleniem tendencji do coraz większego zapotrzebowania na produkty zindywidualizowane. Implikuje to powiększające się trudności z centralnym kontrolowaniem
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systemów, ale dzięki zakorzenionym komputerom pozwala systemom CPS decydować
samodzielnie. Atrybut czasu rzeczywistego oznacza, że dane są gromadzone i analizowane na bieżąco, w miarę jak się pojawiają, co pozwala na szybszą analizę i reakcję.
Orientacja na usługi, jako kolejna z zasad projektowych, jest natomiast rozumiana jako możliwość udostępniania usług systemów CPS i pracowników (dzięki Internetowi usług) innym uczestnikom procesów, także poza obrębem danej firmy, w wyniku czego mogą oni z nich korzystać. Ostatnia z zasad, czyli modularność (możliwość
zmiany charakterystyki produkcji w efekcie wymiany lub dołożenia gotowych modułów do procesu), oznacza zdolność elastycznej adaptacji do zmieniających się wymagań w wyniku zastępowania czy też rozszerzania – w razie konieczności, np. w odpowiedzi na wahania sezonowe – indywidualnych modułów. Systemy wbudowane
(np. poduszki powietrzne w samochodach), usieciowione systemy wbudowane (np.
autonomiczna awiacja) czy CPS (np. inteligentne sieci skrzyżowań) tworzą trzon przemysłu czwartej generacji, inteligentnych produktów i fabryk. Inteligentne materiały,
produkty i maszyny, które komunikują się ze sobą w inteligentnych usieciowionych
fabrykach, sprawiają, że koniecznym wymogiem staje się zagwarantowanie bezpiecznych i sprawnych sieci chmur obliczeniowych.

System GS1 jako zbiór standardów wpierających ideę
„Przemysłu 4.0” i „Logistyki 4.0”
Jak wynika z powyższych rozważań, w celu sprawnego funkcjonowania działających
w przedsiębiorstwach systemów cyber-fizycznych niezbędne jest wykorzystywanie jednolitych sposobów komunikacji i wymiany informacji. Jest to istotne już na poziomie
pojedynczych przedsiębiorstw, ale nabiera szczególnego znaczenia podczas kooperacji
firm w łańcuchach dostaw. Postulat ten jest zresztą zbieżny z pierwszą cechą systemów
CPS, która zakłada standaryzację w komunikacji.
Co niezmiernie istotne, nie ma potrzeby tworzenia takich standardów od podstaw.
Jednolite zasady identyfikowania materiałów, komponentów i wyrobów, przesyłanych pomiędzy przedsiębiorstwami jednostek logistycznych (np. palet z towarem)
oraz podmiotów wymiany towarowej i informacyjnej, funkcjonują już od prawie 50
lat jako System GS1 (dawniej: EAN). Unikatowe w skali świata identyfikatory, standardowe kody kreskowe i znaczniki radiowe (RFID) oraz standardy wymiany informacji za
pomocą Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) są i będą fundamentem elektronicznej
gospodarki.
System GS1 jest uzgodnionym na skalę światową zestawem standardów, wykorzystywanych w szeroko rozumianej gospodarce, który umożliwia efektywne zarządzanie
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globalnymi łańcuchami dostaw we wszystkich branżach. Realizowane jest ono za pomocą unikalnej identyfikacji produktów, jednostek logistycznych, zasobów, lokalizacji
i usług, usprawniającej procesy logistyczne, dającej także możliwość dokładnego śledzenia przepływu materiałów [Frąckowiak 2017, ss. 61–65].
System GS1 jest najczęściej stosowanym standardem identyfikacji używanym przez
ponad 2 mln firm ze 150 krajów na całym świecie. Szacuje się, że każdego dnia realizowanych jest ok. 6 mld transakcji z wykorzystaniem standardów GS1 [Hałas 2012].
Standardy GS1 są honorowane i uwzględnione w określonych normach International
Organization for Standardization, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej –
ISO [GS1 AISBL 2012].
Standardy GS1 dzielą się na trzy podstawowe grupy:
·· Identyfikacja – zasady kodowania globalnych identyfikatorów określonych obiektów. Obecnie wyróżnia się 12 identyfikatorów GS1:
·· GTIN – Globalny Numer Jednostki Handlowej,
·· SSCC – Globalny Numer Jednostki Logistycznej,
·· GLN – Globalny Numer Lokalizacyjny,
·· GRAI – Globalny Identyfikator Zasobu Zwrotnego,
·· GIAI – Globalny Identyfikator Zasobu Indywidualnego,
·· GSRN – Globalny Numer Relacji Usługowej,
·· GSIN – Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki,
·· GINC – Globalny Numer Identyfikacji dla Przesyłek,
·· GDTI – Globalny Identyfikator Typu Dokumentu,
·· CPID – Globalny Identyfikator Komponentu / Części,
·· GCN – Globalny Numer Kuponu,
·· GMN – Globalny Numer Modelu.
·· Gromadzenie – globalne standardy nośników danych: kody kreskowe oraz znaczniki EPC/RFID. Najczęściej stosowane standardowe kody kreskowe to: EAN-13, EAN-8,
ITF-14, GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix.
·· Współdzielenie – standardy do wymiany danych podstawowych o produktach,
transakcjach, śledzeniu towarów (tzw. traceability), zdarzeniach, pochodzeniu itp.
Architekturę GS1 przedstawiono na rysunku (zob. rysunek 1).

317

Piotr Frąckowiak

Rysunek 1. Architektura Systemu GS1

Źródło: materiały GS1 Global Office: [https://www.gs1.org/standards, dostęp: 11.04.2018].

Podstawą Systemu GS1 są niepowtarzalne identyfikatory opisanych wcześniej obiektów. Cechami charakterystycznymi tych identyfikatorów jest to, że:
·· mają stabilną i niezmienną strukturę, niezależną od istniejących obecnie technologii
i są niepowtarzalne w skali świata;
·· są nieznaczące, czyli nie zawierają w sobie żadnej informacji, lecz są kluczem dostępu do baz danych, w których przechowywane są szczegółowe informacje o obiektach;
·· są oparte na zasadzie identyfikacji u źródła, co oznacza, że za prawidłową identyfikację obiektów odpowiedzialny jest producent lub właściciel marki handlowej, czyli
podmioty będące źródłem identyfikowanych obiektów.
Na podstawie standardów GS1 budowane są rozwiązania będące w istocie zbiorem
wytycznych i dobrych praktyk wdrożeniowych. Są to:
·· traceability & recall – zdolność do śledzenia ruchu i pochodzenia produktów,
·· upstream – zastosowanie standardów GS1 w obszarze zaopatrzenia,
·· order-to-cash (O2C) – komplementarne zastosowanie szeregu standardów GS1
w celu usprawnienia fizycznych przepływów towarowych i towarzyszących im informacji w procesach (od zamówienia do zapłaty).
Wśród najbardziej oczywistych korzyści, jakie przynosi wprowadzenie standardowych identyfikatorów i rozwiązań Systemu GS1 oraz zastosowanie ich w procesie automatycznego gromadzenia danych, należy wymienić:
·· redukcję pracochłonności,
·· wyeliminowanie błędów,
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·· sprawne reagowanie na potrzeby rynku,
·· redukcję kosztów,
·· (w konsekwencji) zwiększenie konkurencyjności firmy.
Obszary działalności przedsiębiorstwa, w jakich globalne standardy są najczęściej
stosowane to:
·· magazynowanie (zarządzanie magazynem, realizacja zamówień, inwentaryzacja);
·· transport (możliwość śledzenia przepływu towarów i realizacji podejścia just in time
– dokładnie na czas);
·· zarządzanie zapasami (optymalizacja zapasów, ponawianie zamówień);
·· zarządzanie jakością – zwłaszcza w ramach systemów ISO 9001:2008 (od września
2018 r. ISO 9001:2015);
·· zarządzanie bezpieczeństwem wyrobu (śledzenie ruchu i pochodzenia produktów)
m.in. w przedsiębiorstwach branży spożywczej, zobowiązanych do utrzymywania systemów HACCP [Hong-Ying 2009].

Podsumowanie
Popularyzacja Internetu zrewolucjonizowała komunikację i współpracę pomiędzy ludźmi na całym świecie. Natomiast systemy cyber-fizyczne, które dotyczą integracji najróżniejszych rozproszonych urządzeń, wprowadzają nową rewolucję sieciową, czyli „Internet rzeczy – IoT” (ang. Internet of Things). Tradycyjny Internet łączy kilka miliardów ludzi,
podczas gdy Internet rzeczy, jak się przewiduje, do 2020 r. powiąże ze sobą w sieciach
bezprzewodowych ponad 30 mld urządzeń.
Taka integracja ludzi i systemów, tworzenie sieci, sterowane cyfrowo maszyny wykorzystujące Internet i technologie informacyjne, czyli to, co określa się jako „Przemysł 4.0”
– rozumiany nie tylko jako system produkcyjny przedsiębiorstwa, ale także jego otoczenie: systemy logistyczne, zasoby, obsługa klienta – sprawia, że standaryzacja w identyfikacji i komunikacji staje się ważna jak nigdy dotąd.
Wszystkie elementy „Przemysłu 4.0” muszą być ze sobą zintegrowane, skomunikowane, programowalne, rekonfigurowane, zarządzane i elastyczne. Podmioty i przedmioty wymiany towarów oraz usług będą musiały położyć jeszcze większy nacisk na
identyfikowanie towarów – wyrobów gotowych, komponentów i surowców, jednostek
logistycznych, zasobów, relacji usługowych, lokalizacji i innych obiektów, funkcjonujących zarówno w obiegu wewnętrznym poszczególnych przedsiębiorstw, jak i w otwartych łańcuchach dostaw.
Reasumując: kluczowym elementem w efektywnym wdrożeniu jest ogólnoświatowa standaryzacja, określana jako System GS1. Unikatowe w skali świata identyfikatory,
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standardowe kody kreskowe i znaczniki radiowe (RFID) oraz standardy wymiany informacji za pomocą Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) są i będą fundamentem elektronicznej gospodarki.
Aby możliwe było stworzenie cyber-fizycznego systemu działającego w czasie realnym, muszą istnieć elementy łączące świat fizyczny ze światem IT. Mogą to być znaczniki
radiowe RFID, ale nadal mogą to być też zgodne z GS1 kody kreskowe, które, chociaż
wydają się już nieco starą technologią, wciąż są powszechnie używane, a zakres ich stosowania rozszerza się. Przykładem może być kod GS1 DataMatrix, który jako symbolika
dwuwymiarowa jest od lutego 2019 r. obowiązkowym elementem oznaczeń leków na
receptę (Rx). Inny przykład to standardowa etykieta logistyczna GS1 stosowana w produkcji, magazynowaniu i dystrybucji w wielu branżach. Etykieta taka jest nośnikiem łączącym fizyczne przemieszczanie jednostek logistycznych zawierających towary z przekazywaną na ich temat informacją w czasie rzeczywistym. Upowszechnienie systemów
cyber-fizycznych sprawi, że jej stosowanie nabierze jeszcze większego znaczenia, ponieważ etykieta będzie wykorzystywana jako odnośnik do większej liczby danych, transferowanych elektronicznie.
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Koncepcja zastosowania rzeczywistości rozszerzonej
w procesach logistycznych wybranej placówki służby
zdrowia
The Concept of Augmented Reality Application in Logistics
Processes in Selected Medical Facility
Abstract: The article presents the combination of the augmented reality and the technique
of marking warehouse units with QR codes for the purpose of automatic identification of the
selected warehouse assortment of the examined healthcare facility. The research presented
in the article concerns the case study of the warehouse with medical and technical assortment.
A review of the implementation of automatic identification methods in healthcare were
carried out. In the article special attention was paid to the necessity of reconfiguration of
warehouse space determination of technical conditions and usefulness of information enclosed in proposed tags based on the type of stores assortment. The proposed solution
presents also the project of head-up display for the developed solution.
Key words: logistic processes, automatic identification, Augmented Reality

Wstęp
Ochrona zdrowia jest zorganizowaną strukturą, składającą się ze wzajemnie wpływających na siebie segmentów. Zalicza się do nich między innymi administrację rządową
i samorządową, pacjentów, wyposażenie techniczne oraz zasoby ludzkie. Pomiędzy
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wymienionymi elementami następuje uporządkowany przepływ dóbr oraz usług wraz
z powiązanymi informacjami [por. Kolwitz 2010, s. 132]. Sprawne funkcjonowanie służby zdrowia wymaga zwrócenia uwagi na rolę logistyki w ochronie zdrowia poprzez
wsparcie logistyczne usług medycznych i jednostek szpitalnych [Twaróg, Szołtysek
2011, ss. 303–319]. Ogólnie logistyka ma na celu dostarczenie towaru od producenta
do klienta zgodnie z zasadą 7W, co oznacza, że właściwy towar musi zostać dostarczony we właściwej ilości i czasie, we właściwym stanie, do właściwego klienta i miejsca oraz po właściwym koszcie. Do podstawowych celów logistyki w zakresie ochrony
zdrowia zalicza są przede wszystkim opracowanie metod umożliwiających maksymalne skrócenie czasu oczekiwania wraz z obniżeniem kosztów leczenia, jednocześnie
gwarantujące efektywny proces leczenia [por. Gawrońska 2008, s. 79]. Są to zabiegi
związane głównie z obsługą przepływu materiałów oraz chorych wraz z informacjami,
które ich dotyczą. Kładziony jest nacisk na intensyfikację działań Medycznego Systemu
Informacji, wyodrębnienie działalności pozamedycznej, która może zostać przekazana
podmiotom zewnętrznym w ramach umowy outsourcingowej, usprawnienie gospodarki odpadami medycznymi, w tym odpadami medycznymi niebezpiecznymi [por.
Gołembska 2006, ss. 116–118].
Głównym celem niniejszego artykułu jest opracowanie rozwiązania w zakresie możliwości usprawnienia procesów magazynowych wykorzystujących techniki automatycznej identyfikacji oparte na rzeczywistości rozszerzonej w wybranym szpitalu. W tym celu na podstawie analizy dokumentacji wewnętrznej jednostki medycznej oraz obserwacji własnej, wraz
z jednoczesnym przeprowadzeniem rozmów z kierownictwem, dokonano dokładnego
przeglądu asortymentu i zaprojektowano jego nowe rozmieszczenie w magazynie. Dzięki
dogłębnej analizie oraz zaproponowanej rekonfiguracji układu magazynowego można było
zastosować koncepcję rzeczywistości rozszerzonej dla procesów logistycznych szpitala.

Procesy logistyczne realizowane w jednostce medycznej
Logistyka szpitalna obejmuje między innymi następujący zakres działań:
·· czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej,
·· podstawową opiekę zdrowotną,
·· dodatkowe usługi medyczne.
Zadania logistyczne, które są stawiane przed całym łańcuchem dostaw, składają się
na [por. Śliwczyński 2008, s. 10]:
·· planowanie w zakresie całkowitej obsługi klienta, zaopatrzenia technicznego, zaopatrzenia medycznego i bieżącej analizy potrzeb, zużycia, uzupełniania zapasów
oraz koordynacji procesów,
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·· zagospodarowanie odpadów medycznych oraz ich opakowań,
·· gospodarkę magazynową,
·· organizowanie działalności logistycznej szpitala,
·· obsługę zamówień publicznych,
·· ciągłą kontrolę,
·· współpracę z kontrahentami.

