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Wstęp

Ciekawość świata jest przyczynkiem do rozwoju nauki. Naukowcy, zarówno ci po-
czątkujący, jak i ci uznani, starają się zgłębić składowe i procesy, które nim rządzą, 
by znaleźć prawidłowości, stworzyć wzorce i modele. Nauka wspomaga praktyków, 
a praktycy sprawdzają założenia teorii. I tak cykl wiedzy trwa od lat. Czasami jednak 
cykl ten zostaje zaburzony. Pandemia, która ogarnęła świat w 2020 roku, z pewnością 
odciśnie istotne piętno na nauce.

Ostatnie miesiące wskazały na niebagatelne znaczenie innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych w każdej dziedzinie życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowe-
go. Nie bez znaczenia okazało się zastosowanie systemów informatycznych umożli-
wiających zdalną pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach, uczelniach czy szkołach, 
a nawet przedszkolach. Relacje z klientami nie byłyby możliwe bez implementacji 
odpowiedniego oprogramowania, a także po prostu wykorzystania Internetu. 

Świat biznesowy zatrzymał się na kilka miesięcy, tylko po to, by odkryć, że tech-
nologia nie była nigdy tak niezbędna i tak ważna dla jego istnienia. Stąd też koniecz-
ność ciągłego prowadzenia badań w tym zakresie. 

W prezentowanym tomie studenci kierunków zarządzanie i logistyka prezen-
tują własne badania teoretyczne i empiryczne dotyczące różnorodnych systemów 
logistycznych, analizy koncepcji marketingowych oraz systemów zarządzania jakością.  

Tom składa się z czterech cześci. Pierwsza dotyczy kreowania przebiegu usług 
logistycznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii związanych z przemy-
słem 4.0. Kolejna część zawiera rozważania na tematy skupione wokół zarządzania 
procesami logistycznymi w różnorodnych przedsiębiorstwach. Część trzecia dotyczy 
wdrożenia i oceny wpływu systemów zarządzania jakością na systemy produkcyjne, 
jak również na odbiorców produktów i usług. Ostatnia część obejmuje artykuły sku-
piające się wokół zastosowania innowacyjnych koncepcji marketingowych w budo-
waniu relacji z klientami.

Szanowny czytelniku, wkraczamy w erę nowoczesnych technologii, metod 
i technik komunikacyjno-realizacyjnych w kontaktach przedsiębiorstw z klientem. 
Współcześnie technologizacja zyskuje zupełnie nowe pola. Składając w Twoje ręce 
poniższe opracowanie, redakcja ma nadzieję, iż będzie ono dla Ciebie źródłem infor-
macji oraz inspiracji dotyczących zarysowanej tematyki. 

Marta Brzozowska
Danuta Janczewska 

Katarzyna Kolasińska-Morawska
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Innowacyjność usług 
logistycznych
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Rola przywódcy w procesie zarządzania zasobami 
ludzkimi

The Role of a Leader in the Human Resource Management

Abstract: The article provides information on the changing role of leadership in the hu-

man resource management during the COVID-19 pandemic. The aim of the article is to 

describe what their subordinates expect from managers and to present the opinions of 

the respondents on the preferred leadership paradigm.The basis for obtaining the main 

conclusions were individual in-depth interviews conducted with managers employed 

in corporations in Poland.

Key words: leadership in an organization, human resource management, COVID-19 

pandemic

Wprowadzenie

Współcześnie proces zarządzania zasobami ludzkimi odgrywa fundamentalną rolę 
w rozwoju każdej organizacji, działającej w zmieniającej się przestrzeni gospodarczej. 
Odpowiednie kierowanie kapitałem ludzkim zapewnia nie tylko zwiększenie produk-
tywności, ale również staje się wyznacznikiem innowacyjności przedsiębiorstwa [Li-
zak 2019]. Przewodzenie jest więc kluczową umiejętnością przypisaną do jednostek, 
które powinny obejmować odpowiednie stanowiska w organizacji i tak gospodaro-
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wać potencjałem i kompetencjami pracowników, by dążyli oni do realizowania stra-
tegii danej firmy. Obecnie, w trakcie trwania pandemii COVID-19, zmieniają się nie 
tylko rynki gospodarcze, ale również proces zarządzania kapitałem pracowniczym. 
Widmo kryzysu i niestabilności sytuacji w przedsiębiorstwach na terenie niemal każ-
dego kraju sprawiają, że reorientacjom ulega również rola przywódcy w organizacji. 

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku 
ewoluuje rola przywódcy w przedsiębiorstwach w okresie trwania pandemii. Aby 
osiągnąć ten cel, wykorzystane zostaną informacje pozyskane z indywidualnych 
wywiadów pogłębionych z menadżerami działającymi w korporacjach na terenie 
naszego kraju. Przedstawione zostaną wymagania wobec przywódcy, jakiego ocze-
kują od badanych menadżerów ich podwładni oraz zaprezentowana zostanie opinia 
badanych na temat preferowanego przez nich paradygmatu przywództwa. Całość 
pozyskanych informacji, chociaż ma ogólny charakter, może stanowić wprowadze-
nie do tematu związanego ze zmianą roli i funkcji przywódców w okresie trwania 
epidemii COVID-19. 

Istota przywództwa w procesie zarządzania zasobami 
ludzkimi 

Powszechnie przyjmuje się, że kapitał ludzki jest najcenniejszym zasobem każdej or-
ganizacji. Dzięki niemu przedsiębiorstwo nabywa przewagi konkurencyjnej wobec 
innych podmiotów rynkowych. Odpowiednie kierowanie pracą i moderowanie za-
dań przyczyniają się nie tylko do prosperity przedsiębiorstwa, ale i do rozwoju same-
go pracownika. Kluczowe jest zatem, aby na czele kapitału ludzkiego każdej organi-
zacji stały jednostki zdolne do efektywnego zarządzania. Przywódcy, którzy swoim 
zaangażowaniem i wpływem motywują pracowników do osiągania celów wyznaczo-
nych dla danego przedsiębiorstwa [Khator 2012]. 

Przywództwo w literaturze przedmiotu interpretowane jest przede wszystkim 
jako jeden z fundamentalnych aspektów funkcjonowania człowieka w organizacji. 
To proces wywierania wpływu na pracownika w taki sposób, aby jego wysiłek był 
ukierunkowany na osiągnięcie celów organizacji. Przywództwo polega więc na kie-
rowaniu i inicjowaniu czynności pracowniczych w przedsiębiorstwie z założeniem 
maksymalizacji korzyści i minimalizacji strat zarówno po stronie organizacji, jak i pra-
cownika [Meraku 2017]. 

Przywództwo definiowane jest również jako pewna właściwość osobowości jed-
nostki, zestaw cech i wzorców zachowań osoby przewodzącej (przywódcy), które 
sprawiają, że niektórzy skuteczniej niż inni osiągają założone sobie cele [Mazurkie-
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wicz 2011, ss. 45–46]. Warto podkreślić, że przywództwo należy do tych potencjałów, 
których identyfikacja jest nieformalna. Ponieważ w rezultacie sami liderzy są różny-
mi bytami. Charakter przywództwa także się różni w zależności od potrzeb i określo-
nych okoliczności zewnętrznych, w których znajduje się w danym momencie przed-
siębiorstwo. Bez względu na okoliczności, działania przywódcze powinny inspirować 
i wspierać pracowników w pokonywaniu przeszkód. Dlatego przywództwo nie może 
być, jak twierdzi Kotter [1990], tym samym co zarządzanie, ponieważ przywództwo 
to wyjątkowa umiejętność, którą posiadają niektórzy świetni menedżerowie, zako-
twiczeni w proces zarządzania. Uzupełniając powyższe definicje, możemy przyjąć za 
Andrew Dubrinem [2000], że przywództwo to przede wszystkim:

 · ułatwianie wzajemnych relacji pracowniczych, aby osiągnąć założone przez 
przywódcę cele;
 · wpływanie na pracowników, tak aby proces realizowania zadań, przebiegał 

w sposób zsynchronizowany i  rentowny;
 · inspirowanie, przekonywanie i wspieranie tych, których praca jest niezbędna do re-

alizacji założonych efektów w kontekście funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.
Zatem możemy przyjąć, że pojęcie przywództwa w kontekście zarządzania zaso-

bami ludzkimi jest definiowane przez: relacje z innymi podmiotami zatrudnionymi 
w organizacji (głównie pracownikami) i przyjętą orientacją na zadania, które osoba 
sprawująca przywództwo ma wykonać. Natężenie tych dwóch zmiennych wpływa 
na sposób funkcjonowania i działania nie tylko osoby sprawującej przywództwo, ale 
również  na charakter całej organizacji. 

Pisząc o zjawisku przywództwa, należy również wspomnieć o jego podstawo-
wych paradygmatach (patrz schemat 1).
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Schemat 1. Podstawowe paradygmaty przywództwa

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: Wojciechowska 2019.