Narzędzia logistyczne usprawniające pracę szpitala
W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania całości systemu w szpitalu wykorzystywane są instrumenty logistyczne, które mają wspomagać zadania logistyczne. Mogą one
dotyczyć różnych aspektów o odmiennym charakterze. Wyróżnia się następujące narzędzia
[Mańkowski 2011, ss. 82–83]:
·· zarządcze,
·· ekonomiczne,
·· informatyczne,
·· techniczne.
Narzędzia zarządcze obejmują działania powiązane z controllingiem, zarządzaniem procesami i procedurami. Do ekonomicznych zaliczane są wszystkie czynności związane z kosztami, np. rachunki kosztów logistycznych. Narzędzia informatyczne warunkują istnienie
odpowiedniego systemu informatycznego i oprogramowania niezbędnego przy procesach
zarządzania. Wymiar techniczny obejmuje całkowite wyposażenie budynków, budowli i magazynów, dbałość o wyposażenie techniczne w zakresie technik automatycznej identyfikacji. Odpowiada za zagwarantowanie wymaganych czytników kodów, chipów RFID. Ciągły
rozwój powoduje również wyspecjalizowanie w zakresie narzędzi logistycznych.
W szpitalach wdrażane są zintegrowane systemy łączące zbieranie i przetwarzanie
danych medycznych i administracyjnych, m.in. w zakresie obsługi pacjentów, statystyki
medycznej, diagnostyki obrazowej, laboratorium, apteki, segmentu kadrowo-płacowego, finansowo-księgowego oraz gospodarki magazynowej [por. Jarzynkowski, Książek,
Piotrkowska 2016, ss. 13–15].

Procesy logistyczne w szpitalu
Proces logistyczny jest uporządkowanym i w pełni skoordynowanym łańcuchem działań
powiązanym z przepływem dóbr. Procesy te w odniesieniu do jednostek lecznictwa dotyczą działań związanych z udzielaniem wysokiej jakości świadczeń dla pacjentów. Ich zakres
obejmuje szeroki obszar: administrację, poradnie, oddziały, laboratoria, aptekę szpitalną,
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izbę przyjęć, zakłady, pracownie, sterylizatornie itd. Do obszarów funkcjonowania procesów
logistycznych można zaliczyć [por. Jarzynkowski, Książek, Piotrkowska 2016, s. 13]:
·· zaopatrzenie (zarówno w wyposażenie medyczne, jak i techniczne),
·· gospodarkę magazynową,
·· czynności gospodarcze, np. usługi sprzątania,
·· zarządzanie w obszarze działań podstawowych oraz pomocniczych,
·· łańcuch wartości,
·· system informacyjny.
Ważne jest, aby dostępne zasoby jednostki medycznej były wykorzystywane efektywnie, a czas pobytu w szpitalu chorego był maksymalnie skrócony. Dostawy muszą
być realizowane w sposób ciągły, minimalizujący koszty. Elektroniczny system powinien
odpowiadać za dokładne śledzenie przepływów [por. Gawrońska 2008, s. 79].
Podział procesów logistycznych może dokonywać się ze względu na przepływ towarów bądź informacji [por. Mroczko 2016, s. 62]. W szpitalu wyróżnia się następujące
procesy [Pietroń, Bielecki, Wielicka-Gańczarczyk 2016, s. 82; Karkowski 2015, ss. 139–170]:
·· zaopatrzenie,
·· magazynowanie,
·· świadczenie usług,
·· dystrybucję,
·· transport,
·· gospodarowanie odpadami.
Bardzo ważnym elementem występującym w wymienionych procesach jest informacja. To właśnie ona ma bezpośredni wpływ na rodzaj świadczonych usług, czas trwania oraz występujące koszty [Pietroń, Bielecki, Wielicka-Gańczarczyk, s. 82].

Procedura przyjęcia pacjenta do szpitala
z uwzględnieniem metod automatycznej identyfikacji
opartych na kodach kreskowych
Pacjentowi po przyjęciu do szpitala zostaje nadany indywidualny kod kreskowy. Najczęściej jest on umieszczony na opasce, którą dostaje chory, zobowiązany do jej nieustannego noszenia, np. na przegubie ręki. Opaska z kodem dla osób niepożądanych nie stanowi źródła żadnej znaczącej informacji, natomiast upoważnionemu personelowi przynosi
informacje w zakresie:
·· danych personalnych pacjenta, takich jak np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres, PESEL,
·· rodzaju i ilości przyjmowanych lekarstw,
·· lokalizacji chorego.
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Na miejscu wprowadzane są tylko podstawowe dane, reszta jest uzupełniana w momencie ustabilizowania sytuacji zdrowotnej pacjenta. Kody kreskowe mają ułatwiać
pracę szpitala w zakresie identyfikacji, jednak priorytetem zawsze jest czas udzielenia
pomocy poszkodowanemu [Gawrońska 2008, s. 80]. Należy również pamiętać, że opaska jest tylko elementem całości działań na rzecz poprawy ochrony danych osobowych.
Wykorzystywany jest Globalny Numer Relacji Usługowej (GSRN), przedstawiany w postaci kodu GS1-128 lub GS1 DataMatrix. Tabela 1 przedstawia strukturę numeru GSRN.
Tabela 1. Budowa numeru GSRN
IZ
8018

Prefiks szpitala
590 S1 S2 S3 S4 S5 S6

GSRN
Oznaczenie relacji usługowej
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Cyfra kontrolna
P

Źródło: [Gawrońska-Błaszczyk, Łuczak-Noworolnik 2015, s. 45].

Numer GSRN składa się z 18 cyfr. Identyfikator Zastosowania informuje o rodzaju występujących danych – w tym przypadku jest to właśnie Globalny Numer Relacji
Usługowej. Następnie trzy kolejne cyfry, czyli 590, oznaczają prefiks organizacji krajowej
GS1 Polska. Kolejne 6 cyfr jest przyporządkowywanych przez GS1 Polska. Oznaczają one
unikalny numer szpitala jako jednostki lecznictwa. Cyfry K1–K8 są numerem pacjenta.
Ostatnia w kolejności jest cyfra kontrolna, która gwarantuje poprawność kodu [por. Gawrońska-Błaszczyk, Łuczak-Noworolnik 2015, s. 45].
Opaska z kodem pacjenta jest skanowana przez czytniki przy każdorazowym podaniu lekarstwa. Dzięki temu w systemie zostaje zapisana informacja dotycząca [Lewandowski, Walkowiak, Kautsch 2009]:
·· rodzaju i ilości podanego lekarstwa,
·· czasu jego podania,
·· osoby, której podano medykament,
·· pracownika odpowiedzialnego za podanie.
Dzięki oznakowaniu personelu medycznego nie jest trudne odtworzenie całej historii pobytu chorego w jednostce lecznictwa zamkniętego. Oprócz podstawowej wiedzy odnośnie do dolegliwości, miejsc przebywania, lekarstw, osób odpowiedzialnych
za poszczególne działania można uzyskać informacje służące przyszłym prognozom
zaopatrzenia w medykamenty, np. określić, ile wynosi średnie zużycie danego produktu przy określonej chorobie. Na podstawie danych można również prowadzić badania
statystyczne związane z określeniem ilości preparatu medycznego w przeliczeniu na 1
osobę [Gawrońska 2008, s. 80].
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Wykorzystanie systemów informatycznych w procesach
logistycznych w jednostce medycznej
Technologia RFID może pomagać przy identyfikacji nie tylko pacjentów, ale i wyposażenia technicznego czy też medycznego. Transponderami oznaczane są urządzenia i narzędzia, dzięki czemu w prosty sposób można zlokalizować szukany sprzęt na terenie całej
jednostki. Zasięg odczytu, w zależności od wykorzystanej częstotliwości oraz wyposażenia w tej technologii, wynosi około 3 metrów. Dzięki zastosowaniu metodyki następuje
redukcja czasu związanego z poszukiwaniem specjalistycznych urządzeń medycznych
na terenie szpitala. Ponadto wykorzystanie tagów RFID znacznie poprawia bezpieczeństwo podczas zabiegów – sprzęt jest automatycznie podliczany po każdej operacji,
w związku z czym nie następuje jego zagubienie. Technologia, jeżeli zostanie zastosowana w magazynie, znacznie usprawni jego pracę. Transpondery umożliwią odczyt wielu
lekarstw jednocześnie bez konieczności kontaktu wzrokowego. Dzięki temu procesy wydawania, przyjmowania leków oraz wewnętrznej lokalizacji przebiegają w czasie o wiele
krótszym, niż kiedy jest to wykonywane tradycyjnie. Metodyka oferuje nowe możliwości
związane z automatycznym, ciągłym śledzeniem farmaceutyków, co wspomaga proces
kontrolowania. Tagi znajdują również zastosowanie u pacjentów, którzy mogą posiadać
elektroniczną kartę z historią choroby, dzięki czemu cała dokumentacja medyczna jest
udostępniana automatycznie lekarzowi przy wykorzystaniu czytnika i urządzenia odbierającego. Transpondery mogą zostać umieszczone na przykład w specjalnie przygotowanych do tego plastrach medycznych bądź opaskach. Taki zabieg umożliwia ciągłą kontrolę, niezbędną przy opiece nad osobami starszymi bądź mającymi problemy z pamięcią.
Monitoring na bieżąco będzie lokalizował pacjenta oraz zapisywał dawkowanie lekarstw
[Bartnicka 2010]. Do innych, niestandardowych zastosowań technologii RFID w szpitalu, można zaliczyć na przykład wykorzystanie identyfikatorów pacjenta, w których jest
umieszczony czytnik wirtualnej karty kredytowej, umożliwiający korzystanie z usług,
oczywiście wyłącznie na terenie jednostki medycznej, lub zarządzanie personelem, poprzez automatyczne zapisywanie czasu pracy oraz lokalizacji pracowników [Mare 2011,
s. 213]. Zastosowanie tej metodyki poprawia wskaźnik występujących błędów i sprzyja
standaryzacji danych. Bardziej wydajne zarządzanie powoduje, iż jednostkowy czas poświęcony opiece nad pacjentem znacznie się zwiększa [Bartnicka 2010].

Rzeczywistość rozszerzona w procesach logistycznych
Rozszerzona rzeczywistość (Augmented Reality) jest jedną z najnowocześniejszych technik,
polegającą na powiązaniu rzeczywistej informacji z obiektami, które są wygenerowane
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w sposób komputerowy. W tej metodzie na obraz z kamery (termowizyjnej bądź wizyjnej)
nakłada się grafikę. Dzięki nałożeniu nierzeczywistych obiektów do eksploratora docierają informacje, niemożliwe do pozyskania przy wykorzystaniu zmysłów [por. Azuma 1997,
ss. 355–385]. Jest to system pozwalający na niezależne poruszanie się w 3 wymiarach. Standardowo wyodrębnia się 2 klasy systemów rzeczywistości rozszerzonej [por. Milgram, Takemura, Utsumi et al. 1994; Milgram 2007]:
·· klasy, gdzie wirtualny obraz jest pokazywany na specjalnych ukazujących rzeczywistość wyświetlaczach;
·· klasy, gdzie ukazywany obraz jest poddawany weryfikacji – obróbce.
Zwizualizowany obraz może zostać pokazany na urządzeniach elektronicznych,
tj. komputerach, laptopach, tabletach, smartfonach bądź wyposażeniu HMD (headmounted display). Technika rozszerzonej rzeczywistości odgrywa coraz większą rolę we
wszystkich aspektach życia. Jest wykorzystywana w szerokim zakresie w medycynie,
wojsku, nauce, geologii, w bibliotekach, muzeach, przy projektowaniu oraz czynnościach związanych z przemieszczaniem ładunków. Pomaga w poprawie bezpieczeństwa,
nawigowaniu, wpływa pozytywnie na ochronę środowiska, rozszerza możliwości rozrywki [por. Filipkowski 2012, s. 563].

Koncepcja zastosowania rozwiązań AR w badanych
magazynach szpitalnych
Obecnie rozwiązania danej klasy wykorzystywane w usprawnianiu procesów magazynowych wykorzystują rzeczywistość rozszerzoną ze znacznikami (marker) lub bez znaczników
(markerless). Z obserwacji komercyjnych zastosowań – na przykład wizyjnych systemów
kompletacji (Vision Picking) UbiMax w magazynach różnych firm oraz wiodących prym
w tym obszarze wdrożonych rozwiązań firmy DHL – wynika, że stosowane są przede
wszystkim rozwiązania z markerami w postaci kodów kreskowych jedno- lub dwuwymiarowych. Znaczniki w postaci na przykład monochromatycznych kodów QR stawiają
zdecydowanie mniejsze wymagania aplikacji śledzącej (tracking) elementy obrazu aniżeli różnicowanie obiektów na podstawie ich kształtów i kolorów.

Organizacja badanego magazynu
W badaniach wykorzystano 2 pomieszczenia magazynowe szpitala o wymiarach
5,50 m x 4,40 m. Magazyn M1 jest wyposażony w regały otwarte o wysokości 195 cm,
szerokości 95 cm i głębokości 48 cm. Wysokość półek średnio wynosi 29 cm. Do asortymentu znajdującego się w tym pomieszczeniu zalicza się wyposażenie medyczne, które
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jest dystrybuowane na poszczególne oddziały szpitalne. Oprócz wyodrębnionych przedmiotów w magazynie znajdują się również lampy, które zapewniają dostateczny poziom
widoczności oraz 2 wózki widłowe. Magazyn M2 jest wyposażony w regały o wysokości
200 cm, szerokości 94 cm i głębokości 40 cm. Przechowywane są w nim artykuły biurowe,
sezonowe, elementy techniczne oraz niektóre elementy wyposażenia medycznego.

Asortyment
Całość możliwego do przyjęcia asortymentu zawiera ponad 650 pozycji. Zaproponowano jego podział, który polega na wyodrębnieniu z wszystkich możliwych pozycji magazynowych 23 grup (od A do Z) w zależności od rodzaju towarów. Każda z grup posiada
również swoje podgrupy, aby dodatkowo uszczegółowić dany asortyment. Symbole na
regałach prezentują numer grupy umieszczanego w nich asortymentu. Przykładowy podział grupy przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Podział asortymentu na przykładzie grupy E

01

02

M1

E

03

Źródło: opracowanie własne.
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01
02
03
04
05
06
01
02
03
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Pojemnik
Kosz 14 l
Kosz 50 l
Kosz 25 l
Kosz 30 l
Miska
Flaczarka
Kosz na śmieci 25 l
Kosz na śmieci 50 l
Pojemnik na igły
Pojemnik do dobowej zbiórki moczu
Podkład chłonny
Pojemnik na odpady szpitalne 10 l
Jednorazowy pojemnik do wydzielin
Pojemnik transportowy 1+1
Pojemnik histopatologiczny 100 ml
Pojemnik 150 ml
Pojemnik histopatologiczny 1 l
Pojemnik z uchwytem
Pojemnik histopatologiczny 2,5 l
Pojemnik histopatologiczny 10 l
Pojemnik na mocz

Koncepcja zastosowania rzeczywistości rozszerzonej w procesach logistycznych
wybranej placówki służby zdrowia

Magazyn M1 z nową infrastrukturą oraz przy uwzględnieniu zmodyfikowanego rozmieszczenia oraz zastosowaniu kodów kresowych został przedstawiony na rysunku 1.
Rysunek 1. Magazyn M1

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2 przedstawia usprawniony magazyn M2.
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Rysunek 2. Magazyn M2

Źródło: opracowanie własne.

Opracowano również wersję magazynu z uwzględnieniem zastosowania w nim rzeczywistości rozszerzonej. Kody QR są umieszczone na wysięgniku przy każdej jednostce
infrastrukturalnej. Oprócz rekonfiguracji przestrzeni magazynowej należy również mieć
na uwadze aspekty związane z udoskonaleniem obecnie istniejącego oświetlenia, które
jest niewystarczające do zastosowania tej technologii. Rysunek 3 przestawia magazyn
M1 przystosowany do zastosowania technologii rzeczywistości rozszerzonej.

332

Koncepcja zastosowania rzeczywistości rozszerzonej w procesach logistycznych
wybranej placówki służby zdrowia

Rysunek 3. Magazyn M1 – zastosowanie technologii rozszerzonej

Źródło: opracowanie własne.

Prawidłowe rzutowanie przestrzeni magazynowej w 2D pozwala na optymalizację
ścieżek z wykorzystaniem dostępnych algorytmów (np. Dijkstry), usprawniając tym samym proces kompletacji [por. Cirulis, Ginters 2016, ss. 14–20]. Wdrożenie technologii
rzeczywistości rozszerzonej wpłynęło na konieczność przekonfigurowania magazynu.
Znajdujące się w nim wyposażenie nie zmieniło się, zmodyfikowano natomiast ułożenie regałów i podkładów. Nowy projekt umożliwia, zaraz po wejściu do pomieszczenia,
szybką lokalizację odpowiedniego towaru przy wykorzystaniu kodów QR, co nie byłoby
możliwe przy poprzednim rozmieszczeniu. Rysunek 4 przestawia magazyn M2 przygotowany do zastosowania w nim technologii rzeczywistości rozszerzonej.

333

Piotr Janke, Klaudia Gwóźdź

Rysunek 4. Magazyn M2 – zastosowanie technologii rozszerzonej

Źródło: opracowanie własne.

Tak jak w przypadku magazynu M1 magazyn M2 musiał zostać przekonfigurowany
z uwzględnieniem poprawy jakości oświetlenia. Proponowany wzór znacznika, spełniający minimalne wymagania dla badanego asortymentu, przedstawiono na rysunku 5.
Rysunek 5. Projekt kodu QR dla wybranej lokalizacji i wyświetlacza HUD

Źródło: opracowanie własne.
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Zaproponowane w artykule rozwiązanie obejmuje wykorzystanie smartphone’a,
niewielkiego tabletu lub okularów AR HMD. Rysunek 5 przedstawia trójwymiarowy model strzykawki naniesiony w miejscu składowania na podstawie markera w postaci przygotowanego kodu QR i śledzenia tego obiektu na podstawie analizy obrazu. Wykonano go za pomocą darmowej aplikacji działającej pod systemem operacyjnym Android.
Proponowane rozwiązanie, wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną w zakresie opisu
lokalizacji, może zostać rozbudowane o dodatkowe elementy informacyjne oraz obejmować konkretne pozycje asortymentu.

Wnioski
Przedstawiona w artykule propozycja wykorzystania koncepcji rzeczywistości rozszerzonej w procesach logistycznych związanych ze świadczeniem usług medycznych jest kontynuacją prac nad wykorzystaniem metod automatycznej identyfikacji w tej konkretnej
placówce. Ochrona zdrowia jest ciekawym i ważnym obszarem zastosowania najnowszych
technologii. W placówkach służby zdrowia coraz częściej systemy automatycznej identyfikacji wykorzystywane są między innymi jako identyfikatory pacjentów, lekarstw czy też
wyposażenia medycznego. W niniejszym artykule zaproponowano wdrożenie koncepcji
rzeczywistości rozszerzonej dla magazynów z asortymentem medycznym oraz technicznym wybranego szpitala. Dokonano całkowicie nowego podziału zasobów, na podstawie
którego zaprojektowano zmodyfikowany układ infrastruktury magazynowej. Opracowano przykładowy wzór znacznika i przedstawiono przykład jego zastosowania w aplikacji AR
z układem wyświetlacza przeziernego. Przy wykorzystaniu danej technologii powinien
być również zapewniony odpowiedni poziom oświetlenia, tak aby było możliwe jego skanowanie przy użyciu tabletu, telefonu bądź wyposażenia HMD. Każdy regał, niezależnie
od jego typu, musi posiadać wyznaczone miejsce na umieszczenie wysięgnika z odpowiednio przygotowanym kodem. Wdrożenie rzeczywistości rozszerzonej może wpływać
na skrócenie czasu przyjmowania i wydawania towarów oraz znacznie poprawić komfort
pracy zarówno pracownika magazynowego, jak i osoby odpowiedzialnej za pobranie towaru oraz dostarczenie go na oddział. Istotne jest to, że zaproponowane rozwiązanie
jest uniwersalne, gdyż można je wykorzystać w magazynach jednostek medycznych, jak
i w innych obiektach nieposiadających wdrożonych systemów automatycznej identyfikacji. Nieustanne zmiany dokonujące się w branży medycznej zachęcają do intensywnego wykorzystania systemów mających na celu usprawnienie procesów logistycznych.
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi stosowanych w praktyce biznesowej może zapewnić oczekiwane rezultaty w zakresie usprawnienia gospodarki magazynowej, zaopatrzenia medycznego, dystrybucji, transportu i gospodarki odpadami w służbie zdrowia.
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Transport i logistyka jako potencjalne smart
specialisations województwa opolskiego –
próba wstępnej oceny
Transport and Logistics as a Potential Smart Specialization
of the Opolskie Voivodeship – An Initial Assessment Attempt
Abstract: The article presents the preliminary assessment of the activities undertaken in the
Opolskie Voivodeship in connection with the implementation of the regional innovation
strategy for 2014–2018. In particular, attention is focused on issues related to the methodology of identifying the so-called “smart specializations” and their practical dimension. The
subject of the analysis are issues related to transport and logistics, because these areas were
highlighted in both strategies – of regional development and the innovation strategy. Moreover, that sustainable transport for the mobility of residents is one of the 10 priority axes
of the Opolskie Voivodeship’s Operational Program. The n + 3 rule adopted by the European
Commission means, in practice, that the full assessment of the region’s development policy,
which primarily includes the efficiency of the European funds usage, won’t be possible until
2024. It seems, however, that in addition to ongoing monitoring and evaluation activities,
the attempts to periodically evaluate the accepted solutions are necessary (in aspect of
correction of accepted solutions), even with assumed certain methodological imperfection
or incomplete access to information. A supplement to the considerations is a case study –
Piomar’s competitiveness in the logistics services market.
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Wstęp
Nadrzędnym zadaniem polityki regionalnej w najbliższych latach będzie skoncentrowanie wysiłków na najważniejszych obszarach rozwoju (priorytetach), co stanie się możliwe,
jeśli zostaną wykorzystane wewnętrzne potencjały województwa [Zarząd Województwa
Opolskiego 2014, s. 101]. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa potencjał innowacyjny rozumiany jako zasób możliwości, mocy, zdolności innowacyjnych oraz sprawności
w tworzeniu, wprowadzaniu i zarządzaniu innowacjami czy też definiowany jako suma
potencjałów nauki, techniki i gospodarki, czyli zbiór powiązanych z sobą elementów zasobów, który dzięki wykorzystaniu konkretnych środków i sił do tworzenia nowych wartości zostanie przekształcony w nowy stan rzeczy [Klóska 2014, s. 164]. Ten „nowy stan
rzeczy” to region innowacyjny charakteryzujący się pięcioma wymiarami, a mianowicie:
·· rdzeniem w postaci potencjalnej innowacyjności przedsiębiorstw uwidocznionym
w umiejętności tworzenia przez nie środowiska współpracy (alianse i praca w sieci);
·· sferą badawczo-rozwojową – w postaci instytucji naukowych i szkół wyższych;
·· infrastrukturą wsparcia innowacyjności i transferu technologii (publiczne, niekomercyjne centra innowacji i transferu technologii oraz komercyjne wiedzochłonne usługi
okołobiznesowe, takie jak np. konsulting inżynierski);
·· instytucjami innowacyjnymi (prawo, regulacje administracyjne, koszty transakcyjne);
·· zdefiniowanymi zasadami gry w regionie [Świadek 2011, ss. 28–29].
Pojęcie „innowacje” bywa różnie definiowane i interpretowane – co niestety jest niemal
normą w naukach społecznych – pomimo podejmowanych prób znalezienia jednoznacznego określenia [zob. Podręcznik Oslo… 2008]. Innowacje to rozwiązania nowoczesne, związane z postępem i rozwojem nowych technologii, których dyfuzja do przedsiębiorstw powiązana jest ściśle z rozwojem gospodarczym. Innowacje według Słownika języka polskiego
to „wprowadzenie czegoś nowego; rzecz nowo wprowadzona; nowość, nowatorstwo, reforma” [Słownik … 1978, s. 792]. Przez termin „innowacyjność gospodarki” należy rozumieć
zdolność i motywację podmiotów gospodarczych do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych oraz rozwojowych, nowych koncepcji,
pomysłów i wynalazków [Ministerstwo Gospodarki 2012, s. 5]. Jak podkreślają D. Strahl i M.
Markowska, potencjał innowacyjny – obok potencjału badawczo-rozwojowego, jakości kapitału ludzkiego i potencjału organizacyjnego – jest wymieniany wśród najważniejszych atutów gospodarki, zwłaszcza gospodarki regionalnej [Strahl, Markowska 2006, s. 75]. Zdaniem
A. Pawlika innowacyjność to zdolność do kreowania nowych rozwiązań, przystosowania ich
do konkretnych warunków, wdrażania w praktyce, a następnie upowszechniania [Pawlik
2015, s. 13]. Trudno nie zgodzić się z cytowanym autorem – to właśnie dzięki innowacyjności
powstają przesłanki wzrostu jakości życia i dobrobytu społecznego, a wyższa produktyw340
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ność i szybszy wzrost gospodarczy są najpewniejszymi gwarantami wzrostu zatrudnienia
i wynagrodzeń. Wynika z tego, że innowacyjność również w ten sposób tworzy warunki do
poprawy jakości życia [Pawlik 2015, s. 13]. Nic więc dziwnego, że problematyka innowacji
jest jednym z głównych obszarów badawczych w organizacjach gospodarczych [Berthon,
Hulbert, Pitt 2004; Chesbrough 2003; Drucker 1992; Solberg 2012]. Intensywne prace prowadzone są w tym obszarze również w sektorze publicznym [Sienkiewicz 2017, ss. 40–59].
Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich latach rośnie liczba publikacji poświęconych
zarówno innowacjom, jak i polityce rozwoju regionalnego w różnych jej aspektach i wymiarach, co nie pozostaje bez wpływu na problemy ich jednoznacznego definiowania.
Przykładowo, M. Klimek przytacza 30 różnych definicji w kontekście ich znaczenia dla
urzeczywistniania rozwoju regionu w 4 aspektach [Klimek 2010, ss. 248–260]. Z kolei
w pracy B. Piontek takich definicji wymieniono 44 , a jak dodaje M. Szaja, identyfikacja
pola rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego w skali lokalnej lub regionalnej (zdaniem autorki artykułu: w ostatnich latach) staje się szczególnie skomplikowana [Piontek 2002, ss. 16–26, Szaja 2016, s. 17]. M. Szaja przedstawia m.in. 18 wybranych
definicji rozwoju lokalnego, a także propozycję tzw. krótkiej listy wskaźników (78) oceniających zrównoważony rozwój [Szaja 2016, ss. 17–20, 55–58].
W opinii autorki niniejszego artykułu wielość interpretacji kluczowych pojęć, mających
znaczenie dla tworzenia polityki rozwoju, nie może pozostać bez wpływu na jakość dokumentów kreujących politykę rozwojową czy też na prawidłową recepcję założeń w praktyce w realizowanych politykach regionalnych. Dodajmy, że także strategie rozwoju regionalnego są różnie definiowane, interpretowane i – co bardzo istotne – ich funkcjonalność
bywa przedmiotem poważnych dyskusji [Klimek 2010, ss. 262–265]. W związku z powyższym trudno nie zgodzić się z sugestią, że w studiach regionalnych coraz większe znaczenie mają procesy zachodzące w regionie (zwłaszcza te dotyczące jego rozwoju), a nie jego
podmiotowa charakterystyka [Szajnowska-Wysocka, Sitek 2015, s. 7].
Stąd też przedmiotem zainteresowania autorki, a także celem niniejszego artykułu, jest
próba przybliżenia procesów zachodzących w gospodarce regionu m.in. pod wpływem
wybranych instrumentów polityki regionalnej. Zakres informacji i wielość źródeł wpływają na ograniczenie pola badań i przyjętą metodologię. Dlatego też autorka ogranicza się
do źródeł zastanych i wniosków z raportów, które opracowywano w Katedrze Marketingu
i Logistyki Uniwersytetu Opolskiego w latach 2011–2016 na potrzeby takich dokumentów,
jak: Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego i Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego.
Metodologia badań opiera się na wykorzystaniu dwóch podejść: metody eksperckiej i metody dokumentacyjnej (niektórzy badacze używają także takich określeń, jak: „metoda historyczna”, „metoda obserwacji pośredniej”, „metoda analizy źródeł”) [Stachak 1997, ss. 151–152].
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Transport i logistyka w świetle wybranych dokumentów
polityki regionalnej w latach 2006–2014
Jednym z pierwszych dokumentów, który został przygotowany na potrzeby polityki rozwoju województwa opolskiego była przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego 11
października 2005 r. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego [Samorząd Województwa
Opolskiego 2005]. W dokumencie, przygotowanym przez władze samorządowe Opolszczyzny przy współpracy środowisk samorządowych, gospodarczych i społecznych, zidentyfikowano główne priorytety i kierunki rozwoju. Jeśli przyjmiemy, że logistykę regionu definiuje
się jako „wszelkie działania zarządcze związane z opracowaniem regionalnej sieci logistycznej, jej wdrożeniem i doskonaleniem, zapewniającej zaopatrzenie strategicznych grup regionu w niezbędne zasoby oraz przyjazną środowisku utylizację odpadów”, to jednoznacznie należy stwierdzić, że w interesującym nas dokumencie kwestie tego rodzaju nie były
przedmiotem zarówno prac analitycznych, jak i prospektywnych [Kauf, Tłuczak 2008, s. 8].
Być może jedną z przyczyn tego stanu rzeczy było nieuwzględnienie jako potencjalnego obszaru wsparcia przedsiębiorstw z sektora usług logistycznych w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego [Zarząd Województwa Opolskiego
2016]. Jednym z 6 głównych celów realizacji RPO było: „Zwiększenie perspektyw rozwojowych regionu i mobilności jego mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury transportowej”, ale rozumiane jako działania na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej
regionu, zwiększenia bezpieczeństwa i mobilności mieszkańców regionu, z uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska [Zarząd Województwa Opolskiego 2016,
s. 97]. Zapis osi priorytetowej jest jasny: „realizowane przedsięwzięcia polegać będą
na rozwoju infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym i lokalnym, rozbudowie
systemu transportu publicznego, tj. transportu miejskiego i kolejowego” [Zarząd Województwa Opolskiego 2016, s. 93]. W dokumencie podsumowującym realizację celów
zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata
2007–2013, w rozdziale poświęconym realizacji tego właśnie celu, podano m.in., że „efektami rzeczowymi wdrażania OSI 3 Transport jest:
·· wybudowanie 32,73 km nowych dróg,
·· zrekonstruowanie 231,21 km dróg,
·· zakup 5 szynobusów oraz 45 autobusów komunikacji miejskiej” [Sprawozdanie końcowe… 2017, s. 171].
Wskaźniki te nie są imponujące, tym bardziej że – jeśli chodzi o zakończone projekty z zakresu infrastruktury drogowej – to wybudowano 11,46 km oraz zrekonstruowano 102,06 km dróg w województwie opolskim [Sprawozdanie końcowe… 2017, s. 168].
Zdaniem władz regionu: „zakończone inwestycje uzupełniły istniejącą siatkę w celu
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stworzenia sprawnego i bezpośredniego połączenia aglomeracji opolskiej i całego
regionu z autostradą A4” [Sprawozdanie końcowe… 2017, s. 168]. Niestety dane statystyczne raczej tego nie potwierdzają (zob. tabela 1).
Tabela 1. Wybrane wskaźniki dotyczące transportu w województwie opolskim
w latach 2005–2016
Wyszczególnienie
·· Linie kolejowe eksploatowane (w km ogółem)
·· Drogi publiczne o nawierzchni twardej (w km ogółem)
·· Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane
(ogółem)
w tym:
··samochody osobowe
··autobusy
··samochody ciężarowe
·· Linie regularnej komunikacji autobusowej:
·· krajowe:
·· liczba
·· długość (w km)
·· międzynarodowe:
·· liczba
·· długość (w km)
Transport samochodowy zarobkowy
·· Komunikacja krajowa:
··przewozy ładunków (w tys. t)
··średnia odległość przewozu 1 t ładunku (w km)
··przewozy pasażerów (w tys. osób)
··średnia odległość przewozu 1 pasażera (w km)
·· Komunikacja międzynarodowa:
··przewozy ładunków (w tys. t)
··średnia odległość przewozu 1 t ładunku (w km)
··przewozy pasażerów (w tys. osób)
··średnia odległość przewozu 1 pasażera (w km)
·· Komunikacja miejska (tabor autobusowy):
··sieć linii autobusowych – linie (w km)
··liczba pojazdów (w sztukach)
··liczba miejsc (w tys.)
··przewozy pasażerów w ciągu roku (w tys.)