Paradygmaty: klasyczny, transakcyjny, wizjonerski, organiczny, chociaż następo-
wały po sobie w czasie (od starożytności do czasów obecnych) to w organizacjach 
mogą być realizowane naprzemiennie lub hybrydowo. Nie ma jednego dominujące-
go obecnie paradygmatu przywództwa. Jak wskazuje Wojciechowska [2019], prze-
ważający paradygmat to ten, który odpowiada w największym stopniu na potrzeby 
danej instytucji, współgra z otoczeniem organizacji oraz potrzebami kadry kierow-
niczej, jak również potrzebami pracowników. Zatem to, jaki paradygmat jest reali-
zowany przez danego przywódcę, zależy od wielu zmiennych, które ta osoba musi 
brać pod uwagę, dokonując wyborów związanych z przewodzeniem. 

Przywódca i jego rola w organizacji

Przywódca to osoba, która potrafi oddziaływać na zachowania innych bez potrze-
by uciekania się do użycia siły [Griffin 2005, s. 554]. Zdaniem większości badaczy 
przywództwo jest następstwem zarówno indywidualnych cech osobowościowych 
i dyspozycji, jak i procesu rozwijania w sobie zdolności i umiejętności przywódczych, 
którym podlegają pracownicy [Kanarski 2005, s. 12]. Warto podkreślić, że przywód-
cy, którzy mają wpływ na ludzi, mogą zwiększać wydajność organizacji. Nie jest to 
jednak równoznaczne z pełną kontrolą nad zwolennikami i przeciwnikami danego 
przywódcy. Współczesne przewodzenie kapitałem ludzkim wiąże się bowiem z pro-
cesem naśladowania podejścia lidera do zamierzonych celów. Przywódca ma kiero-
wać procesem planowania i realizacji działań i patrzeć na owe działania z szerszej 
perspektywy niż pracownicy [Mansaray 2019].
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W literaturze przedmiotu z terminem przywódca utożsamiane jest pojęcie li-
dera, menadżera czy kierownika. Główną rolą przywódcy jest właściwe kierowanie 
organizacją. Działanie przywódcy muszą być zatem oparte na konsekwencji i po-
rządku w wytyczaniu konkretnych planów, organizowaniu działań, kontrolowaniu 
ryzyka i rozwiązywaniu zaistniałych problemów [Lowenhaupt 2014]. Przyjmuje się, 
że skuteczny przywódca opiera się na trzech podstawowych zasadach: odpowied-
nim kierunku działania, właściwych relacjach i pełnym zaangażowaniu. Odpowiedni 
kierunek działania jest elementem fundamentalnym, wyrażającym się poprzez po-
dążanie w kierunku celu wyznaczanego dla organizacji. Właściwe relacje to proces 
wpływania na innych, komunikowania się z pracownikami oraz budowania odpo-
wiedniej atmosfery. Pełne zaangażowanie wyraża się w kreatywności i intuicyjnym 
rozwiązywaniu problemów [Wellin 2013]. 

Warto również podkreślić, że osoby przewodzące zasobem ludzkim w orga-
nizacji mogą przyjąć różne style przywództwa. Zatem możemy mieć do czynienia 
z [Armstrong 2007, ss. 49–50]:

 · przywódcą charyzmatycznym, który oddziałuje swoją osobowością, inspirując 
pracowników do realizacji swoich wizji; 
 · przywódcą pozbawionym charyzmy, bazującym na posiadanej pozycji, władzy 

i wiedzy i dzięki nim realizującym swoje cele; 
 · przywódcą autokratycznym, narzucającym podwładnym własne decyzje i zmu-

szającym ich do wykonywania poleceń; 
 · przywódcą demokratycznym zachęcającym pracowników do współpracy i doce-

niającym ich partycypację w procesach decyzyjnych; 
 · przywódcą inspirującym, dzielącym się własną wizją i energią do działania i reali-

zowania celów zespołowych;
 · przywódcą kontrolującym, manipulującym pracownikami, chcącym wymusić 

przez to ich posłuszeństwo.
Jednak bez względu na to z jakim typem przywódcy mamy do czynienia, tylko 

świadomy przywódca będzie istotnym składnikiem skutecznego wdrażania zmian 
systemowych. Dlatego przywódcy w swojej roli muszą zawsze starać się komuni-
kować i motywować podwładnych w celu uzyskania akceptowalnych wyników, 
zwiększających zaangażowanie i lojalność wobec organizacji. Rola przywództwa jest 
również bardzo ważna w sytuacjach zmian nieplanowanych, kryzysów czy tąpnięć 
zachodzących w otoczeniu organizacji.  Przejawia się ona poprzez tworzenie odpo-
wiedniej atmosfery, podatnej na wprowadzenie rzeczowych reorientacji. Rola przy-
wódcza może być zatem w tym przypadku pouczająca, konsultacyjna lub wspiera-
jąca, w zależności od potrzeb osób, które są przewodzone oraz zakresu zmian, do 
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których organizacja musi się dostosować [Schuetz 2016]. Jedną z takich nieoczeki-
wanych zmian dla polskich przedsiębiorstw było pojawienie się zagrożenia epide-
miologicznego wywołanego wirusem COVID-19. Zasadne wydaje się więc pytanie: 
jak w okresie trwania pandemii osoby przewodzące zasobami ludzkimi w polskich 
przedsiębiorstwach zmieniły sposób postrzegania swojej roli związanej ze sprawo-
waniem przywództwa.

Organizacja i przebieg badań własnych 

Pierwszy przypadek COVID-19 w Polsce odnotowany został 4 marca 2020 roku. 
Zaś tydzień później Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oznajmiła, że mamy do 
czynienia z pandemią, czyli epidemią o wymiarze globalnym. W związku z zaistniałym 
zagrożeniem w połowie marca w Polsce zastosowano radykalne działania w postaci 
powszechnego zamrożenia krajowej gospodarki (lockdown). Większość firm przeszła 
w tryb pracy zdalnej. Zarówno indywidualni pracownicy, jak i całe zespoły pracowni-
cze wykonywały czynności zawodowe z własnych domów, bez możliwości kontaktu 
bezpośredniego z przełożonymi, menadżerami czy liderami. W obliczu takiego stanu 
rzeczy osoby przewodzące zasobem ludzkim w organizacjach musiały zmierzyć się 
z nowym typem barier i zrewidować swoje dotychczasowe role zawodowe.

Wobec zaistniałej sytuacji i zmiany sposobu wykonywania czynności zawodo-
wych interesującymi wydawały się pytania:

 · Jak w okresie trwania pandemii osoby przewodzące zasobami ludzkimi w pol-
skich przedsiębiorstwach zmieniły sposób postrzegania swojej roli związanej ze 
sprawowaniem przywództwa?
 · Jakie oczekiwania wobec osób przewodzących mają ich podwładni? 
 · Jaki paradygmat przewodzenia w opinii osób zarządzających kapitałem ludzkim 

będzie najbardziej adekwatny w czasie trwania pandemii?
Odpowiedzi na wymienione pytania uzyskano dzięki badaniom jakościowym zre-

alizowanym po pierwszym tygodniu trwania lockdownu. Indywidualne wywiady po-
głębione on-line przeprowadzono z 15 menadżerami zatrudnionymi w korporacjach 
działających na terenie Polski. Badani pochodzili z województwa mazowieckiego, 
łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. Dobór respondentów był celo-
wy, a wywiady realizowane były przy wspomaganiu sieci internetowej w czasie rze-
czywistym. Scenariusz wywiadu składał się z czterech bloków głównych, w każdym po 
trzy dyspozycje badawcze. Jeden z bloków poświęcony był właśnie roli menadżerów, 
którzy przewodzili pracownikami w okresie trwania lockdownu. Celem badania było 
przede wszystkim rozeznanie sytuacji związanej ze zmianami zachodzącymi w zakre-
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sie zarządzania zasobem ludzkim w czasie trwania pandemii. I chociaż badania nie 
miały charakteru reprezentatywnego i były realizowane na stosunkowo małej próbie, 
stanowić mogą wprowadzenie do rozważań nad rolą przywódcy w procesie zarządza-
nia zasobami ludzkimi w czasie intensywnych zmian społeczno-gospodarczych.

Rola przywódcy w procesie zarządzania z perspektywy 
menadżerów

Sytuacja związana z pojawieniem się COVID-19 w Polsce, początkowo była przed-
miotem żartów, zarówno ze strony osób zarządzających, jak i samych pracowników.  

 · [R7] Pamiętam jak na początku tego wszystkiego żartowaliśmy sobie z zespołem, 
że będziemy izolować się i nie będzie wtedy konieczności pojawiania się na mitingach 
tylko będziemy zostawiać po sobie fiszki i każdy kolejny będzie kończył pracę poprzed-
niego, aż na końcu przyjdę ja i wszystko pokasuję. 

W chwili, gdy wymóg pracy zdalnej stał się faktem, zmienił się sposób postrzega-
nia całej sytuacji, zarówno po stronie pracowników, jak i osób, które nimi przewodzi-
ły. Na pytanie: co zmieniło się w realizacji ról zawodowych związanych z przewodze-
niem pracownikami, badani menadżerowie odpowiadali w zróżnicowany sposób. 
Ich wypowiedzi usystematyzowano w ramach trzech grup.  

Pierwsza grupa to respondenci, którzy określali, że nic się nie zmieniło. Badani 
podkreślali, że nie zauważyli żadnych zmian, jeśli chodzi o system wykonywanej 
przez nich pracy związanej z zarządzaniem podwładnymi. 

 · [R2] Absolutnie nic się nie zmieniło, w zasadzie wszystko działało tak jak i przed za-
mknięciem.  Te same obowiązki do tych samych osób i te same efekty pracy, co przed 
lockdownem. Nie było problemów z komunikacją czy zaangażowaniem w pracę. 
Wszystko toczyło się tak jak zawsze.
 · [R8] Ja w sumie nie zauważyłem żadnych zmian. Wszystko toczyło się samo, no i nie 

trwało jakoś długo. Może jakby to przejście trwało kilkanaście miesięcy, to pewnie coś 
by się pozmieniało. 

Mimo zmiany trybu pracy i przejścia w system pracy zdalnej, respondenci nie 
wskazywali na jakiekolwiek reorientacje, pojawiające się we wskazanym temacie. 
Właściwie cała sytuacja jakby ich nie dotyczyła i nie wpłynęła w żaden sposób na 
proces przewodzenia, który realizowali. 

Druga grupa to badani, którzy wskazali, iż ich role zasadniczo się nie zmieniły, 
tylko sposób kontaktu z niektórymi pracownikami przybrał inną formę. 

 · [R1] Pracuję z bardzo zorganizowanymi osobami, mam to szczęście, więc nie wyma-
gano ode mnie niczego właściwie. Jedyne, co się w zasadzie zmieniło, to to, że ich nie 
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widywałem tak jak do tej pory. Nie wszystkich też widziałem on-line. Z niektórymi by-
łem pod telefonem, a z innymi tylko e-mailowo. 
 · [R13] Regularne spotkania i rozmowy poszły w odstawkę, sposób podsumowania na-

szej pracy w ramach danego tygodnia, który realizowałam ze swoją grupą, również 
nie był realizowany. Zmieniły się też perspektywy sprzedaży. W samym sposobie za-
wiadywania pracownikami to chyba tylko u mnie się zmieniła forma. Część dyspozycji 
przekazywałam ustnie na spotkaniach. Teraz wszystko przesyłam w wiadomościach 
i nie ukrywam, że bywają pewne spięcia, bo jednak twarzą w twarz łatwiej wszystko 
wyłapać, jednak nie ma tragedii. 

Również i w tym przypadku menadżerowie nie deklarowali, że zmienił się pro-
ces odgrywania przez nich ról przywódczych. Większość badanych klasyfikowa-
nych w wyżej wymienionej grupie wskazywała jedynie na zmiany komunikacyjne 
i pewien sentyment, tęsknotę do nieformalnych kontaktów osobistych. Część osób 
zarządzających wskazała, że siła wymiany wiadomości drogami bezpośredniego 
kontaktu, nawet tymi mniej formalnymi, przyspieszała pracę w ich działach. Co cie-
kawe, niektórzy respondenci określili, że w wyniku pracy zdalnej i ograniczonych 
kontaktów personalnych pomiędzy pracownikami dochodziło do konfliktów. Doty-
czyły one głównie podziału obowiązków oraz dublowania się pewnych czynności. 
Jednak tylko jedna z osób badanych zauważyła, że w systemie pracy zdalnej musi 
zmienić sposób przekazu poleceń służbowych. Dotychczasowa droga wymiany in-
formacji nie mogła być realizowana w systemie pracy zdalnej. Jednak respondent 
ten nie potrafił wskazać, na czym te zmiany miałyby polegać, podkreślał jedynie, że 
obecny sposób przekazu informacji wydaje się nieefektywny (zdaniem respondenta 
nie wszyscy pracownicy czytali ze zrozumieniem informacje, które do nich kierował).

Trzecia grupa odpowiedzi należała do badanych, którzy deklarowali istotne 
zmiany w procesie przewodzenia pracownikami. Dotyczyły one przede wszystkim 
zmiany nastawienia do pracy i do zaleconych przez przełożonego obowiązków. 

 · [R11] Były takie przypadki, że słyszałem, że ktoś musiał zająć się dzieckiem zamiast 
klientem, i nie dało się przetłumaczyć, że to tak nie działa. Że klient składa skargę, bo 
nie może korzystać z serwisu. A oni nie widzieli w tym nic dziwnego i mieli pretensje, że 
zwracam im na to uwagę. Wcześniej tak nie było.  

Dodatkowo badani zauważyli zmiany w sposobie postrzegania osoby przewo-
dzącej oraz nastawieniu do czynności zawodowych. 

 · [R6] Zmieniło się nastawienie innych do mojej osoby i siebie nawzajem. Myślałam, że 
jak będziemy pracować w domu, to każdy będzie tą pracę traktował bardziej pobieżnie 
a okazało się, że większość jest zdeterminowana i pozytywnie nastawiona do mnie, na-
wet jak trzeba było wykonać więcej pracy niż zawsze.
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Niektórzy z badanych doświadczyli odpowiedzialności związanej z przewodze-
niem i zrewidowali swój dotychczasowy sposób rozumienia roli zawodowej związa-
nej z kierowaniem personelem.

 · [R3] O ile działaliśmy do tej pory na zasadzie partnerstwa, to w momencie, gdy w na-
szej grupie parę osób objęła kwarantanna, poczułem, że decyduję za nich i ponoszę 
większą odpowiedzialność.

Z opinii badanych wynikało, że doświadczenia związane ze zmianą sytemu pra-
cy wpłynęły nie tylko na sposób postrzegania sobie w roli przywódcy, ale również 
na sposób oceny pracy podwładnych. Respondenci częściej byli skłoni do bardziej 
surowych ocen niż w okresie przed wprowadzeniem lockdownu.  Wiele spostrzeżeń 
dotyczyło też zmian w sposobie komunikacji. Pomimo tego, że wszyscy badani wyko-
rzystywali zapośredniczone moduły kontaktu z podwładnymi, to ograniczenie kon-
taktów bezpośrednich wpłynęło negatywnie na kwestie mianowania zadań. Były one 
niepoprawnie odbierane lub nie docierały do właściwych osób. W takich przypad-
kach badani menadżerowie czuli się w obowiązku realizowania funkcji pouczającej. 

Zebrane od badanych informacje pozwoliły również opisać zakres oczekiwań 
pracowników wobec osób, które nimi przewodzą. Większość respondentów pod-
kreśliła konieczność usprawnienia przepływu informacji. Pracownicy wymagali od 
przełożonych konkretnych i rzeczowych komunikatów na temat ich sytuacji, czasem 
nawet deklaracji czy decyzji wykraczających poza ich kompetencje. Rola konsulta-
cyjna stanowiła w tym obszarze podstawowe wymaganie stawiane menadżerom. 
Respondenci wskazywali również, że oczekiwano od nich zmniejszenia ilości obo-
wiązków, ograniczenia konieczności współpracy z klientami, wyznaczenia miejsca 
do pracy poza miejscem zamieszkania czy zapewnienia nowego sprzętu do pracy 
zdalnej. Ponadto pracownicy zwracali się do badanych w celu ustalenia jasnych form 
rozliczeń za przepracowane godziny, zmiany klasyfikacji progów premiowych oraz 
wypłaty materialnej za benefity, z których z powodu lockdownu nie korzystali (np.: 
karnety na siłownie, kino czy do restauracji). 

W wielu przypadkach badani wskazywali również na inny wymiar oczekiwań, 
który mieli wobec nich podlegli pracownicy. Był on związany z koniecznością em-
patii, wynikającą m.in. z nieoczekiwanej opieki nad dziećmi czy chorymi członkami 
rodziny, ograniczonymi możliwościami wykonywania pracy w domu oraz przymu-
sem przebywania na kwarantannie. Swoje postulaty pracownicy częściej formuło-
wali w sposób roszczeniowy, aniżeli zgłaszając pewne niedyspozycje czy występu-
jące ograniczenia. Oczekiwali jednocześnie pełnej tolerancji i zrozumienia ze strony 
przełożonych. Rzadziej zdarzali się respondenci, którzy określali, że podwładni byli 
dla nich wsparciem w trakcie trudnego czasu trwania pandemii, a grupa czy zespół, 
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w którym pracowali, wykazywał się większą spójnością w działaniu i wykonywaniu 
poleceń niż miało to miejsce przed wprowadzeniem pracy zdalnej. To stawało się rów-
nież przedmiotem sporów pomiędzy badanymi menadżerami a ich podwładnymi. 