2005
851
8 363

2010
868
8 615

2015
749
8 400

481 516 630 900
374 087 493 369
2 058
2 322
53 645 68 402

739 732
581 477
2 634
79 290

781
35 010
20
23 639

412
13 346
21
36 962

458
16 208
20
32 062

2 197,5
2 593,9
2 676,9
175
213,1
225
21 655,7
10 452,8
11 428,8
29
24
33
3 246,4
1 060,3 2 181,1
1 036,2
449,3 1 005,0
947,6
689,8
978,0
936
1 895
1 882
936
201
20,2
29 826

579
183
18,9
28 747

692
168
16,2
25 417

2016
780
8 410
765 918
\
602
630
2 701
81 539

446
13 016
15
27 389

3 645
238,1
10 028,6
27
4 505,5
990,2
997,1
1 862
694
173
16,8
25 496

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Rocznik statystyczny… 2018, ss. 323–325].

Dotacje z UE nie decydują o możliwościach samorządu w zakresie prowadzenia
sprawnej polityki rozwojowej, ale wyraźnie widać dysproporcje między dynamiką
rozwoju infrastruktury transportu rozumianej jako urządzenia i środki transportowe
przeznaczone do przemieszczania osób oraz dóbr materialnych w czasie i przestrzeni,
co podkreślają A. Bujak i Z. Zamiar, a wymiarem przestrzennym (zob. tabela 1) [Zamiar,
Bujak 2007, s. 14].
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Na podstawie danych statystycznych, wyników badań ewaluacyjnych, monitorujących
czy sprawozdań dla Komitetu Monitorującego1, trudno w sposób jednoznaczny ocenić, czy
tworzy się właściwe warunki dla rozwoju np. infrastruktury drogowej lub przedsiębiorstw
łańcucha logistycznego. Co prawda dane GUS odnoszące się do województwa raczej nie
napawają optymizmem, ale jeśli naszą analizę przeprowadzimy na poziomie krajowym, to
sytuacja wygląda zupełnie inaczej [Rocznik statystyczny… 2018]. Na portalu Krajowej Jednostki Ewaluacji, prowadzonym na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, zamieszczone są informacje dotyczące m.in. efektów polityki spójności w latach 2007–2008 [Efekty
polityki spójności… 2017]. Jak się okazuje, transport to obszar tematyczny, na który przeznaczono najwięcej środków w perspektywie finansowej na lata 2007–2013. Alokacja wysokości 113,6 mld zł, stanowiła 28% dofinansowania ze środków unijnych, z czego ponad
60% przeznaczono na drogi (zob. tabela 2) [Efekty polityki spójności… 2017, s. 35].
Tabela 2. Udział dofinansowania UE przeznaczonego na transport w ramach
programu z zakresu polityki spójności (2007–2013)
Wyszczególnienie
·· Infrastruktura drogowa
w tym:
··drogi krajowe/TEN-T
··drogi lokalne
·· Transport kolejowy
w tym:
··infrastruktura
··tabor
·· Transport miejski
w tym:
··ścieżki rowerowe
··inteligentne systemy transportowe
··pozostałe inwestycje związane z transportem miejskim
·· Transport wodny i lotniczy
w tym:
··transport lotniczy
··transport wodny

Wartość w mld zł
71,2
53,4
17,8
19,7
15,9
3,8
16,5
0,4
0,5
15,6
5,4
2,3
3,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Efekty polityki spójności… 2017, s. 35].

W okresie wdrażania interwencji z programów z lat 2007–2013 znacznie wzrósł odsetek dróg krajowych o dobrym stanie nawierzchni (z 53,2% w 2006 r. do 61,7% w 2015 r.)
1
Odrębnym problemem jest obszerność tego rodzaju dokumentów: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007–2013 liczy 298 stron, a Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WO na lata 200– 2013
ma 407 stron. Liczba różnych oficjalnych dokumentów przygotowanych dla Komitetu Monitorującego (uchwały,
sprawozdania, załączniki do uchwał itp.) to niemal 115 pozycji, niektóre z nich – sprawozdania okresowe czy
sprawozdania roczne – to opracowania liczące ponad 200 stron.
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[Efekty polityki spójności… 2017, s. 39]. Otrzymane wsparcie pozwoliło, z jednej strony na
przebudowę łącznie 3636 km szlaków kolejowych (tj. ok. 18 % czynnych linii), z drugiej
natomiast – na zakup i modernizację 566 jednostek taboru kolejowego [Efekty polityki spójności… 2017, s. 40]. Niestety, wskaźnik gęstości linii kolejowych w tym okresie spadł z 6,5
do 6,2 (na 100 km2), co wynikało z większej skali wyłączania z użytkowania wybranych linii
kolejowych niż budowy nowych połączeń [Efekty polityki spójności… 2017, s. 41].
W świetle przedstawionych powyżej danych pewnym zaskoczeniem może być informacja GUS z września 2018 r. o transporcie intermodalnym w Polsce [Transport intermodalny… 2018, s. 1]. Przyjmuje się, że tzw. terminal intermodalny jest miejscem, gdzie
możliwe jest szybkie i bezpieczne dokonanie przeładunku jednostek ładunkowych
pomiędzy środkami transportowymi różnych rodzajów transportu. Na terenie Polski
w 2017 r.2 zlokalizowanych było 30 aktywnych terminali, z tego:
·· 6 obsługiwało przesyłki: morze – kolej, morze – droga (terminale morskie);
·· 24 obsługiwało przesyłki: kolej – droga (terminale lądowe) [Transport intermodalny… 2018, s. 1].
Należy więc w kontekście tego sformułować następujące pytania: Czy województwo
opolskie ma szansę bardziej aktywnie prowadzić politykę rozwojową w odniesieniu do
transportu i logistyki? Czy posiada do tego stosowne narzędzia i środki? Czy przyjęte
programy uwzględniają wnioski z lat poprzednich i mają bardziej realny charakter?

Inteligentne specjalizacje a rozwój regionu
Istniejące modele ekonometryczne, które umożliwiają ewaluację funduszy pomocowych na
procesy gospodarcze (np. model HERMIN) nie dają na pytania postawione na zakończenie
poprzedniej części artykułu jednoznacznych odpowiedzi. Nie tylko nie obejmują efektów
podażowych po zakończeniu okresu programowania, ale najczęściej mają charakter symulacyjny, a wyniki końcowe znacznie różnią się od zakładanych. Przykładem może być ocena
wpływu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na poziom (według obliczeń z 2007 r. i 2011 r.): PKB, inwestycji w środki trwałe i wartości dodanej
brutto [Melich 2011, ss. 128–132]. Alokacja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego odbywa się na bardzo precyzyjnie określonych zasadach, które niejako z założenia
wykluczają elastyczność w prowadzeniu polityki rozwoju regionu. Przyjęty program bywa
zmieniany, korygowany, wnoszone są poprawki, które z jednej strony wymagają zgody Komisji Europejskiej, z drugiej natomiast – wydłużają czas reakcji na pojawiające się problemy
czy zagrożenia. Zarówno monitoring programów, jak i ich ewaluacja dokonywane są w ściśle określonych przedziałach czasowych. Oprócz Komitetu Monitorującego, oceny dokonują
2

W 2016 r. takich terminali było w Polsce 35.
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niezależne instytucje – co ważne – w sposób transparentny i na ścisłych zasadach, określonych przez Komisję Europejską. Ocena dokonana tylko na podstawie badań ilościowych,
choćby nawet za pomocą analizy wielowskaźnikowej – niestety – nie pozwala na oddanie
złożoności procesów, o których była już mowa.
W związku ze zmianą zasad finansowania, m.in. infrastruktury transportowej na
szczeblu lokalnym przez Komisję Europejską, poważnej modyfikacji uległy cele strategiczne zawarte w dokumencie zatytułowanym Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do
2020 r. [Samorząd Województwa Opolskiego 2012]. Wydaje się, że kwestie transportu i logistyki potraktowano w przywoływanym dokumencie nieco bardziej realistycznie. Przejawia się to m.in. w enumeracji silnych i słabych stron w obszarze: dostępność komunikacyjna.
Wróćmy jednak do założeń ogólnych, czyli do zasad i głównych kierunków wsparcia, które przyjęto w nowym okresie programowania. Na uwagę zasługują m.in. wnioski
sformułowane w dokumencie zatytułowanym Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu [Komunikat Komisji… 2010]. Wskazuje się w nim na potrzebę wspólnego działania państw członkowskich
na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła
wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów. W celu sprostania tym wyzwaniom zaproponowano 3 podstawowe, wzajemnie wzmacniające się, priorytety, czyli:
·· wzrost inteligentny – rozwój oparty na wiedzy i innowacjach;
·· wzrost zrównoważony – transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej;
·· wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną [Komunikat Komisji… 2010, s. 5].
Kwestią zasadniczą w realizacji dokumentu Europa 2020 było, zdaniem jej autorów, określenie tzw. smart specialisation, które w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z 17 grudnia 2013 r., definiuje się jako: „krajowe
lub regionalne strategie innowacyjne ustanawiające priorytety w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie i łączenie swoich mocnych stron w zakresie
badań naukowych i innowacji z potrzebami biznesowymi w celu wykorzystywania
pojawiających się możliwości i rozwoju rynku w sposób spójny przy jednoczesnym
unikaniu dublowania i fragmentacji wysiłków” [Strategie innowacji… 2013, s. 5]. Idea
specjalizacji inteligentnych (ang. smart specialisation) wydaje się być interesująca m.in.
w kontekście prowadzenia polityki regionalnej. Problemem jest jednak to, że Komisja Europejska nie opracowała – być może celowo – metodologii badań, które prowadziłyby do ich identyfikacji. Przygotowując dokumenty, takie jak: Regionalny Program
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Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 a także Regionalna Strategia
Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, powołano Zespół Wykonawczy ds.
Opracowania Smart Specialisation pod kierunkiem prof. dr. hab. K. Malika. Prace tego
zespołu pozwoliły m.in. na określenie etapów identyfikacji specjalizacji regionalnych.
Pierwszym etapem poszukiwania specjalizacji inteligentnych była analiza źródeł zastanych. Przedmiotem badań desk research stało się ponad 30 różnego rodzaju dokumentów, raportów i opracowań [M. Potwora, W. Potwora 2013]. Kolejnym krokiem była
próba uszczegółowienia i weryfikacji działalności w celu ustalenia ważności i istotności
poszczególnych obszarów rozwoju. Badania ilościowe i jakościowe prowadzone przez
pracowników Katedry Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego pozwoliły nie
tylko na identyfikację specjalizacji inteligentnych, ale również na określenie potencjalnych obszarów rozwoju regionu (zob. tabela 3) [D. Potwora, W. Potwora 2012a, 2012b,
2014, ss. 227–238, 2015, ss. 185–195].
Tabela 3. Obszary rozwoju w województwie opolskim
Skala

Obszar
chemiczny
budowlany wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi

Kluczowe obszary rozwoju
z uwzględnieniem
technologii i wiedzy
regionalnej

maszynowy i elektromaszynowy
paliwowo-energetyczny
rolno-spożywczy
drzewno-papierniczy (w tym przemysł meblarski)
metalowy i metalurgiczny
usługi medyczne i rehabilitacyjne

Potencjalnie kluczowe
obszary rozwoju

usługi turystyczne
transport i logistyka
usługi edukacyjne

Obszary rozwoju

przemysł lekki
usługi finansowe
handel

Źródło: [Regionalna Strategia Innowacji… 2017, s. 120].
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Na podstawie wstępnej oceny zarówno realizacji strategii rozwoju, programu operacyjnego, jak i strategii innowacji województwa opolskiego, nasuwa się pytanie, czy po
okresie programowania 2014–2020, uwzględniając zasadę n + 3, rzeczywiście wykorzystane zostaną szanse, jakie niesie za sobą położenie regionu na mapie Polski i Europy.
Zdaniem autorki niniejszego artykułu, można spróbować sformułować odpowiedź na to
pytanie, analizując np. historię rozwoju firmy PIOMAR.

Wnioski – studium przypadku
W 1999 r. ukazała się książka H. Simona pt. Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, czyli
czego można się nauczyć od 500 najlepszych na świecie nieznanych firm [Simon 1999]. Jej
podtytuł budzi spore zaciekawienie. Publikacja ta oparta została na badaniach przedsiębiorstw z różnych dziedzin, zajmujących czołową pozycję na rynku międzynarodowym.
Autor wykazał, że nawet stosunkowo nieduże przedsiębiorstwa, obierając odpowiednią
strategię, dzięki innowacjom mogą osiągnąć poważny sukces na rynku międzynarodowym. Jak zaznacza H. Simon, całymi latami „kolekcjonował” firmy, które z czasem zaczął nazywać „nieznanymi mistrzami” i początkowo myślał, że – ze względu na tradycję solidnego
rzemiosła i dumy z wykonanego zawodu – nieznani mistrzowie są specjalnością niemiecką
[Simon 1999, s. 26]. Jednak w miarę upływu czasu odkrył istnienie tego typu firm pod, jak
sam podkreśla, „dowolną szerokością geograficzną” [Simon 1999, s. 26]. H. Simon zwraca
uwagę na zadziwiające podobieństwa i zasady, które owocują sukcesem i przywództwem
na rynku, niezależnie od kraju, w którym funkcjonują stosujące je przedsiębiorstwa. Nieznanym mistrzom udaje się unikać objawów syndromu wielkich firm, takich jak np.: brak
elastyczności, biurokracja, nadmierny podział pracy czy brak łączności z klientem [Simon
1999, s. 10]. Dlatego raczej nie dziwi konkluzja, że najlepszych na świecie firm należy szukać
nie wśród wielkich korporacji, ale w grupie owych tajemniczych mistrzów.
W badaniach D. Potwory i W. Potwory w grupie innowacyjnych przedsiębiorstw
(badaniami objęto ponad 450 firm funkcjonujących w województwie opolskim), które
zaliczono do kluczowych lub potencjalnie kluczowych obszarów rozwoju (ang. smart
specialisation), pojawiła się również firma PIOMAR Sp. z o.o. [D. Potwora, W. Potwora
2014, ss. 227–238, 2015, ss. 185–195]. Autorka artykułu ma nadzieję, że krótka charakterystyka firmy – wspomniane na wstępie studium przypadku – pozwoli lepiej zrozumieć konieczność uwzględnienia w badaniach procesów zachodzących w przedsiębiorstwach,
dla których impulsem może być (ale nie jest to warunek konieczny) właściwa polityka
rozwoju regionu. Innymi słowy, po wielu latach autorzy badań uważają, że opis działań
konkretnych przedsiębiorstw, jest równie ważny dla oceny zdarzeń gospodarczych, jak
i stosowane powszechnie podejście ilościowe.
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Przedsiębiorstwo PIOMAR powstało w 1989 r. i początkowo spółka miała zajmować
się produkcją kostki brukowej, stała się jednak firmą przewozową. Przełomowym okresem
w historii firmy było rozpoczęcie współpracy z Ovitą (obecnie Nutricia – grupa Danone).
Dodajmy, że dla wielu przedsiębiorstw realizujących strategie niszowe niezwykle ważne
jest znalezienie dostatecznie dużego rynku bądź partnera, który zapewni im stabilność
działania. Dla interesującego nas zakładu takim partnerem okazała się Nutricia – największy producent żywności dla niemowląt i dzieci. Rozwój PIOMARU to nie tylko zakup nowych zestawów samochodowych, ale również budowa magazynu wysokiego składowania (PIOMAR PARK I w Opolu) i wdrożenie systemu klasy WMS w 2014 r. czy uruchomienie
nowoczesnego centrum usług logistycznych w Rogowie Opolskim, bezpośrednio przy
zjeździe z autostrady A4. Przedsiębiorstwo posiada wszystkie niezbędne certyfikaty, które
pozwalają przewozić niemal każdy rodzaj towaru, w tym m.in. towary niebezpieczne, których transport regulowany jest przepisami umowy ARD. Przestrzeganie rygorystycznych
przepisów środowiskowych, a przede wszystkim inwestowanie w technologie przyjazne
środowisku sprawia, że firma doskonale radzi sobie na konkurencyjnym rynku. W ostatnich
latach kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstwa miały inwestycje w nowoczesne rozwiązania informatyczne (telematyka w samochodach, systemy do zarządzania transportem),
które zostały sfinansowane (oczywiście w pewnym tylko zakresie) m.in. dzięki realizacji
projektu „Automatyzacja usług transportowych i magazynowych firmy PIOMAR poprzez
wprowadzenie systemów informatycznych i telemetrycznych” , w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Działanie 8.2.
Obecnie firma PIOMAR specjalizuje się w transporcie międzynarodowym (do i z krajów Europy Zachodniej), przede wszystkim: Hiszpanii, Niemiec, Belgii, Holandii, Francji,
Włoch i Austrii. Budowa magazynu w Rogowie Opolskim pozwoliła spółce wejść na zupełnie nowy etap rozwojowy i w perspektywie może to być nie tylko klasyczne centrum
logistyczne, ale pierwszy w województwie terminal intermodalny3.
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa to nie tylko zmiana profilu działalności z jasnym
celem: terminal intermodalny, ale także imponująca liczba 120 nowoczesnych zestawów
samochodowych (ich średni czas eksploatacji wynosi ok. 2,5 roku, a przestrzeń ładunkowa tych pojazdów to ponad 12 000 m3). Jeszcze w 1990 r. firma zatrudniała 7 osób
(mikroprzedsiębiorstwo), po ponad dekadzie (2003 r.) była to już średnia firma – zatrudniała 52 osoby, a obecnie (stan na 1.09.2018 r.) pracują w niej 243 osoby. To właśnie tego
rodzaju przedsiębiorstwa będą decydować o rozwoju i przyszłości regionu.

3
Wszystkie informacje o przedsiębiorstwie autorka artykułu przekazuje za zgodą właścicieli przedsiębiorstwa,
a także na podstawie danych, które uzyskała w firmie.
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Introduction
The Polish vocational education system is financed mainly from the state budget and
the maintenance of schools is one of the main expenditures of local government, the
research shows that in the case of municipalities, education expenditure ranged on average from 35% to 45% of their budget [Gazeta prawna 2019]. Apart from the budget,
education is also financed from extra-budgetary sources, including European Union and
private funds. Although the main source of financing education is the state budget, from
which subsidies have been transferred to the budgets of local government units and
public expenditure on education for 15 years are systematically growing both in the general dimension and per one student [Adamowicz, Kmieciński 2017, p. 68], the role of
extra-budgetary funds obtained for education especially the professional one is extremely important. It can be clearly stated that a school which has its patrons in education
is much more able to prepare its students for future market realities.
Currently, every school is under constant struggle to win a client who, before choosing a given educational unit, checks it in terms of the quality of services offered. One
of the parameters of this assessment is the level of achieved results on examinations
confirming the qualifications in the profession by students of a given school. Therefore,
it is important for each school that the results of external examinations are of the highest
possible level since the result may later translate into more new students.
The evaluation criterion based on the results achieved by pupils of a given school on
external examinations is also the basis for determining the level of quality of provided
services by entities running a given school. For that reason, each school at least twice
a year prepares detailed analyzes of each exam that took place in a given type of school.
Then these results are passed to the authorities running each educational institution.
Then the assessment is made whether the results are satisfactory or not.
The breakthrough of the beginning of the 21st century resulted in a change in the structure of the education market. Numerous reforms caused some professions to disappear from
the education market and this translated into the formation of completely new professions.
The beginning of the century introduced a group of professions from the TSL industry to
education. Especially the profession of logistics technician and technician forwarder, which
even dominated the education market should be mentioned. The tendency of high interest
in occupations in the TSL industry has remained virtually unchanged for over a decade.
Based on the above, the question on the effectiveness of expenses incurred on educating students in relation to expenditures incurred by the Polish state and the results
achieved by students on external examinations for the TSL industry and whether it is
higher than achieved by other professions in Poland.
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The purpose of the presented article is to show an analysis of the effectiveness of financing educational units from the state budget, budgets of local government units and outside
sources in relation to the results of external examinations confirming qualifications in the
profession for the TSL industry. The work is based on: analysis of the subject literature, GUS
data, legal norms, applicable in the described system and statistical data available in CKE.
In the study a method of system analysis of information focused on the analysis
of secondary sources was applied. The monographic method, statistical methods and
methods of comparative analysis were also used. The results of the research were presented using descriptive techniques, tabular techniques and graphic techniques.

Vocational education in Poland at the secondary school
level in the TSL sector
The concept of vocational education is most often defined in pedagogical literature as a process
whose aim is to provide pupils/students with a specific resource of knowledge and skills in the
field of industry, agriculture and breeding as well as services understood broadly. This process includes the transfer of general knowledge and specialist theoretical and practical skills, the mastery
of which entitles students to perform a chosen profession. The result of vocational education is
vocational education obtained in a specific specialty [Kupisiewicz, Kupisiewicz 2009, p. 90.].
Modern learning processes are compared with the concept of quality. Analysing the
organizational documentation of educational entities, it can be clearly seen that the word
‘quality’ is constantly repeated. This applies to both the area of education itself and the
acquired pupils / students who are assessed in terms of both quantity and quality. One of
the basic parameters evaluating the quality of services provided by educational entities is
the level of passing external examinations by students of a given educational institution.
It should be noted that in today’s society awareness is constantly increasing, and
thus the requirements related to the level of quality of educational services are also growing. In the last ten years, the free market has become a place where the consumer,
not the producer, dictates the terms of purchasing goods and services, including educational services. At this point, attention needs to be paid to the term “customer”, meaning the one that sets the requirements. In high school education, a student / learner is
the direct client who, simultaneously with the parent1, wants the selected institution to
Based on the observations made, it should be noted that often the student himself does not have full decision-making ability as to the choice of the subject in which he will continue the education process. In this
case, when the parent imposes the choice of a given school and the direction of education, we are dealing
with a special type of indirect client. The parent imposes the will on the type of school and the recipient of the
educational service becomes a student who meets the will of his legal guardian.

1
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provide high-quality educational services, the teachers / lecturers working in it are involved in educational processes and this in turn is to be high level of passing examinations.
In connection with the above, in today’s school it is extremely important that communication between particular entities involved in the educational process is effective and
aimed at achieving the highest possible level of Polish education. This is assured to every
citizen by the Constitution of the Republic of Poland, which includes educational guarantees in the chapter on economic, social and cultural freedoms and rights. The provisions
of the Polish Constitution show that citizens have the right to education, and up to the age
of 18, education is compulsory. Public education is free. Other educational rights include:
freedom to choose a school for a child, universal access to education, freedom to establish
non-public schools, the right to financial aid from the state, as well as the autonomy of
higher education institutions. Schooling in the Republic of Poland is the common good of
the whole society. Education and upbringing contribute to the development of a sense of
responsibility in children, love for their homeland and respect for the Polish cultural heritage, while opening up to the values of the cultures of Europe and the world. The school
should provide each student with the conditions necessary for his/her development, prepare him/her for fulfilling family and civic duties based on the principles of solidarity, democracy, tolerance, justice and freedom [OJ 1997 No. 78 item 483 1997].
In recent years, it can be noticed in the Polish education that the autonomy of individual
schools has increased significantly, the role of the Head Teacher in the efficient management
of the educational institution has increased and the range of independence of teachers has
increased. It should be noted that the changes introduced to the core curricula have given
educators the possibility of more flexible and creative implementation of school curricula,
enriching them with content resulting from the needs of the local environment as well as
industrial circles. Hence the extraordinary popularity of the TSL branches offered by schools.
In the 2016/2017 school year, in the three most popular logistics professions among
young people: forwarding technician, logistics technician and port and terminal operation technicians, about 49 thousand students were learning. In the same school year,
approx. 5,000 students who have completed all the required qualifications and obtained
the professional title of a technician graduated [Fechner, Szyszka 2018, p. 150.].
In 2016–2017, systemic changes took place in vocational education [OJ 2017 item 59
2017]. As a result of the reform of the education system, the technician gained the fifth year
of education, thus returning to the condition from before the 1999/2000 school year. In
addition, from the 2017/2018 school year, recruitment to the first level of industry schools
began, for which the logistics profession appeared in the list of occupations [AU.22 2017].
Since the previous survey, the number of schools educating in logistic professions
has increased, returning to the state of 2013 (figure 1) and their structure has changed
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significantly. In 2016–2017, there was a sharp drop in the number of post-secondary
schools educating in logistics professions. The extinguishing of logistic training in this
type of schools is visible [Fechner Szyszka 2018, p. 150.].
Figure 1. Number of schools in which in the years 2011–2017 technicians were
trained in logistics professions

Source: own study based on data from the Ministry of National Education in 2012–2018.

Logistics technician dominates in logistics education in techniques for youth. The
next two professions young people are interested in are the freight forwarder and port
and terminal operation technician [Sączawa 2018, p. 64.] (table1). It is worth emphasizing
that in the group of Logistics competition a new field of study has also emerged – logistic warehouseman. At the moment there is no reliable data how many schools introduced education in this profession.
Table 1. Number of schools in which logistics specialists are trained
Name of the profession
Freight forwarder technician
Logistics technician
Port and terminal operation technician
Road transport technician
Railway transport technician
Total

2015
118
364
115
16
17
630

2016
129
395
123
9
28
684

2017
138
409
106
8
33
694

Source: own study based on data from the Ministry of National Education 2016–2018.
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The popularity of logistics among young people is also evidenced by the fact that
the 2016/2017 and 2017/2018 school years brought another increase in the number of
participants of the National Logistics Contest organized by the College of Logistics based in Poznań (figure 2). As it results from the data analysis, the number of schools participating in the Contest decreased slightly (figure 3). In the school year 2017/2018, the
tenth edition of the Contest took place.
Figure 2. Number of participants of the National Logistics Olympiad

Source: data from the University of Logistics in Poznań.

Figure 3. Number of upper secondary schools participating in the Nationwide
Logistics Contest

Source: data from the University of Logistics in Poznań
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The costs of vocational education and the results of the
exam confirming the qualifications in the profession at the
high school level
For the purpose of this study, it was decided to assume that in the described period the
average cost of education for one student per year was 5,000 PLN. It should be noted that
this amount applies only to pupils who took the exam in a given year and concerns the
year in which the pupil/student took the exam. The calculations have omitted the costs
that were incurred on the training of the examinee in the year preceding the exam and
the costs of the exam itself.
The costs of education for two qualifications from the TSL area for comparison
are presented below in tables 2 and 3. The first is the qualification marked A.29,
whose name is ‘Customer and contractor service’. This qualification is one of the
two forwarding technicians need for the profession. The second is the A.44 qualification, i.e.: ‘Organization and running of trains’ for the profession of rail transport
technician.
Analysing both qualifications, it should be noted that for the first discussed qualification over 30% of funds invested in education did not bring the desired effects in
the form of receiving a qualified employee with a diploma confirming professional
qualifications. This means that almost 6 million PLN has been badly invested, and the
labour market instead of receiving 3,500 qualified shippers was supplied to just under
2,500 people. In the case of this vocational training, over 17.5 million PLN was invested,
of which about 6 million did not bring the desired effects (table 2).
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Cost of education of pupils
/ students who have passed
the exam

He cost of training students
/ students who have passed
the exam

69.00%

4,370,000 zł

3,015,300 zł

1,354,700 zł

74.71%

74.42%

430,000 zł

320,006 zł

109,994 zł

95.24%

60.00%

72.22%

90,000 zł

64,998 zł

25,002 zł

Exam in total
1

I 2016 /
II 2016

879

879

874

95.00%

69.00%

86

87

86

98.84%

21

85

18

I 2017 /
II 2017
VI 2017 /
VII 2017
I 2018 /
II 2018
VI 2018 /
VII 2018

A.29

VIII
2016 /
XI 2016

333108 – Freight Forwarder Technician

1

Clients and contractors service

1

Pass rate of the exam

0 zł

Pass rate of the practical
part

5,000 zł

Pass rate of the written part

5,000 zł

IX 2015 /
X 2015

V 2016 /
VII 2016

Cost of education of pupils / students
who took exams confirming their
qualifications in the profession
The cost of education for all
pupils / students who took
the exams

Pass rate of the exam

Practical part

Number of people
taking the exam

Written part

Name of the profession in which the
given qualification was distinguished

Name of the qualification

Month
and year
of the
exam

Symbol of the qualification

Table 2. Estimated costs of education of pupils / learners in the profession of
a freight forwarder technician who took the exam confirming their qualifications
in the occupation in 2015–2018

100.00% 100.00% 100.00%

1,040

1,070 1,036

96.35%

54.39%

55.31%

5,180,000 zł

2,865,058 zł

2,314,942 zł

199

208

194

96.98%

21.15%

21.65%

970,000 zł

210,005 zł

759,995 zł

1,088

1,277 1,081

98.99%

81.28%

81.31%

5,405,000 zł

4,394,805.5 zł

1,010,194.50 zł

258

363

230

98.45%

66.12%

76.09%

1,150,000 zł

875,035 zł

274,965 zł

3,572

3,970 3,520

97.48%

65.83%

68.75%

17,600,000 zł

11,750,207.5 zł

5,849,792.5 zł

Source: own study based on CKE reports.