Ciekawym elementem były wypowiedzi badanych, w których określali oni, w jaki 
sposób powinni przewodzić pracownikami w czasie pandemii. Odpowiedzi respon-
dentów  zogniskować można wokół dwóch paradygmatów przywództwa: klasycz-
nego i transakcyjnego. Zdecydowana większość opowiedziała się za realizowaniem 
paradygmatu klasycznego. 

 · [R2] Patrząc na to, co się teraz dzieje, jedynym skutecznym sposobem jest wydawanie 
polecenia i niepoddawanie go dyskusji. Nic innego się w tym przypadku nie sprawdzi.
 · [R15] Tak jak do tej pory mogliśmy sobie pozwolić na debaty nad naszą pracą, teraz 

każdy powinien wykonywać swoje obowiązki i nie tworzyć problemów, tylko dostoso-
wać się do wymagań i być z pracy jasno rozliczany.

Z wypowiedzi badanych wnioskować można, że dominującym systemem prze-
kazu poleceń powinien być styl nakazowo-kontrolny, charakterystyczny dla para-
dygmatu klasycznego. Również kwestionowanie poleceń służbowych, które do tej 
pory mogło mieć miejsce, w obecnym czasie trwania pandemii nie jest już brane 
pod uwagę. Ponadto badani podkreślali konieczność podporządkowania się pra-
cowników ich decyzjom oraz realizowania częstszych kontroli wyników pracy 
swoich zespołów. W skrajnych przypadkach niesubordynacja powinna wiązać się 
z konsekwencjami finansowanymi, a zaniedbania pracy, wynikające z przeniesie-
nia czynności zawodowych do przestrzeni domowej (np.: konieczność opieki nad 
dziećmi lub nieodpowiednie warunki pracy), powinny być traktowane tak jak nie-
uzasadnione niepojawienie się w miejscu pracy. Jednak tego typu postawy repre-
zentowało zaledwie kilku badanych liderów, sklasyfikowanych do grona reprezen-
tantów przywództwa klasycznego. 
Pozostała część respondentów w swoich wypowiedziach nawiązywała do transak-
cyjnego stylu przywództwa. Wskazując, że przewodzenie powinno być realizowane 
w oparciu o wzmożone procesy motywacyjne i kontrolujące.

 · [R4] Sytuacja jest nieporównywalna z wcześniejszymi zastojami. Pracowników trze-
ba kontrolować, ale też ich motywować, inaczej nie będą realizować swoich zadań.
 · [R10] Wydaje się, że jedyna słuszna droga to słuchanie, co inni mają do powiedze-

nia, ale nie na zasadzie pełnej swobody, tylko kontroli tego, co się dzieje. Trzeba trochę 
podporządkować pracowników i motywować do pracy, oferując im w zamian coś np. 
zachowanie miejsc pracy. 

Wypowiedzi respondentów często nawiązywały do potrzeby motywowania 
pracowników i ustalania z nimi podstawowego systemu pracy w zmienionych wa-
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runkach. Badani zwracają uwagę na zachowanie pewnej elastyczności, wymaganej 
w przypadku pracy zdalnej, ale przy założeniu, że obowiązki zostaną wypełnione 
na czas. Ważne dla badanych było również zachowanie ciągłości komunikacyjnej, 
umożliwiającej zarówno kontrolę, jak i działania związane z przełożeniem obowiąz-
ków na inne jednostki w sytuacjach, które tego wymagały. Podkreślano również, by 
pracownicy, którzy wykazują się aktywnością i wsparciem wobec innych współpra-
cowników, otrzymali benefity, stając się tym samym pewnym wzorem dla pozosta-
łych. Co ciekawe, badani wskazywali na zastosowanie zabiegów manipulacyjnych, 
mających na celu zachęcenie pracowników do wykonywania zadań. Wykorzystywa-
no tu zarówno argumenty związane z możliwościami awansu, jak również te wskazu-
jące na konieczność wypracowania minimum w obawie przed utratą pracy. 

Bez względu na to, czy badani opowiadali się za paradygmatem klasycznym, czy 
transakcyjnym, jednomyślnie zwracano uwagę na konieczność kontroli pracowni-
ków. Żaden z menadżerów nie pozostawiał pełnej swobody działania swoim pod-
władnym ani nie dopuszczał do sytuacji ograniczenia kontaktów pomimo braku 
możliwości na integrację face to face.

Zakończenie 

Role przywódcy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi uzależnione są nie tylko 
od typu działalności, rodzaju zadań pracowniczych czy kapitału ludzkiego, ale rów-
nież od sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju. W okresie trwania pan-
demii COVID -19 w Polsce i konieczności przejścia w tryb pracy zdalnej, zakres i forma 
sprawowania obowiązków przez przywódców uległy zmianie. 

Wyniki uzyskane w toku zrealizowanych badań sugerują, że pomimo braku 
możliwości kontaktu bezpośredniego, menadżerowie zwracali uwagę na zacho-
wanie ciągłości przepływu informacji i kontroli pracowników. Podkreślali również 
konieczność wykazania się pewną elastycznością w sposobie wykonywania obo-
wiązków przez podwładnych, jak również potrzebę motywowania ich do działań. 
Deklarowany sposób realizacji obowiązków związanych z przewodzeniem opierał 
się głownie na paradygmacie klasycznym, z ograniczeniem możliwości partycypa-
cji pracowników w procesach decyzyjnych. Zaś głównymi rolami przywódców była 
rola konsultacyjna i pouczająca. 

Część badanych, w wyniku zmiany systemu pracy, z nieco innej perspektywy do-
świadczyła obowiązków, jakie niesie za sobą proces przewodzenia pracownikami. 
Musieli oni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz radzić sobie z postawami rosz-
czeniowymi i sytuacjami konfliktowymi. Całość realizacji ról przywódcy w okresie 
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trwania pandemii wymagała więc od nich kumulacji nie tylko umiejętności zawodo-
wych związanych z przydzielaniem zadań i zarządzaniem personelem, ale również 
szeregu umiejętności miękkich, pozwalających na funkcjonowanie w zmienionej 
rzeczywistości. 
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Usługi logistyczne w przedsiębiorstwach 4.0

Logistics Services in 4.0 Companies1

Abstract: The development of logistics services has been increasingly associated with 

the development of technology and modern technologies. Usage of the new techno-

logy together with employees` specialist knowledge allows looking at the tasks for 

companies and logistics in a different way. The purpose of this paper is to characterize 

logistics services in companies 4.0 and their meaning for the development and current 

activity of the organization. This elaboration has been prepared on the base of literature 

studies using available publications about that issue.

The main problems described in this elaboration are the characteristics of companies 

4.0 together with examples of logistics services. The conditions of logistics services have 

1. Praca napisana pod kierunkiem dr Danuty Janczewskiej w Katedrze Gospodarki Elektronicznej 
i Logistki. 
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also been characterized along with the example of an enterprise operating in the 4.0 

model. An important part of the study is the description of 4.0 technology in logistics 

sector together with the advantages and disadvantages of such solution.

Key words: logistics services, logistics 4.0

Wstęp

Rozwój usług logistycznych związany jest coraz mocniej z rozwojem techniki i nowo-
czesnych technologii. Powszechne zastosowanie w przedsiębiorstwach najnowszych 
zdobyczy techniki w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą pracowników pozwala 
w inny sposób patrzeć na zadania stawiane przed przedsiębiorstwami i logistyką. 

Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie usług logistycznych w przed-
siębiorstwach 4.0 oraz ich znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania organizacji przy 
jednoczesnym określeniu wad i zalet takiego modelu działania.

Podstawą przygotowania artykułu były studia literaturowe wykorzystujące do-
stępne publikacje pod kątem rozpatrywanego problemu.

W pracy przedstawiono charakterystykę przedsiębiorstw 4.0 wraz z przykłado-
wymi usługami logistycznymi. Omówione zostały również uwarunkowania usług 
logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w modelu 4.0. Istotną 
część opracowania stanowi również opis zastosowania technologii 4.0 w logistyce 
wraz z wykazaniem wad i zalet takiego rozwiązania.

Definicje i pojęcia związane z przedsiębiorstwem 4.0

W celu omówienia usług logistycznych w przedsiębiorstwach 4.0 należy najpierw 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę są poszczególne elementy skła-
dowe wchodzące w zakres pojęcia usługi logistycznej oraz jakie cechy charakteryzują 
przedsiębiorstwa 4.0. Odpowiednie zdefiniowanie tych pojęć będzie miało kluczo-
we znaczenie dla odpowiedzi na pytania, jakie rodzaje usług występują w tego typu 
przedsiębiorstwach, czym się charakteryzują oraz jakie są ich wady i zalety.

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Encyklopedii Powszechnej usługa to „eko-
nomiczna działalność gospodarcza mająca charakter świadczeń osób fizycznych 
i prawnych na rzecz innych osób, nie polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych” 
[Encyklopedia Powszechna 1999, s. 678]. Warta przywołania jest również definicja 
usługi podana przez A. Payne mówiąca o tym, że usługa to „każda czynność zawie-
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rająca w sobie element niematerialności, która polega na oddziaływaniu na klienta 
lub przedmioty bądź nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu i która nie po-
woduje przeniesienia praw własności” [Payne 1997, s. 20]. Te dwie definicje dają nam 
w zasadzie wystarczającą odpowiedź na pytanie, czym jest usługa. 

Logistyka z kolei to „zintegrowany system planowania, zarządzania i sterowania 
strukturą przepływów materiałowych oraz sprzężonych z nimi przepływów infor-
macyjnych i kapitałowych w celu optymalnego tworzenia i transformacji wartości 
(dóbr)” [Niziński, Żurek 2011, s. 78].

Można więc powiedzieć, że logistyka to całokształt procesów związanych z prze-
pływem towarów między uczestnikami rynku lub szeroko pojęta wymiana informa-
cji, które to w efekcie końcowym powodują zaspokojenie potrzeb konsumentów 
połączone ze zwrotnym przepływem wartości finansowych.

Zgodnie z powyższymi definicjami właściwe wydaje się określenie usługi lo-
gistycznej jako zaplanowanego i świadomie zarządzanego procesu związanego 
z organizowaniem przepływu produktów między jego uczestnikami, obejmującego 
także organizowanie wszystkich czynności dodatkowych (np. magazynowanie) oraz 
pełną obsługą wynikająca z uregulowań prawnych. Podpierając się sformułowaniem 
użytym przez E. Gołembską, możemy powiedzieć, że „usługa logistyczna jest odpo-
wiedzią na żądanie i oczekiwanie klienta, związane z dostarczeniem mu właściwego 
produktu we właściwym czasie, po odpowiadającej mu cenie, przy zachowaniu od-
powiedniego poziomu jakości tej usługi” [Gołembska 1999, s. 251].

Nowoczesne technologie w procesach produkcyjnych 
i usługowych

Rewolucja przemysłowa, rozwój technologii, postępująca informatyzacja i cyfryzacja 
oraz towarzysząca temu automatyzacja produkcji przyczyniają się do zwiększenia 
udziału technologii w procesach produkcyjnych i usługowych. Ważna jest też w tym 
przypadku integracja posiadanych zasobów technicznych z wiedzą posiadaną przez 
ludzi. Bazując właśnie na takim połączeniu maszyn i ludzi oraz wykorzystując za-
awansowane rozwiązania logistyczne, stworzono nowy typ przedsiębiorstw określa-
nych mianem 4.0 (ang. Industry 4.0). Jest to „zbiorcze pojęcie oznaczające integrację 
inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produk-
cyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie 
możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko techno-
logii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle” [https://przemysl-40.pl/
index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0/, dostęp: 05.04.2020].
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W skrócie: są to przedsiębiorstwa wykorzystujące wszystkie obecnie dostęp-
ne elementy infrastruktury technicznej oraz zasoby ludzkie w celu zapewnienia 
jak najbardziej efektywnej działalności oraz spełnienia oczekiwań klientów. Jest to 
swojego rodzaju połączenie wiedzy posiadanej przez ludzi z możliwościami, jakie 
daje zautomatyzowanie procesów produkcyjnych. Wszystko to z kolei odbywa się 
pod kontrolą zaawansowanych systemów informatyczno-informacyjnych z pełnym 
wykorzystaniem możliwości łączności i transmisji danych. Poszczególne ogniwa 
procesu wspierane są w każdej chwili przez nieograniczony dostęp do informacji 
niezbędnych do działania na najwyższym możliwym poziomie. Przedsiębiorstwa 
4,0 zaczynają działać w „cyberrzeczywistości”, linie technologiczne zyskują coraz 
większą autonomiczność. Wprowadzone elementy z zakresu sztucznej inteligencji 
pozwalają na korygowanie drobnych błędów czy usprawnienie funkcjonowania po-
szczególnych procesów bez ingerencji człowieka.

Dzięki takiemu postępowi możliwe stają się nieosiągalne wcześniej rozwiązania 
polegające nie tylko na współdziałaniu maszyn z ludźmi czy też współpracy między 
maszynami, ale także na integracji niezależnych do tej pory procesów czy etapów, 
np. produkcji. Wykorzystanie efektu synergii pozwala nie tylko na optymalizowanie 
poszczególnych procesów osobno, lecz także rozpatrywanie całości jako jednego, 
modyfikowalnego elementu. Możliwe staje się dzięki temu zwiększenie wydajności 
produkcji, jej przyspieszenie przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności łańcu-
cha dostaw.

Przykład przedsiębiorstwa 4.0

Jednym z najlepszych przykładów zastosowania wspomnianych wcześniej rozwią-
zań jest szeroko przytaczany w literaturze, pismach i portalach branżowych przykład 
linii produkcyjnej firmy Bosch Rexroth w Homburgu. Montowanych jest na niej po-
nad dwieście różnych wariantów zaworów hydraulicznych, których wytwarzanie nie 
powoduje konieczności przestrajania urządzeń produkcyjnych. Zarówno elementy, 
jak i poszczególne etapy działania rozpoznawane są z wykorzystaniem znaczników 
RFID (Radio-Frequency Identification – identyfikacja z wykorzystaniem fal radiowych). 
Możliwe staje się dzięki temu automatyczne rozpoznawanie przez system, jakie po-
winny być kolejne etapy procesu na każdym odcinku produkcji. System sterowania 
urządzeń otrzymuje drogą elektroniczną komplet niezbędnych danych wymaganych 
w procesie wytwarzania danego elementu, a na podstawie tego do stanowiska ro-
boczego dostarczane są wymagane w procesie elementy. Jednocześnie personel 
nadzorujący prace na poszczególnych etapach ma możliwość, po zalogowaniu się 
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do systemu, odczytania informacji o wariantach produktu czy kolejnych etapach 
działania. Wszystko dostępne jest w wybranym języku i dostosowane do kwalifika-
cji wymaganych na danym stanowisku [https://automatykab2b.pl/temat-miesiaca/
47534-przemysl-4-0-technologie-przyszlosci, dostęp: 05.04.2020].

Rysunek 1.  Fabryka Bosch w Homburgu

Źródło: [https://www.bosch.de/unser-unternehmen/bosch-in-deutschland/homburg/, do-

stęp: 05.04.2020].

Uwarunkowania usługi logistycznej w przedsiębiorstwie 4.0

Powstaje zatem pytanie, jak w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstwa 4.0 wyglą-
da usługa logistyczna: Czym się charakteryzuje i jakie kryteria musi spełniać? Czy wy-
korzystanie nowoczesnych technologii i rozwiązań znajduje zastosowanie w logisty-
ce? Jakie są zalety i wady tego rodzaju usług stosowanych w przedsiębiorstwach 4.0?

Odpowiedzi na te pytania są złożone i wymagają zastanowienia oraz logicznego 
uporządkowania przedstawionych wyżej informacji pod kątem logistyki i usług. Wia-
domo, że nowoczesne technologie mają duży wpływ na efektywne organizowanie 
pracy, planowanie produkcji na każdym z jej etapów oraz na przykład na dostawy 
czy wysyłkę towarów. Połączenie wdrażania systemów informatycznych z zastoso-
waniem nowoczesnych narzędzi oraz wspieranie przez najnowocześniejsze i inno-
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wacyjne rozwiązania pozwala w efekcie na przyspieszenie działania firmy, a jedno-
cześnie na optymalizowanie nakładów finansowych.

Jak wspomniano wyżej, podstawą funkcjonowania przedsiębiorstw 4.0 jest in-
tegracja funkcjonujących w nich systemów i tworzenie sprawnych, rozbudowa-
nych sieci. Przewaga nazywana konkurencyjnością na rynku determinowana jest 
rozszerzaniem obszaru, na którym pojawiają się ułatwienia w przepływie danych. 
Umożliwienie integracji pracy ludziz działaniem maszyn, odbywające się dzięki 
wykorzystaniu możliwości technologii informatycznych i połączeń internetowych, 
zdecydowanie korzystnie wpływa na sferę ekonomiczną prowadzonej działalności. 
Wzrasta również elastyczność firmy, a połączenie świata cyfrowego z rzeczywistym 
powoduje wymierne obniżenie kosztów.

Rysunek 2. Sieć zależności między przedsiębiorstwami w modelu 4.0

Źródło: [https://www.bosch.de/unser-unternehmen/bosch-in-deutschland/homburg/, do-

stęp: 05.04.2020].