Table 3 presents the results of vocational exams for the second qualification A.44,
i.e.: organization and running of trains for the profession of rail transport technician.
It is a profession that is characterized by very low pass rate of exams, especially for
the qualification discussed. The average pass rate for the discussed qualification in
the discussed period is only at the level of 10%. This means that the estimated outlays
on the education of all persons taking an A.44 qualification exam in the period from
September 2014 to July 2018 only paid in 10%, which gives almost 8 million PLN of illused funds from the state budget. It also means that the railway services market has
not been supplied to 1,500 employees. It should be noted that this sector is very much
looking for these employees.
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Table 3. Estimated costs of education of pupils / students in the profession
of railway transport technician who took the exam confirming their qualifications
in the years 2014–2018

Pass rate of the written part

Pass rate of the practical part

Pass rate of the exam

The cost of education for all pupils /
students who took the exams

Cost of education of pupils / students who
have passed the exam

He cost of training students / students who
have passed the exam

13

13

100.00%

0.00%

0,00%

65,000 zł

0 zł

65,000 zł

V 2014 /
VII 2014

77

77

77

89.61%

33.77% 33,77%

385,000 zł

130,014.5 zł

254,985.5 zł

IX 2015 /
X 2015

0

9

0

0 zł

0 zł

0 zł

46

112

34

9.00%

28.00%

6,00%

170,000 zł

10,200 zł

159,800 zł

178

177

173

35.39%

7.34%

4,05%

865,000 zł

35,032.5 zł

829,967.5 zł

38

65

30

7.89%

0.00%

0,00%

150,000 zł

0 zł

150,000 zł

96

137

90

10.42%

47.45%

5,56%

450,000 zł

25,020 zł

424,980 zł

392

402

373

46.43%

22.64% 17,16% 1,865,000 zł

320,034 zł

1,544,966 zł

I 2018 /
II 2018

316

393

267

24.68%

24.43% 13,11% 1,335,000 zł

175,018.5 zł

1,159,981.5 zł

VI 2018 /
VII 2018

590

598

508

52.37%

4.01%

4,13%

2,540,000 zł

104,902 zł

2,435,098 zł

1746

1983

1565

41.75%

20.06%

9,31%

7,825,000 zł

800,221.5 zł

7,024,778.5 zł

I 2017 /
II 2017
VI 2017 /
VII 2017

311928 – Rail Transport Technician

VIII 2016 /
XI 2016

Organization and operation of trains

V 2016 /
VII 2016

A.44

I 2016 /
II 2016

Name of the profession in which the given
qualification was distinguished

13

Name of the qualification

I 2014 /
II 2014

Month
and year
of the
exam

Symbol of the qualification

Exam in total

Cost of education of pupils / students
who took exams confirming their
qualifications in the profession

Practical part

Pass rate of the exam

Written part

Number of people
taking the exam

33.00%

Source: own study based on CKE reports.

Summary
Based on the observations and analyses carried out, it can be seen that the Polish vocational education system generates high costs of maintaining one student in the vocational
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education system, which does not translate into the expected effects. This situation applies
to both the entire education system and selected professions. It can be stated that in the
education system there are professions in which expenditures incurred for vocational training are justified and bring the expected results and are those that do not meet specific
expectations. In the TSL industry, a profession that meets such expectations is a technician
forwarder in which the average pass rate for the A.29 qualification exam is at the level of
68%. Passing at this level for qualifications means that the estimated average cost of receiving one diploma for a given qualification in a given year was approximately PLN 7,350,
which means that it was higher than assumed by PLN 2,300.
In the case of the second qualification described above, the situation is much worse
because the average pass rate in the profession of railway transport technician for the qualification A.44 was less than 10%. This means that the estimated average cost of receiving
one diploma for that qualification in a given year was approximately PLN 50,000, which
means that it was higher than expected by PLN 45,000. The presented results are estimates
and do not include all variables. Nevertheless, the results obtained clearly indicate that
high expenditures do not go hand-in-hand with the high passing rate of examinations
confirming qualifications in the profession. This was already mentioned in the article titled
“The results of the vocational examination process at secondary school level as an indicator of the cost effectiveness of financing professional education in Poland” and it arises
from many reasons. The following should be mentioned, among others: constant changes
in curricula, lack of proper teacher training, insufficient cooperation between schools and
employers, lack of employers influence on the functioning of the vocational examination
system in Poland, low motivation of students / learners to deepen knowledge and lack
of adequately supervised system generating the creation of examination tasks, as well as
the lack of actions by authorized bodies in the event of low occurrence of low pass rate for
a given profession aimed at raising its level. These, however, do not justify incurring high
expenditures on the process of vocational education in a given industry, and even more so
as this process does not bring the expected results.
On the basis of the conducted research, it can be stated that expenditures incurred on
educating future professional staff for the TSL sector are not very effective and for many
trained qualifications in this area achieved results on external examinations do not bring
economic justification for incurring them. In connection with the above, both the entire
current system of vocational examination and training in Poland, as well as the one that
educates and examines specialists from the TSL area, requires corrective actions. These
activities should aim at making the examination and education system more flexible.
Education should be directed to the dual system, and at the same time the examination
system should take into account the needs of employers. This means that a person who
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passes the exam with a specific qualification is already prepared to perform duties at a particular workplace. Therefore, it is reasonable to undertake further research in the discussed
area in the direction of identifying tools that will enable more effective use of financial
resources directed to vocational education in Poland in the future.
The solutions presented in the text are an element of the scientific dissertation and
therefore the authors will be grateful for any comments sent to an e-mail address: ewa.
barbara.rajczakowska@gmail.com
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Zastosowanie inteligentnego sterowania ruchem
drogowym
Application of Intelligent Road Control
Abstract: The work will show the possibility of the reduction of CO2 to the atmosphere through
the smooth control of traffic within the urban agglomeration. The presented method can be
applied to the cause and effect analysis of bottlenecks occurring within the city. An analysis
will be presented in the direction of future development research, where other methods of supporting urban traffic control, i.e. fuzzy sets or neural networks, hybrid methods and heuristics,
can be proposed. Depending on the size of the space, different methods should be used to solve a specific problem. In the case of small spaces, classical methods are sufficient. However, in
the case of larger spaces, specialized methods of artificial intelligence are used, among which
genetic algorithms can be distinguished. Every even the smallest improvement of vehicle traffic in the long term will give huge benefits to both the environment and our organization.
Key words: urban logistics, system, transport

Wprowadzenie
Aglomeracja miejska to forma egzystencji społeczeństwa. Istnieją w niej nakładające się
na siebie sfery: społeczna, gospodarcza i przestrzenna. Funkcjonowanie miast niesie za
sobą wiele problemów, związanych – chociażby – z logistyką miejską, infrastrukturą czy

Katarzyna Topolska, Mariusz Topolski

systemem komunikacji miejskiej. Jednym z nich jest problem przemieszczania się zarówno ludzi, jak i towarów. Przepływ potoków pasażerskich i towarowych odbywa się na
ograniczonym przestrzennie obszarze. Z roku na rok można zaobserwować coraz większe upowszechnienie dostępu do indywidualnej motoryzacji, co powoduje, że zarówno
istniejące już, jak i wciąż rozbudowywane elementy infrastruktury transportu miejskiego
nie zapewniają sprawnego oraz szybkiego przemieszczania się w obrębie aglomeracji
miejskiej. To właśnie z powodu takich czynników coraz większego znaczenia nabiera
rozwój metod sprawnego i przyjaznego dla użytkowników przemieszczania dużych potoków transportu osobowego i towarowego z wykorzystaniem transportu zbiorowego
oraz narzędzi do sterowania ruchem.
Problemy związane z transportem w miastach są znane od dawna. Światowa literatura
przedmiotu dostarcza wielu informacji na temat rozwiązań techniczno-organizacyjnych,
które ułatwiają funkcjonowanie miasta. Powszechnie jest wykorzystywany transport szynowy, czy to w postaci metra, czy kolei naziemnej, który wydaje się być najskuteczniejszym antidotum na problemy komunikacyjne współczesnych metropolii. W Polsce – niestety – mamy tylko dwa ośrodki, w których ten rodzaj transportu odgrywa znaczącą rolę
w podróżach wewnątrzmiejskich. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać z jednej strony w tym, że Polska jest stosunkowo biednym krajem, a inwestycja taka jak budowa
infrastruktury transportowej metra jest kapitałochłonna, z drugiej zaś strony – przez wiele
lat nie było wystarczająco silnych nacisków ze strony społeczeństwa, jak również władz
lokalnych na promowanie szybkich i bezpiecznych systemów transportowych.
W dobie komercjalizacji, rozproszonych miejsc pracy, migracji społeczeństwa za pracą pojawiają się problemy infrastruktury kompilacyjnej w miastach i uwidacznia się brak
narzędzi oraz systemów, które mogłyby wspomóc zarządzanie potokami ruchu. Zarówno rozwiązania technologiczne, jak i systemowe, oprócz tego że pomagają poprawić
jakość życia mieszkańców miast pod względem organizacyjnym, mogą przyczynić się
również do jej poprawy w aspekcie ekologicznym.
Transport jest jednym z podstawowych czynników determinujących poziom rozwoju gospodarczego, nie tylko kraju, ale i poszczególnych jego regionów oraz ośrodków.
Podsystem transportowy zapewnia bezpośredni kontakt ludzi oraz przesyłanie towarów
na odległość [Tundys 2014, s. 112].
Badania prezentowane w artykule mają na celu usprawnienie przepustowości w potokach ruchu aglomeracji miejskich. Zostały przeprowadzone w ciągu następujących
po sobie skrzyżowań. Polegały na obliczeniach przepustowości na skrzyżowaniach i wyłonieniu, dzięki zastosowaniu modeli matematycznych, średniego czasu oczekiwania
kierowcy na opuszczenie skrzyżowania w zależności od czasu działania inteligentnego
systemu funkcjonującego na skrzyżowaniu.
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W ostatnich czasach jednym z podstawowych problemów życiowych współczesnej cywilizacji stała się bardzo duża emisja do atmosfery dwutlenku węgla oraz innych
szkodliwych pierwiastków. W artykule skupiono się głównie na prezentacji metody redukcji wydzielania do atmosfery szkodliwych substancji w wyniku upłynnienia ruchu
pojazdów w aglomeracji miejskiej. Najważniejszym elementem, który usprawnia sterowanie ruchem drogowym są sygnalizacje świetlne. Wyznaczane przez nie czasy przejazdu i postoju w znacznym stopniu wpływają na przebieg ruchu drogowego, a także na
stopień wydzielania w centrach miast szkodliwych substancji. Należy jednak pamiętać,
że zbytnie ograniczenie ruchu w obrębie skrzyżowań wywiera negatywny wpływ na
ekonomikę i organizację transportu miejskiego [Kwaśniowski 2011, s. 45].
Początek rozwoju sygnalizacji świetlnej przypada na 1868 r., kiedy to w Londynie na
skrzyżowaniu ulic New Palace Yard i Bridge Street postawiono jeden z pierwszych sygnalizatorów. Było to urządzenie ręcznie sterowane, które – wyposażone w lampę gazową
– emitowało zielone bądź czerwone światło. Niestety kilka dni po eksplozji tego urządzenia zaprzestano stosowania takich rozwiązań [Wyszomirski 2008].
Ponowne próby wdrożenia urządzenia, którego zadaniem byłoby sterowanie ruchem
drogowym miały miejsce jeszcze przed I wojną światową w USA, gdzie zainstalowano
pierwszą elektrycznie sterowaną sygnalizację świetlną. Kolejnym etapem było zastosowanie trójkolorowych świateł, a niedługo potem – w 1928 r. – zamontowano pierwszy
sygnalizator, który potrafił zarządzać ruchem na podstawie sygnału klaksonu. W Polsce
sygnalizacja świetlna pojawiła się w 1926 r. w Warszawie, jednak pierwsze sygnalizatory
w pełni akomodacyjne zostały wprowadzone w naszym kraju w latach 70. XX w.
Obecnie z roku na rok coraz szybciej dokonujący się postęp technologiczny pozwala przyjąć wyzwanie, jakie niesie za sobą potrzeba rozładowania ruchu drogowego
o znacznie większym natężeniu niż ten z lat 70. czy 80. XX w.
W zależności od sytuacji mamy do wyboru następujące rodzaje systemów sygnalizacyjnych: system cykliczny, system akomodacyjny oraz ich odmiany [Tundys 2014].
Wszystkie wartości poszczególnych składników możemy uzyskać za pomocą odpowiednio przemyślanego modelu ruchu drogowego, gdyż nie istnieją jeszcze detektory
pozwalające śledzić wszelkie zmiany zachodzące podczas przemieszczania się pojazdów.
Systemy sterujące ruchem drogowym, zaprojektowane właśnie w ten sposób, powinny dążyć do uzyskania jak najmniejszej wartości reprezentującej natężenie ruchu,
które możemy łatwo obliczyć za pomocą następującego wzoru:
								

(1)
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gdzie:
Q – natężenie ruchu wyrażone w P/h,
v – średnia prędkość pojazdów na określonym odcinku wyrażona w km/h,
k – gęstość ruchu wyrażona w P/km.
Dla odpowiednio małego Q możemy osiągnąć satysfakcjonującą płynność ruchu,
analogicznie: dość duża wartość Q może oznaczać bardzo powolną jazdę pojazdów
bądź ich całkowite zatrzymanie [Topolski 2008].
Natężenie ruchu drogowego w znacznym stopniu zależy od tego, jak zaprojektowane jest samo skrzyżowanie (np. od tego, ile posiada pasów do jazdy prosto, skrętu
w lewo i w prawo), a także od tego, w jaki sposób działają światła znajdujące się w pobliżu epicentrum ruchu. Nie można dopuszczać do sytuacji, w której korek uliczny będzie
tworzył się tuż za skrzyżowaniem z powodu zainstalowania za nim cyklicznego systemu świateł. Takie rozwiązanie może bowiem doprowadzić do tego, że stojąc w korku
na skrzyżowaniu i widząc zielone światło, będziemy zmuszeni do dalszego stania w tym
samym miejscu z powodu braku miejsca na pasie, na który chcemy wjechać.
Jednym ze spodziewanych i pożądanych rezultatów zainstalowania inteligentnych
systemów zarządzających sygnalizacją jest płynne, a zatem bardziej ekonomiczne, przemieszczanie się pojazdów w zatłoczonych miejscach. Nie możemy również doprowadzać
do sytuacji, kiedy na ulicy, którą nikt nie jedzie, będzie paliło się zielone światło, a samochody znajdujące się na drogach prostopadłych będą niepotrzebnie czekały. Dlatego coraz częściej, czy tego chcemy, czy nie, będziemy wdrażać systemy oparte na sztucznej inteligencji, m.in. na algorytmach ewolucyjnych, które świetnie nadają się do rozwiązywania
problemów optymalizacyjnych [Litwin, Oskarbski, Jamroz 2006, ss. 167–174].

Optymalizacja zarządzania sygnalizacją świetlną
W części badawczej zadanie optymalizacji zarządzania sygnalizacją świetlną zrealizowano
z wykorzystaniem autorskiej metody wywodzącej się z metodyki algorytmów genetycznych.
Stosując algorytmy genetyczne, każdą czynność można przedstawić w postaci zadania, z kolei jego rozwiązywanie można rozumieć jako szukanie możliwie najlepszego
rozwiązania w danej przestrzeni. W zależności od wielkości przestrzeni używa się różnych metod rozwiązania danego problemu. W przypadku małych przestrzeni klasyczne
metody zwykle wystarczają, większe zaś wymagają zastosowania specjalistycznych metod sztucznej inteligencji, wśród których wyróżnić można algorytmy genetyczne.
Twórcą algorytmów genetycznych jest J. Holland. Inspiracją do stworzenia tej metody były ewolucja i genetyka, a dokładniej – procesy w nich zachodzące. Osobniki danej
populacji są prawdopodobieństwem rozwiązania występującego problemu. Poddawane
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są one procesowi reprodukcji. Zmieszanie materiału genetycznego pochodzącego od
obojga rodziców powoduje powstanie nowego pokolenia – potomstwa. W środowisku
naturalnym szansę na przetrwanie mają jedynie najsilniejsi – ci, którzy są najbardziej przystosowani do otoczenia [Topolski 2008].
Algorytmy genetyczne znajdują zastosowanie w zadaniach optymalizacji, takich jak:
·· wytyczanie trasy,
·· harmonogramowanie,
·· zadania transportowe,
·· problem komiwojażera.
Algorytm genetyczny dla każdego zadania składa się z następujących elementów:
·· stworzenie podstawowej bazy prawdopodobnych rozwiązań,
·· wybór metody tworzenia początkowej populacji prawdopodobnych rozwiązań,
·· zbudowanie odpowiedniej funkcji,
·· obranie odpowiednich parametrów elementów [Topolski 2008].
Prezentowane w artykule badania mają na celu optymalizację przejazdu przez skrzyżowanie. Chcemy, aby przez skrzyżowanie przejeżdżało jak najwięcej samochodów
w jak najkrótszym czasie pod warunkiem, że żaden nie będzie musiał czekać zbyt długo
na swoją kolej. Celem takiego zabiegu jest redukcja wydzielania szkodliwych spalin do
atmosfery oraz – pośrednio – zwiększenie przepustowości na ulicach w efekcie zlikwidowania wąskich gardeł na skrzyżowaniach miejskich.
W badaniach zastosowano autorski model algorytmu genetycznego.
Korzystając z oznaczeń, definiujemy formalnie poprawność chromosomu:
						

(2)

gdzie:
i – numer grupy,
j, k – indeksy elementów w danej grupie (k różne od j).
Niech na i-tym pasie będzie w danej chwili ai samochodów (może być to też współczynnik natężenia ruchu na danym pasie, oczywiście odpowiednio przeskalowany), wtedy funkcja oceny chromosomu C dla grupy pojazdów g:
					

(3)

gdzie:
V – współczynnik szybkości pojazdu,
tk – czas palenia się światła zielonego dla danej grupy k pojazdów,
n – liczba grup,
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d – liczba wszystkich pojazdów na skrzyżowaniu,
ai – współczynnik występowania danej grupy pojazdów (0;1).
Jeżeli przyjmiemy model analizujący, to ruch w obrębie kilku skrzyżowań z uwzględnieniem interakcji między wieloma W skrzyżowaniami będzie opisany za pomocą równania
oceny poprawności chromosomu:
							

(4)

Po podstawieniu wzoru (3) do wzoru (4) otrzymujemy równanie:
			

(5)

Ostatecznie wybierany jest taki cykl, który generuje największą ciągłość ruchu, maksymalizując wartość funkcji oceny chromosomu. Należy podkreślić, że w przypadku łączenia zależnych skrzyżowań mamy przykład systemu sekwencyjnego, który może być
opisany z dużym powodzeniem modelem łączącym logikę rozmytą z teorią ewidencji
matematycznej [Dziadek 1991, s. 30].
Wybór pierwszeństwa jazdy przez skrzyżowanie odbywa się za pomocą klasyfikatora siły wpływu. Przyjęto model maksymalizacji odległości od punktu odniesienia (tj.
grupy pojazdów na danym pasie przejazdu). Jakość rozwiązania β dana jest równaniem:
						

(6)

gdzie:
D2 (x0, y0) – iloraz kwadratu odległości danego pojazdu od sygnalizacji świetlnej,
Dmax 2(x0, y0) – kwadrat odległości w układzie współrzędnych o maksymalnej liczbie
wymiarów.
Jakość punktu jest analogiczna do pojęcia zasobu zmienności wspólnej w analizie
czynnikowej.
Zatem miarą siły mocy dyskryminacyjnej odpowiedzi na pytania w odniesieniu do
sygnalizacji świetlnej będzie klasyfikator:
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gdzie:
D(xp,yp) – odległość punktu (odpowiedzi rozpatrywanej) od grupy badanej i jakości
tego punktu.
Klasyfikator ten określa siłę, z jaką powiązany jest każdy punkt p z daną grupą pojazdów.
Wszystkie testy statystyczne zostały obliczone na poziomie istotności p < 0,05.

Wyniki badań
W badaniach skupiono się na weryfikacji modelu opisanego powyżej, wykorzystując do
tego celu łańcuch składający się z sześciu skrzyżowań i losowej liczby pojazdów samochodowych.
Wynik, jaki uzyskano, stosując model z algorytmem genetycznym, porównano
z tymi, które otrzymano, korzystając z modelu klasycznego i tradycyjnego. Model tradycyjny zakłada, że dane są stałe cykle świetlne, natomiast model klasyczny zakłada, że
sterowanie odbywa się z zastosowaniem czujników ruchu według algorytmu bazującego na zasadzie kolejki fifo. Miarą płynności ruchu i minimalizacji emisji dwutlenku węgla
do atmosfery jest średni czas postoju pojazdu na danym skrzyżowaniu. Uzyskane wyniki
przedstawiono na wykresie (zob. rysunek 1). W przypadku sterowania ruchem pojazdów
tradycyjnie i z ustaloną liczbą cykli, średni czas oczekiwania pojazdu samochodowego
na skrzyżowaniu wynosi 157+/–94 sekund. Czas ten wyliczony za pomocą algorytmu
klasycznego wynosi 123+/–67 sekund, natomiast obliczony za pomocą algorytmu genetycznego wynosi 104+/–40 sekund.
Algorytm genetyczny w pierwszej fazie sterowania uczył się najlepszego sterowania
sygnalizacją i gorzej sterował sygnalizacją od tradycyjnej metody. Ustalono, że inteligentne sterowanie okazuje się w dłuższej perspektywie czasu bardziej efektywne niż
tradycyjna metoda (zob. rysunek 1).
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Rysunek 1. Wykres symulacyjnej zależności średniego czasu oczekiwania
kierowcy na opuszczenie skrzyżowania w zależności od czasu działania systemu
funkcjonującego na tym skrzyżowaniu obliczonej na podstawie algorytmu
genetycznego i klasycznego

Źródło: opracowanie własne.

W toku bardziej szczegółowych badań i analiz zauważono, że algorytm genetyczny
pozwala zwiększyć o ok. 40% płynność jazdy przez szereg skrzyżowań z porównaniu
z tradycyjną metodą. Natomiast porównując wyniki uzyskane z zastosowaniem algorytmu genetycznego do metody klasycznej, widać, że uzyskano poprawę o ok. 20%. Można
zatem przyjąć, że metoda bazująca na inteligentnym sterowaniu sygnalizacją świetlną
daje lepsze efekty niż dostępne na rynku metody. W rezultacie należy stwierdzić, że stosując metody genetyczne uczące się jesteśmy w stanie w sposób oczywisty przyczynić
się do redukcji dwutlenku węgla do atmosfery.

Wnioski
Wiele miast w Polsce dąży do usprawnienia realizacji połączeń komunikacji miejskiej
i do poprawy życia swoich mieszkańców. Przykładem jest Wrocław, który od wielu lat nie
ukrywa ambicji w aspirowaniu do miana metropolii europejskiej. Jego rozwój ma wielowymiarowy charakter, dotyczy zarówno strefy gospodarczej, jak i – szeroko pojętej – sfery
kulturalno-społecznej. Sukcesywnie, po wielu latach zaniedbań, infrastruktura transportu
miejskiego jest poddawana intensywnej modernizacji. Implementowane są rozwiązania ze
świata, które w różnych aglomeracjach miejskich przyniosły korzyści mieszkańcom, w tym
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korzyści ekologiczne. Modernizacja ta we Wrocławiu ma na celu odtworzenie dotychczasowych parametrów funkcjonalności połączeń, np. komunikacji miejskiej, ale i wprowadzenie
nowoczesnych, funkcjonalnych i bezkolizyjnych rozwiązań, które są znaczną zmianą jakościową, jeśli chodzi o realizację zadań w tym zakresie w mieście. Obecnie wykorzystywany
model rozwoju systemu transportu zbiorowego we Wrocławiu opiera się wyłącznie na wykorzystaniu połączeń autobusowych i tramwajowych. Rozwiązanie takie z jednej strony
jest zrozumiałe, ponieważ inwestowanie w funkcjonujące gałęzie transportu to – w warunkach miasta rozwijającego się – rozwiązanie stosunkowo tanie, gdyż polega głównie na
wymianie parku pojazdów oraz odnowieniu istniejącej sieci tramwajowej. Należy jednak
uwzględnić specyfikę sieci drogowej Wrocławia. W wielu węzłach miasta niejednokrotnie
nie ma możliwości wydzielenia komunikacji zbiorowej z pozostałego ruchu miejskiego,
więc – niestety – taki kierunek zmian niesie za sobą małe szanse na dokonanie radykalnej
poprawy w zakresie przemieszczania się po mieście potoków ruchu pasażerskich i towarowych, co miałoby z kolei znaczący wpływ na ograniczenie emisji spalin do atmosfery. Trzeba poszukiwać alternatywnych sposobów rozwiązywania problemów komunikacyjnych
mieszkańców i dlatego warto dążyć do realizacji usprawnień opracowanych z wykorzystaniem metod naukowych i narzędzi matematycznych.
Wiele miast w Polsce boryka się z problemem małej przepustowości w centrum
miast, a co za tym idzie podniesione są w nich normy zanieczyszczeń powietrza.
Opracowane modele pozwalają na zwiększenie płynności przejazdu pojazdów przez
skrzyżowania drogowe. To sprawia, że zwiększa się przepustowość na skrzyżowaniach
i płynność ruchu, co z kolei sprzyja redukcji emisji CO2 do atmosfery. Oprócz przyczynienia się do redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska, zwiększenie płynności ruchu
w obrębie skrzyżowań pomoże – chociaż częściowo – rozwiązać problemy w związane z ekonomiką i organizacją transportu miejskiego. Proponowana metoda może być
z powodzeniem zastosowana do analizy przyczynowo-skutkowej wąskich gardeł występujących w obrębie miasta. Analiza wyników umożliwi nakreślenie kierunków dalszych
badań. Należy skupić się na innych metodach wspomagających sterowanie, tj. zbiorach
rozmytych czy sieciach neuronowych, a także metodach hybrydowych oraz heurystyce.
Każde, nawet najmniejsze, usprawnienie ruchu pojazdów w perspektywie czasu przyniesie ogromne korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla organizacji życia w miastach.
Każdy z nas, mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, chciałby mieć nie tylko gwarancję zdrowego, bezpiecznego życia, ale również prawo do dążenia do zaoszczędzenia
czasu podróży, np. do pracy i z pracy. Metody matematyczne mogą nam w tym pomóc,
ale aby tak się stało, należy przeprowadzić jeszcze wiele badań i dokonać wielu wdrożeń
rozwiązań naukowych.
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Wprowadzenie
Kształtowanie transportu wewnątrzzakładowego jest jednym z kluczowych elementów logistyki przedsiębiorstwa. Odpowiednio zaprojektowany i ukształtowany system przemieszczania oraz składowania towarów wywiera znaczący wpływ na wiele
parametrów techniczno-ekonomicznych przedsiębiorstwa.
Celem artykułu jest zaprezentowanie stworzonego w wyniku przedstawionego
w artykule badania autorskiego modelu planowania transportu wewnętrznego przykładowego przedsiębiorstwa.
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Przeprowadzone – w celu zbudowania modelu – badanie ma za zadanie wyłonić
trzy najważniejsze produkty i dokonać ich kolejkowania. Istotne jest ustalanie priorytetu
transportu na produkcję. Następuje wybór czynników decydujących o ważności, które
mogą zależeć np. od wielkości partii potrzebnej do produkcji oraz wielkości zapasów.
Do głównych zadań transportu wewnętrznego należy przemieszczanie towarów,
materiałów lub ładunków w obrębie danego zakładu przedsiębiorstwa [Dohn 2009,
s. 48]. Transport wewnętrzny charakteryzuje m.in. to, iż używane w nim mogą być różnego rodzaju środki transportu, również te, które przeznaczone są głównie do transportu
zewnętrznego, tj. wagony, samochody ciężarowe itp.
Każdy zakład produkcyjny, podczas realizacji zadań, generuje potrzeby transportowe, które mogą być zaspokajane za pomocą wewnętrznych środków transportowych
bądź w wyniku realizacji zlecenia złożonego konkretnemu przedsiębiorstwu transportowemu. Prawidłowe funkcjonowanie transportu w zakładzie może umożliwić jedynie
właściwa jego organizacja oraz odpowiednio wykwalifikowani pracownicy [Biniasz 2015,
s. 535]. Organizacja transportu w zakładzie powinna być dostosowana do specyfiki danego przedsiębiorstwa i zapewniać bezpieczne, a zarazem niezawodne, przemieszczanie produktów przy minimalnych kosztach. Transport wewnątrzzakładowy generuje
wysokie koszty w każdym przedsiębiorstwie z uwagi na wysoką energochłonność i pracochłonność jego procesów, takich jak: załadunek, wyładunek, przeładunek. Sprawne
zorganizowanie transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie polega na zapewnieniu
przemieszczenia konkretnej ilości ładunku po możliwie jak najkrótszych drogach oraz
przy maksymalnym ich wykorzystaniu. Jednocześnie powinno umożliwić jak najmniejsze zużycie środków transportowych [Dohn 2009, s. 48].
Każdy rodzaj transportu jest podstawowym ogniwem w logistycznym przepływie
towarów. Technologia transportu wewnętrznego i magazynowania, która opiera się
na wykorzystaniu technicznych środków transportu, odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu magazynów przedsiębiorstw oraz centr logistycznych [Raczyk 2009, s. 9].
W transporcie wewnątrzzakładowym wykorzystuje się głównie środki transportu
bliskiego, które dzieli się na: środki o działaniu przerywanym lub środki o działaniu
ciągłym [Halusiak, Uciński 2013, s. 26]. Tzw. transport przerywany wiąże się przede
wszystkim z zatrzymaniem ładunku w czasie transportu w celu jego przeładunku lub
manipulacji. Natomiast środki transportu o charakterze ciągłym podczas transportu
ładunków pozostają w ruchu ciągłym, a transportowany ładunek porusza się strumieniowo [Raczyk 2009, s. 9].
Klasyfikacja środków transportu uwzględnia również podział na poszczególne typy
wózków, robotów mobilnych, dźwignic lub przenośników. Autorzy książek poświęconych tej tematyce bardzo podobnie kategoryzują środki transportu wewnętrznego.
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S. Halusiak w opracowaniu Transport wewnętrzny: zagadnienia wybrane dokładnie przedstawia, które środki transportu bliskiego należą do środków o ruchu przerywanym,
a które do środków o ruchu ciągłym (zob. rysunek 1) [Halusiak, Uciński 2013, s. 27].
Rysunek 1. Podział środków transportu wewnętrznego

Źródło: [Halusiak, Uciński 2013, s. 27].