Zintegrowanie systemów, ludzi i procesów stwarza bardzo dobre warunki do 
rozwoju branży logistycznej. Dotyczy to w głównej mierze funkcjonowania magazy-
nów, w których najłatwiej o zastosowanie nowatorskich rozwiązań usprawniających 
pracę. Jednym z takich elementów może być instalacja instrumentów pomiarowych 
sygnalizujących wypełnienie poddanej monitoringowi powierzchni. Ciekawym 
i poszukiwanym rozwiązaniem jest zastosowanie programów komputerowych do 
planowania wypełnienia powierzchni środka transportowego czy też optymaliza-
cji załadunków i rozładunków z uwzględnieniem zadanych wcześniej parametrów. 
Usługi logistyczne w przedsiębiorstwach 4.0 to też optymalizacja i automatyzacja 
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przepływu danych, polegająca m.in. na usprawnieniu śledzenia dostaw czy weryfi-
kowania zamówień w sklepach internetowych. Usługi logistyczne obejmują również 
wprowadzenie narzędzi minimalizujących lub przyspieszających identyfikację błę-
dów w pracy operatorów logistycznych czy przewoźników.

Logistyka w przedsiębiorstwach 4.0 to także optymalizacja przewozów realizo-
wana np. dzięki ustalaniu najszybszych czy też najbardziej ekonomicznych tras prze-
wozów (z uwzględnieniem ewentualnych odchyleń). Świadczenie usług umożliwia 
tu również daleko posuniętą indywidualizację rozwiązań, bardzo oczekiwaną na 
obecnym rynku, praktyczniew każdej branży. Firmom z sektora usług logistycznych 
funkcjonowanie przedsiębiorstw 4.0 daje także szansę na zwiększenie zasięgu dzia-
łania oraz usprawnienie jakości i warunków pracy w każdym sektorze, niezależnie od 
rodzaju firmy. Wszystko to przekłada się, tak jak wspomniano wcześniej, na wzrost 
wydajności pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i przyspieszeniu czasu re-
alizacji zadań w wyniku np. optymalizacji łańcucha dostaw.

Zastosowanie technologii 4.0 w logistyce

Jednym z zagadnień stanowiących wdzięczny temat do analizy usług logistycznych 
są usługi magazynowe. To na ich przykładzie najłatwiej zaobserwować wymierne 
wyniki wprowadzonych rozwiązań już po krótkim okresie stosowania. Wyzwania 
stawiane przez klienta oraz szeroki zakres wykonywanych czynności rodzą koniecz-
ność szybkiej reakcji na zmieniający się rynek. Dotyczy to w głównej mierze logistyki 
planowania. Szybka wymiana i analiza informacji płynących od klientów, hurtowni, 
magazynów centralnych, producentów pozwala w optymalny sposób zaplanować 
nie tylko produkcję danego asortymentu, ale także odpowiednio wcześniej wysyłki 
towarów. Umożliwia to osiągnięcie wyższego poziomu jakości usług świadczonych 
na przykład w systemie „just in time”.
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Rysunek 3. Wykorzystanie technologii w przedsiębiorstwach 4.0

[http://www.tsl-biznes.pl/newsy/przemysl-4-0-w-logistyce/, dostęp: 05.04.2020].

Wprowadzenie tego typu modelu współpracy między operatorami logistyczny-
mi a przedsiębiorstwami jest najlepszym przykładem na to, jak wykorzystać metody 
analizowania dużej ilości danych pojawiających się w przemyśle 4.0 czy algorytmy 
wykorzystywane przy zwiększaniu wydajności pracy maszyn do funkcjonowania 
w logistyce 4.0.

Powracając do ogólnej informacji na temat koncepcji czwartej rewolucji przemy-
słowej i jej wpływu na usługi logistyczne, warto uświadomić sobie, w jakich obsza-
rach może ona znaleźć zastosowanie i jakie są składowe wyodrębnionych procesów. 
Takie ujęcie pozwoli na syntetyczne zestawienie obszarów, w których znajduje za-
stosowanie nowoczesna logistyka.

Tabela 1. Komponenty logistyczne w ramach koncepcji przemysł 4.0

Proces Elementy składowe

Planowanie pro-
cesu produkcji

Monitorowanie on-line (ERP) informacji o przepływie towarów i 
produktów
Integracja on-line logistyki zapotrzebowania materiałów i dostaw 
finalnych produktów z procesem produkcji, sprzedaży i dystrybucji
Modyfikacja produkcji na podstawie danych on-line (magazyny i 
sprzedaż) 
Monitorowanie on-line odchyleń w procesie i produktach
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Zamówienia do 
procesu produkcji

Integracja przepływu produktów i informacji
Integracja łańcucha dostaw „w chmurze”
Zintegrowana, wspólna platforma do generowania zamówień od 
kontrahentów, realizująca proces produkcji i dystrybucji
Dedykowane zamówienia w miejsce tradycyjnej produkcji masowej

Produkcja

Autonomiczny system produkcyjny reagujący on-line na dane z 
zewnątrz 
Wykorzystanie systemów cyber-ficznych w procesie uruchamiania 
produkcji
Możliwość dynamicznego wykorzystania mocy produkcyjnych w 
grupie
Wydłużony czas na składanie zleceń produkcyjnych przez odbior-
ców przy jednoczesnym skróceniu czasu przygotowania produkcji

Dystrybucja

Telematyczny monitoring on-line warunków zewnętrznych na trasie 
dystrybucji z sugestiami modyfikacji trasy 
Cyfrowe modelowanie i dopasowywanie optymalnego środka 
transportu w zależności od specyficznych wymagań odbiorcy 
Wykorzystanie mobilnych odmian systemów IT 
Wykorzystanie autonomicznych środków transportowych

[http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-6c75f05c-a6c0-450a-

-84e6-841f24b98032/c/137_163_A_EiT_TORBACKI.pdf, dostęp: 05.04.2020].

Powyższe zestawienie wyraźnie wskazuje, że praktycznie każdy obszar działal-
ności przedsiębiorstwa, w tym również tego zaliczanego do klasy 4.0, może zostać 
objęty wsparciem logistyki. Podobnie jak przedsiębiorstwa – które przechodząc 
czwartą rewolucję, wkroczyły na inny poziom działalności – tak samo i rynek usług 
logistycznych musiał nadążyć za tym rozwojem i ewaluować do poziomu czwartej 
generacji. Otwartość na świadczenie usług logistycznych na każdym etapie działania 
przedsiębiorstwa to przede wszystkim szansa na zaistnienie na niedostępnych do 
niedawna obszarach działalności. Wykorzystanie tej możliwości może być jednym 
z elementów dużego rozwoju i jednocześnie stanowić szansę na umocnienie swojej 
pozycji operatora logistycznego.

Zalety i wady przedsiębiorstw 4.0

Pisząc na temat usług logistycznych w przedsiębiorstwach 4.0, warto podkreślić zale-
ty, które wiążą się z zastosowaniem takich rozwiązań. Czwarta rewolucja przemysło-
wa stała się faktem, który należy teraz bardzo umiejętnie wykorzystać. W niedługim 
czasie wiele firm będzie dążyło do tego standardu, w związku z czym konieczne sta-
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nie się stosowanie rozwiązań logistycznych mogących sprostać rosnącym wymaga-
niom przedsiębiorstw.

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze zalety zastosowania rozwiązań zna-
nych z przedsiębiorstw 4.0 z perspektywy usług logistycznych:

 · optymalizacja procesów;
 · zwiększenie produktywności;
 · minimalizacja pomyłek i braków;
 · redukcja zapasów magazynowych;
 · likwidacja nieplanowanej produkcji;
 · skrócenie czasu realizacji zamówień;
 · możliwość wykorzystania autonomicznego transportu;
 · zwiększenie produktywności;
 · lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich;
 · redukcja kosztów na wszystkich etapach działalności.

Dotychczasowe rozważania koncentrowały się głównie wokół pozytywnych 
cech i zalet usług logistycznych w przedsiębiorstwach 4.0 i samej idei powstania 
przedsiębiorstw 4.0. Czy takie rozwiązania mają również swoje wady? Jak każde 
rozwiązanie także i to ma oprócz ewidentnych zalet również swoje słabsze strony. 
Do głównych z nich należą koszty społeczne. Wprowadzanie zaawansowanych roz-
wiązań technicznych z reguły rodzi obawę pracowników, że nie będą już potrzebni. 
Wprowadzenie zasad czwartej rewolucji technicznej na początku oznacza także ko-
nieczność dokonania inwestycji. Perspektywa jej zwrotu jest krótkoterminowa, nie-
mniej jednak w pierwszym etapie trzeba ponieść koszty związane z implementacją 
systemu, inwestycjami w nowoczesne urządzenia oraz przeszkoleniem personelu. 
Nie bez znaczenia są też obawy zawiązane z bezpieczeństwem informacji. Prze-
niesienie sterowania procesami czy zaawansowanej wymiany informacji do świata 
wirtualnego, praca w środowisku „chmury” niosą ze sobą ryzyko niepowołanego 
dostępu do informacji. W celu eliminacji tych zagrożeń konieczne jest właściwe za-
planowanie wszystkich etapów przejścia do poziomu przedsiębiorstw 4.0, zabezpie-
czenie na to odpowiednich środków finansowych oraz przygotowanie na zmianę 
kadry pracowniczej.