Transport wewnątrzzakładowy
Transport wewnętrzny, zwany inaczej „transportem bliskim”, jest jednym z obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa, który bezpośrednio łączy się z logistyką produkcji [Dohn
2009, s. 47]. Ma związek głównie z procesami przemieszczania, magazynowania i pakowania materiałów, bez względu na to pod jaką postacią występują, i odbywa się w obrębie
danego przedsiębiorstwa. Organizacja takiego transportu powinna wynikać z funkcji i zadań, jakie wypełniają magazyny oraz cała firma [Raczyk 2009, s. 135]. Logistyczny system
transportowy, będący częścią przedsiębiorstwa, definiowany jest jako celowo zaprojektowany i zintegrowany przepływ wszystkich materiałów – zarówno surowców, produktów
gotowych, jak i odpadów oraz pozostałych ładunków – a także przepływ informacji [Halusiak, Uciński 2013, s. 5]. Transport bliski musi uwzględniać nie tylko relacje wewnętrzne, ale
również powiązania z transportem zewnętrznym, czyli dostawcami [Raczyk 2009, s. 135].
Schemat logistycznego systemu transportowego przedsiębiorstwa przedstawiono
na rysunku (zob. rysunek 2).
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Rysunek 2. Schemat logistycznego systemu transportowego w przedsiębiorstwie

Źródło: [Halusiak, Uciński 2013, s. 5].

W dużej liczbie przedsiębiorstw produkcyjnych występuje przede wszystkim transport
związany z procesem wytwórczym oraz transport obsługujący magazyny oraz składy: półfabrykatów, części i surowców. Transport wewnętrzny w zakładzie powinien obejmować
wszystkie czynności transportowe – od przyjęcia towarów na magazyn aż do wydania gotowych wyrobów odbiorcy lub innym zewnętrznym przedsiębiorstwom transportowym.
Do istotnych zadań transportu wewnętrznego należy: przemieszczanie towarów
w obrębie całego przedsiębiorstwa; określenie technologii przemieszczania, przeładunku, pakowania, składowania; identyfikacja potrzeb materiałowych w miejscu ich występowania; dostosowanie zapasów do potrzeb produkcyjnych; skrócenie dróg transportowych; automatyzacja manipulowania materiałami; integracja przepływów materiałów
z przepływem informacji itp. [Halusiak, Uciński 2013, s. 6].
System transportu wewnętrznego tworzą zespoły środków technicznych oraz systemy rozwiązań organizacyjno-prawnych, które służą do sprawnego przepływu ładunków
w obrębie całego zakładu. Ogólną strukturę transportu w przedsiębiorstwie przedstawia
schemat (zob. rysunek 3).
Rysunek 3. Struktura transportu w przedsiębiorstwie

Źródło: [Halusiak, Uciński 2013, s. 7].
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Transport bliski charakteryzuje się wieloma różnymi modelami organizacyjnymi wyodrębnianymi ze względu na wielkość zakładu i rodzaj prowadzonej w nim działalności.
Mogą to być wydzielone w zakładzie wydziały transportu wewnętrznego wykonujące
całokształt zadań transportowych oraz środki transportu wewnętrznego, które są w posiadaniu konkretnych oddziałów przedsiębiorstwa i realizują tylko ściśle określone zadania transportowe. System transportu wewnątrzzakładowego można podzielić według
przedstawionego wyżej schematu (zob. rysunek 3).
Transport wewnętrzny to głównie transport składowo-magazynowy, który wiąże
się z przyjęciem materiałów oraz ich wysyłką a także składowaniem w składach i magazynach przedsiębiorstwa. Natomiast transport produkcyjny dotyczy przede wszystkim
produkcji i związany jest z procesami wyrobu i przenoszenia [Biniasz 2015, s. 535]. Został
on dalej podzielony na: transport wewnątrzwydziałowy (międzystanowiskowy oraz stanowiskowy) i transport międzywydziałowy.
Transport wewnątrzwydziałowy związany jest z przepływem towarów w wydzielonych wydziałach przedsiębiorstwa, takich jak: produkcja, montaż, przygotowanie produkcji lub modelarnia, odlewnia itp. Metody transportowe wykorzystywane w tych obszarach są ściśle powiązane nie tylko z procesem produkcyjnym, ale również z procesem
technologicznym oraz z rodzajem transportowanego materiału, czyli jego: kształtem,
wielkością, wymiarami i masą oraz z odległością przemieszczania.
Transport międzystanowiskowy jest rodzajem transportu przelotowego lub bocznego, co oznacza, że konieczne jest w tym przypadku zastosowanie dodatkowych urządzeń manipulacyjnych. Transport ten obejmuje również przemieszczanie towarów lub
półfabrykatów między stanowiskami i gniazdami produkcyjnymi, lecz z pominięciem
operacji magazynowych.
Transport stanowiskowy to głównie czynności manipulacyjne wykonywane przed
oraz po zakończeniu procesów obróbki materiałów na stanowiskach produkcyjnych. Zadaniem transportu jest tu odciążenie pracowników od wykonywania czasochłonnych
robót. Transport służy w takiej sytuacji do dostarczania, przemieszczania oraz wykonywania czynności manipulacyjnych w obszarze stanowiska [Halusiak, Uciński 2013, s. 12].
Transport międzywydziałowy jest głównym elementem transportu produkcyjnego
i transportu pomocniczego, które odbywają się pomiędzy wydziałami produkcyjnymi
[Biniasz 2015, s. 535]. Na jego organizację składają się takie czynniki, jak: czas oraz ilość
materiałów przepływających przez organizację, czas dostawy produktów, długość trasy
pomiędzy wydziałami i magazynami oraz organizacja systemu przeładunków na wydziałach. Transport międzywydziałowy realizowany jest za pomocą środków transportu
wewnętrznego, np. wózków przemysłowych. Jeżeli w transporcie wykorzystuje się wózki
przemysłowe, przedsiębiorstwo może stosować różne rodzaje przewozów materiałów,
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tj.: wahadłowe, obwodowe. promieniowe i złożone [Halusiak, Uciński 2013, s. 20]. Organizację przewozów w transporcie wewnętrznym przedstawia schemat (zob. rysunek 4).
Rysunek 4. Schemat organizacji przewozów w transporcie wewnętrznym

Źródło: [Ficoń 2009, s. 91].

Przewozy wahadłowe polegają głównie na przewozie towarów między dwoma
tymi samymi stanowiskami pracy, lecz kurs powrotny w ich przypadku jest kursem pustym. Przewozy promieniowe różnią się od nich tym, że pracownicy przewożą materiały
z centralnego punktu (SX) do kolejnych kilku stanowisk roboczych. Natomiast przewozy obwodowe to transport wyrobów od jednego stanowiska do kolejnych stanowisk,
po jak najkrótszej drodze i z próbą wyeliminowania pustych kursów. Przewozy złożone
wykorzystuje się w różny sposób. Są głównie dostosowane do technologii wytwarzania
i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Mogą one obejmować wybrane elementy wszystkich poprzednich rodzajów przewozów [Ficoń 2009, ss. 90–91].
Jak już wcześniej wspomniano, transport wewnętrzny jest zintegrowany z każdym
rodzajem działalności gospodarczej i może być realizowany z wykorzystaniem różnorodnych technologii, systemów oraz środków transportu. Organizacja transportu wewnętrznego, podobnie jak procesów technologicznych oraz czynności przeładunkowotransportowych, musi być w pełni zgodna z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Efektywność oraz sprawność transportu wewnątrz przedsiębiorstwa zależy od wielkości
oraz intensywności procesów technologicznych i właściwej ich organizacji, jak również
od rytmiczności produkcji. Najlepsze wyniki dają systemy zautomatyzowane, nie tylko
te stosowane na liniach produkcyjnych, ale i te funkcjonujące w magazynach przedsiębiorstwa, gdzie procesy sterowane są komputerowo [Ficoń 2009, ss. 90–91].
Reasumując, system transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie przede wszystkim jest celowo zorganizowanym procesem, który ma na celu nie tylko realizację przepływu materiałów, ale także przepływu informacji. Każde przedsiębiorstwo, organizując
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transport wewnątrzzakładowy, musi dostosować go do swoich warunków wewnętrznych
oraz do procesów technologicznych, które odgrywają znaczącą rolę i przyczyniają się do
wytworzenia produktu finalnego.
Podsumowując dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, że efektywne i sprawne
funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa, przechowującego zapasy, uzależnione jest od wielu
czynników, a przede wszystkim od dobrze zorganizowanej gospodarki magazynowej. Odpowiednie magazynowanie materiałów oraz ich umiejętne rozdysponowanie i transportowanie
zapewnia dostarczanie odpowiedniej ilości materiałów, towarów lub zapasów dokładnie na
czas oraz miejsce, w którym są potrzebne. Jest to możliwe wówczas, gdy w firmie w sposób
odpowiedni realizuje się procesy przyjmowania, składowania, kompletowania i wydawania towarów z magazynu oraz czynności manipulacyjne. Ważne jest również wprowadzenie wydajnego systemu wymiany informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa.

Model korespondencji MCA wspomagający zarządzanie
inteligentnym transportem
Organizacja transportu wewnętrznego oraz procesów magazynowania w przedsiębiorstwie
jest zadaniem bardzo trudnym, dlatego obecnie magazyny wielu firm wyposażone są w najnowocześniejsze technologie, które wspomagają pracowników w realizacji zadań. Ważne jest,
aby magazynowane towary były dostarczane do klientów w odpowiednim czasie, dlatego
w przedsiębiorstwach nie tylko generowane są zlecenia kompletacyjne, ale tworzone są również trasy przejazdu środków transportowych zmniejszające czas poszukiwania towarów. Organizacja transportu musi być przede wszystkim dostosowana do danego przedsiębiorstwa
oraz zapewniać mu bezpieczne, niezawodne, a zarazem tanie, przemieszczanie ładunków.
Wielowymiarowa analiza korespondencji MCA (ang. multiple correspondence analysis)
jest techniką eksploracyjną dla zmiennych skategoryzowanych. Pozwala ona na stworzenie
modeli powiązań między różnymi kategoriami odpowiedzi. W przypadku prezentowanych
modeli analiza ta pozwala na określenie najsilniej powiązanych zmiennych (kategorii odpowiedzi) z grupą badaną. Jako klasyfikator siły wpływu przyjęto model maksymalizacji odległości od punktu odniesienia (tj. grupy badanej). Ponieważ interesuje nas korespondencja
z grupą badaną, więc punkty w przestrzeni dla trzech badanych grup będą punktami odniesienia innych punktów (odpowiedzi) oraz jakości rozwiązania. Jakość rozwiązania β dana
jest równaniem:
							

(1)

gdzie:
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D2 (x0, y0) – iloraz kwadratu odległości danego punktu od środka układu współrzędnych,
Dmax2(x0, y0) – kwadrat odległości w układzie współrzędnych o maksymalnej liczbie
wymiarów.
Jakość punktu jest analogiczna do pojęcia zasobu zmienności wspólnej w analizie czynnikowej.
Zatem miarą siły mocy dyskryminacyjnej odpowiedzi na pytania w odniesieniu do
grupy badanej będzie klasyfikator:
			

(2)

gdzie:
D(xp, yp) – odległość punktu (odpowiedzi rozpatrywanej) od grupy badanej i jakości
tego punktu.
Klasyfikator ten określa siłę z jaką powiązany jest każdy punkt p z daną grupą.
Dla każdej pary dwóch różnych zmiennych w modelu otrzymujemy macierz (3)
współczynników (2):
		

(3)

Moc dyskryminacyjna zmiennej X na Y wyrażona jest następującym równaniem:
					

(4)

W inteligentnym zarządzaniu transportem algorytm MCA może mieć zastosowanie
do ustalania priorytetu pobierania półproduktów i surowców z magazynu na podstawie zlecenia MRP na produkcję. W tym celu system komputerowy wskazuje operatorowi
wózka kolejność pobierania, aby zminimalizować czas i liczbę błędów.
Przyjmijmy dla uproszczenia, że dysponujemy trzema kategoriami produktów: A, B i C.
Poziom ważności w produkcji tych produktów ustalamy na L (Low), M (Medium) i H (High).
Natomiast mechanizm decyzyjny (yes (pobrać), no (nie pobierać) będzie poruszał się po
wielowymiarowej przestrzeni tych cech (w naszym przypadku jest to przestrzeń trójwymiarowa). Zadanie polega na wyborze trzech najważniejszych produktów i ich kolejkowaniu w ustalaniu priorytetu transportu na produkcję. Czynniki decydujące o ważności mogą
być różne i zależeć od wielkości partii potrzebnej do produkcji oraz wielkości zapasów.
Na podstawie algorytmu MCA możemy wnioskować, że jako pierwszy do transportu należy wybrać półprodukt B, następnie surowiec C, gdyż są najważniejsze w procesie produkcyjnym, a jako ostatni należy pobrać półprodukt A, który jest ważny na poziomie przeciętnym
(zob. tabela 1 i rysunek 5).
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Tabela 1. Wielowymiarowy model MCA dla przykładowego zadania transportowego

Decision:no

Wiersz

Współrz.

Współrz.

Liczba

Wymiar1

Wymiar2

1

–0,465

0,024

Masa

Jakość

0,195

0,776

L

Decision:yes

2

1,665

–0,085

0,055

0,776

Intermediate A:H

3

–0,577

–1,334

0,064

0,732

0,330

Intermediate A:L

4

1,089

0,115

0,092

0,693

0,234

Intermediate A:M

5

–0,666

0,800

0,094

0,654

0,605 (3*)

Intermediate B:H

6

–0,660

–0,252

0,087

0,264

0,834 (1*)

Intermediate B:L

7

0,541

–0,191

0,123

0,319

0,494

Intermediate B:M

8

–0,236

1,123

0,040

0,253

0,448

Raw material C:H

9

–0,654

–0,601

0,107

0,587

0,679 (2*)

Raw material C:L

10

1,561

–0,137

0,060

0,778

0,000

Raw material C:M

11

–0,290

0,870

0,083

0,419

0,575

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5. Projekcja wielowymiarowego modelu MCA dla przykładowego zadania
transportowego

Źródło: opracowanie własne.
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Podsumowanie
Metody zarządzania transportem mają kluczowe znaczenie dla współczesnych przedsiębiorstw. Zadanie kolejkowania półproduktów i surowców do transportu na produkcję
jest ważnym elementem zarządzania. To sprawne i szybkie ustalenie, który produkt należy dostarczyć jako pierwszy na linię produkcyjną, a który jako kolejny może być czynnikiem redukującym nadmierne odkładanie ich na polach odkładczych. Ciągła analiza linii
produkcyjnej oraz dostępności na niej półproduktów i surowców pozwala na sprawne
i optymalne zarządzanie. Systemy komputerowe inteligentnie wspomagające zarządzanie transportem, nie tylko w wyniku śledzenia zapotrzebowania, ale i jego przewidywania (prognozy), pozwalają również na odpowiednie ułożenie produktów w magazynie
uwzględniające tempo rotacji. Systemy telematyczne to teraźniejszość i przyszłość tego
obszaru zarządzania przedsiębiorstwem. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że telematyka to
nie tylko sprawne zarządzanie transportem na podstawie danych rzeczywistych dostarczanych do systemu, ale to również inteligentna analiza tych danych i prognozowanie.
Należy jednak pamiętać, że najważniejszym ogniwem w tym procesie jest człowiek. Żaden system nie zastąpi pracy człowieka, a procedury transportowe generowane np. na
podstawie MCA muszą być ostatecznie akceptowane przez pracownika zarządzającego
transportem na produkcję.
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