Podsumowanie

Celem artykułu było scharakteryzowanie usług logistycznych w przedsiębiorstwach 
4.0 oraz omówienie ich znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania organizacji ze wska-
zaniem wad i zalet takiego modelu działania.
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Podsumowując kwestie związane z usługami logistycznymi w przedsiębior-
stwach 4.0, można stwierdzić, że stanowią one zarówno teraźniejszość, jak i przy-
szłość gospodarki, bowiem praktycznie we wszystkich sektorach wcześniej czy 
później pojawią się zaawansowane rozwiązania informatyczne oraz nastąpi auto-
matyzacja procesów. Wymusi to konkurencja na rynku i chęć sprostania bieżącym 
preferencjom klientów. Można więc powiedzieć, że jesteśmy w pewien sposób ska-
zani na przedsiębiorstwa przechodzące na poziom 4.0. Za tym wszystkim będzie 
musiał również nadążyć sektor usług logistycznych. Rozwijająca się równolegle do 
przemysłu idea logistyki 4.0 jest odpowiedzią sektora usług na zmieniające się po-
trzeby i wymagania rynku. Współpraca producentów i operatorów logistycznych bę-
dzie się coraz bardziej zacieśniać. Wzajemna wymiana informacji oraz szybka reakcja 
na zmiany rynku stanie się elementem przewagi konkurencyjnej. Korzyści płynące 
z zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i koncepcyjnych przeważają 
nad nielicznymi wadami. Perspektywa poprawy rachunku ekonomicznego przed-
siębiorstwa oraz wizja potencjalnego rozwoju na rynku skłania coraz więcej firm do 
podjęcia strategicznych decyzji związanych z wdrożeniem zasad obowiązujących 
w przedsiębiorstwach 4.0. Rolą operatorów logistycznych będzie to, co do tej pory – 
sprostanie wymaganiom klientów oraz proponowanie nieszablonowych rozwiązań 
dających obopólne korzyści ze współpracy.
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Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikom sposobów definiowania usług logi-
stycznych w literaturze przedmiotu. Opracowanie to zawiera teoretyczne rozważa-
nia dotyczące definiowania usług logistycznych przeprowadzone na podstawie prac 
wielu znanych badaczy zajmujących się tą problematyką, m.in. takich autorów, jak: 
J.J. Coyle, E.J. Bardi i J.C. Langley Jr.; M. Ciesielski, T. Jałowiec i  I. Nowak; A. Panasiuk i B. 
Filipiak; S. Zamkowska i B. Zagożdżon oraz wielu innych, jak np. I. Fechner.

Definicja usługi logistycznej i jej cechy

Postępująca globalizacja wszystkich obszarów działalności gospodarek narodowych 
poszczególnych krajów na całym świecie związana jest ściśle ze zmianą funkcjonowania 
i organizacji przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych. Po zmianie orientacji oraz 
strategii marketingowych z rynku sprzedawcy na rynek nabywcy, coraz większego zna-
czenia nabiera już nie tylko sam produkt, jego jakość i cena, ale również sposób i czas 
jego dostawy oraz generalnie - obsługa logistyczna. To z kolei implikuje szybki rozwój 
logistyki, szczególnie w obszarze świadczenia szeroko pojętych usług logistycznych. 

Aby podjąć próbę zdefiniowania usługi logistycznej, warto zastanowić się naj-
pierw, czym ogólnie jest usługa i  jakie są jej podstawowe cechy, tym bardziej, że 
usługi mają fundamentalne znaczenie w rozwiniętych gospodarkach, np. udział war-
tości usług w PKB Polski przekracza już 60%.

Definicje i cechy usług

Według prof. Wł. Rydzkowskiego: „Usługa to działalność dostarczająca określonych 
korzyści nabywcom, niekoniecznie związanych ze sprzedażą produktów lub innych 
usług, do wytwarzania których mogą (ale nie muszą) być wykorzystywane dobra ma-
terialne, jednak bez możliwości zmiany ich właściciela (zmiany własności)” [Rydzkow-
ski 2004, za: Kadłubek 2011, s. 1518]. 

Inna definicja, zamieszczona w artykule autorstwa J. Wyród-Wróbel oraz G. Bie-
soka, mówi, że: „Usługa jest niemającą charakteru materialnego działalnością dostar-
czającą określonych korzyści, ale także czynnością zawierającą element niematerial-
ny, oddziałujący bezpośrednio na klienta, przedmiot, nieruchomość znajdującą się 
w jego posiadaniu” [Wyród--Wróbel, Biesok 2010, s. 36].

W przypadku usług mamy do czynienia z czymś ulotnym, nietrwałym, w litera-
turze przedmiotu określanym jako niematerialnym. Usługi nie można zobaczyć, do-
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tknąć – usługi się doświadcza. Usługa nie posiada rzeczowej postaci, więc nie można 
jej wyprodukować na zapas, czy też zmagazynować. W odróżnieniu od produktów 
materialnych, które są najpierw wytwarzane, a potem sprzedawane i konsumowane, 
usługi są w pierwszej kolejności sprzedawane, potem świadczone i w procesie ich 
świadczenia jednocześnie konsumowane. Spośród wielu wymienianych w literatu-
rze przedmiotu cech usług najważniejsze to:

 · niematerialność: usługa nie ma cech fizycznych, nie można jej zobaczyć, do-
tknąć – można jej wyłącznie doświadczyć;
 · nierozdzielność z wykonawcą: usługodawca ma bezpośredni kontakt z nabyw-

cą świadczonej usługi;
 · nierozdzielność jej wytwarzania i konsumpcji: miejsce i czas wykonywania 

usługi oraz jej konsumowania są zbieżne;
 · różnorodność: zmienność w zależności od okoliczności, miejsca i czasu wytwa-

rzania usługi;
 · nietrwałość: brak możliwości istnienia usługi poza miejscem jej wykonywania – 

każda usługa jest inna, niepowtarzalna;
 · niemożność nabycia prawa własności: nabywca ma dostęp do danej usługi, 

doświadcza jej, ale nie może nabyć prawa własności do niej. 

Definicje usług logistycznych

Usługi logistyczne są ściśle związane z prowadzeniem działalności logistycznej. W li-
teraturze przedmiotu istnieje wiele definicji tych usług. Różnią się one od siebie po-
ziomem ich uszczegółowienia, ale także generalnie samym podejściem autora defini-
cji do zagadnień związanych z przedmiotem i podmiotem usług logistycznych. Jedną 
z najbardziej popularnych, pierwotnie była definicja zaproponowana przez prof. E. 
Gołembską, według której usługa logistyczna to: „Zbiór logistycznych życzeń i oczeki-
wań klienta realizowanych za pomocą zarządzania logistycznego” [Gołembska 2007, 
za: Kadłubek 2011, s. 1519].

Zarządzanie logistyczne jest tu rozumiane jako proces planowania i wykonywa-
nia usługi logistycznej, z uwzględnieniem analizy potrzeb, możliwości i sposobów jej 
świadczenia w całym łańcuchu dostaw: od producenta do konsumenta. W definicji tej 
akcentowana jest szczególna rola klienta, jego potrzeb i oczekiwań. Odwołuje się więc 
ona do cech usług logistycznych takich jak: nierozdzielność, różnorodność i nietrwałość.

Inną z kolei definicję podaje prof. M. Ciesielski [Ciesielski 2005]. Jest ona bardziej 
uściślona, opisuje działania w konkretnych obszarach logistyki i określa usługi logi-
styczne jako: „zarobkowo wykonywane usługi spedycji, transportu i magazynowa-
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nia, a także usługi pokrewne i wspomagające proces przepływu dóbr między ogni-
wami łańcucha dostaw” [Ciesielski 2005, s. 12].

Należy zauważyć, że powyższa definicja nie odwołuje się w żaden sposób do 
oczekiwań i życzeń klientów, jest więc diametralnie różna od definicji zapropono-
wanej przez prof. E. Gołembską, ale zawiera bardzo istotny aspekt, a mianowicie: 
zarobkowy charakter świadczonej usługi logistycznej.

Podobna do powyższej, lecz znacznie bardziej uszczegółowiona, jest definicja poda-
na przez prof. Wł. Rydzkowskiego [Rydzkowski 2007]. Skupia się ona na wymienieniu po-
szczególnych zakresów działań i czynności wykonywanych w ramach określonej usługi. 
Według tej definicji: „usługa logistyczna, w szerokim ujęciu, obok czynności transporto-
wo-spedycyjnych obejmuje usługi terminalowe, począwszy od cross dockingu, poprzez 
magazynowanie, po kompletację (w tym pobieranie i pakowanie) oraz czynności uszla-
chetniające: metkowanie, polonizację, repacking, foliowanie, drobne naprawy, tworze-
nie zestawów promocyjnych (zwane co-packingiem) i inne” [Rydzkowski 2007, ss. 12–13].

Prof. E. Gołembska uwzględniając ostatecznie stały, znaczący wzrost komplekso-
wych usług logistycznych, zaproponowała drugą definicję (zbliżoną do definicji po-
danej przez prof. Wł. Rydzkowskiego), wymieniając w niej elementy szeroko pojętej 
usługi logistycznej [Gołembska 2007]. W literaturze przedmiotu jest to aktualnie naj-
częściej przytaczana definicja usługi logistycznej, ponieważ wydaje się być najbar-
dziej odpowiednia, jeśli chodzi o współczesne podejście do tego zagadnienia. Defi-
nicja ta brzmi następująco: „usługa logistyczna to połączenie usług transportowych, 
spedycyjnych, magazynowych, łącznie z obsługą prawną i celną, przewożonych 
i magazynowanych towarów, produktów logistycznych” [Gołembska 2007, s. 255].

Charakterystyka usług logistycznych

Świadczenie usług logistycznych oparte jest, jak wynika z przytoczonych definicji, 
na ścisłej relacji usługodawca – usługobiorca. Podejmowane działania logistyczne 
związane ze świadczeniem usług logistycznych mają na celu zaspokojenie potrzeb 
i oczekiwań klientów. 

Skutkiem tych działań są bardzo często pozytywne i trwałe relacje firm świad-
czących te usługi z klientami oraz wysoki poziom satysfakcji klientów. Ma to wyraź-
ne odzwierciedlenie w zyskach przedsiębiorstw logistycznych, jest więc niezwykle 
istotne w aspekcie ekonomicznym.

W następnym rozdziale zostaną omówione cele, rodzaje i etapy usług logistycz-
nych, oraz zasada 7W, stanowiąca jakby kwintesencję logistyki, logistycznej obsługi 
klienta a w szczególności usług logistycznych.
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Cele i rodzaje usług logistycznych

Podstawowym celem świadczenia usług logistycznych jest zaspokajanie logistycz-
nych potrzeb klienta zgodnie z jego oczekiwaniami. Istnieją również inne cele i we-
dług prof. WŁ. Rydzkowskiego należą do nich:

 · wyrównanie sezonowości popytu na usługi logistyczne;
 · odpowiednie zlokalizowanie infrastruktury logistycznej;
 · obniżenie kosztów przemieszczania produktów poprzez łączenie różnych gałęzi 

transportowych;
 · opracowanie odpowiedniej taktyki wprowadzania nowych produktów na rynek 

[Rydzkowski 2007, s. 13].
Aktualnie oferowaną i świadczoną szeroką, stale rozwijającą się gamę usług logi-

stycznych można logicznie sklasyfikować w zależności od sposobu ich wykonywania 
lub obszaru, w którym są świadczone. Dokonując podziału według pierwszego kry-
terium, M. Ciesielski wymienia dwie grupy: 

 · usługi logistyczne oparte na zasobach, tzn. takie, których wykonanie wymaga 
odpowiedniego wyposażenia technicznego;
 · usługi oparte na umiejętnościach, tzn. takie, których istotą jest planowanie, orga-

nizowanie, nadzorowanie itp. [Ciesielski 2005, s. 34].
Klasyfikację usług logistycznych według obszaru działalności pokazuje schemat 

(zob. rysunek 1).

Rysunek 1. Obszary usług logistycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kot 2008, s. 56].

Proces świadczenia usług logistycznych

Proces świadczenia usług logistycznych rozpoczyna się od rozpoznania potrzeb 
i oczekiwań potencjalnych klientów – usługobiorców. W tym celu przeprowadza się 
badania rynkowe, które dostarczają danych do analizy. 
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Kolejne etapy to: projektowanie usługi, oferta i  jej realizacja. Niezwykle istotna 
w całym procesie jest informacja zwrotna dotycząca poziomu satysfakcji klientów. 
W przypadku niespełniania oczekiwań klientów ma ona zasadnicze znaczenie we 
wdrażaniu działań korekcyjnych procesu świadczenia usług logistycznych. W proce-
sie świadczenia usług wyróżnia się cztery fazy (zob. rysunek 2).

Rysunek 2. Fazy świadczenia usług logistycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Jałowiec, Nowak 2010, s. 71].

W każdej fazie usługi logistycznej występują działania, które podejmowane są 
zarówno przez usługodawców, jak i usługobiorców. Usługodawcy koncentrują się na 
dostarczeniu jak najlepszej jakości świadczonej usługi, natomiast usługobiorcy pod-
dają te działania ocenie.

Zasada 7W

Decydującym czynnikiem, który przyczynił się do wprowadzenia usług logistycznych 
na rynek, były potrzeby i oczekiwania klientów. Klienci chcieli, żeby produkty, których 
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potrzebują, zostały im dostarczone we właściwym czasie, w akceptowalnej cenie i – 
dodatkowo – na odpowiednim poziomie jakości usługi. Sformułowana w 1985 roku 
przez R.D. Shapiro i J.L. Hesketta tzw. zasada 7R (7W) stanowi klasyczne ujęcie istoty 
logistyki i jest punktem wyjścia większości definicji zarówno logistyki, jak i usług lo-
gistycznych. Ma charakter ponadczasowy i dlatego doskonale sprawdza się również 
współcześnie. Jest niezwykle prosta i jasna oraz ma fundamentalne znaczenie w fazie 
projektowania, a także realizacji usług logistycznych. Zasada 7R (7W) pokazana jest 
w sposób schematyczny na rysunku (zob. rysunek 3). 

Rysunek 3. Zasada 7R (7W)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Coyle, Bardi, Langrey Jr. 2002, s. 52].

Rynek i uczestnicy rynku usług logistycznych (Krzysztof 
Figura)

Usługi logistyczne są ściśle związane z prowadzeniem działalności logistycznej. Są 
one realizowane przez profesjonalne firmy, specjalizujące się w transporcie i magazy-
nowaniu towarów wraz z ich pełną obsługą formalno-prawną, w tym również celną.

Transport i logistyka są jednymi z kluczowych sektorów gospodarczych Polski. 
Rynek TSL, jak jest nazywany w literaturze przedmiotu, jest miernikiem wzrostu go-
spodarczego, przyczynia się w znacznym stopniu do wzrostu zamożności i określa styl 
życia społeczeństwa, dlatego jego kryteria mają głównie wymiar makroekonomiczny.

Rynek TSL

Rynek usług logistycznych określanych mianem TSL, należy rozumieć jako jednorod-
ną całość, ponieważ transport (T) oraz spedycja (S) stanowią integralną część szeroko 
pojętej logistyki (L). 

Zadaniem transportu i spedycji jest dostarczanie uzgodnionego z usługobiorca-
mi poziomu obsługi (dostawa w uzgodnionym czasie) z zachowaniem zasad ekono-
miki transportu (wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, racjonalność kosztów itp.). 
Zadaniem logistyki natomiast jest odpowiednia optymalizacja działań w procesie 
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(magazynowanie, co-packing, repacking, metkowanie itp.), aby koszty logistyczne 
byłe możliwie najniższe. Te wymienione praktyczne działania w procesie świadcze-
nia usług TSL są odzwierciedleniem opisanej w wcześniej zasady 7W. Na rysunku 
pokazana jest relacja pomiędzy poszczególnymi obszarami TSL w odniesieniu do 
poziomu obsługi (zob. rysunek 4).

Rysunek 4. Relacja pomiędzy rodzajem usługi TSL a poziomem obsługi

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Rydzkowski 2011, s. 13].

Funkcjonowanie rynku TSL pozwala na znaczne obniżenie kosztów transportu 
i magazynowania. Dzieje się tak dzięki racjonalnemu rozmieszczeniu magazynów 
(centrów dystrybucyjnych) na obszarze dystrybucji w połączeniu z odpowiednią 
siecią dróg utwardzonych, w tym szczególnie tras szybkiego ruchu i autostrad, 
oraz sieci połączeń kolejowych i lotniczych. Przewożony do centrów logistycznych 
w dużych partiach towar jest potem w mniejszych partiach dostarczany do odbior-
ców w danym obszarze dystrybucji. Poziom zapasów, a więc również koszty jego 
obsługi, ulega znacznemu zmniejszeniu, ponieważ na sprawnie działającym rynku 
TSL towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia w odpowiednim momencie. 
Na rysunku przedstawione jest rozmieszczenie głównych centrów logistycznych 
w Polsce (stan na koniec III kwartału 2019 roku) wraz z układem głównych dróg szyb-
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kiego ruchu oraz autostrad oraz wielkością powierzchni magazynowych wyrażoną 
w m2 (zob. rysunek 5).

Rysunek 5. Główne lokalizacje magazynowe w Polsce

Źródło: [Raport Cushman & Wakefield… 2019].

Uczestnicy rynku TSL
Obecnie na rynku działają trzy grupy operatorów usług logistycznych świadczących 
usługi TSL oraz usługi wspomagające (np. informowanie usługobiorcy o bieżącym 
statusie realizacji zleceń). Usługi świadczone są jako:

 · usługi transportowe – polegają one na zarobkowym świadczeniu przewo-
zów ludzi i materiałów z ograniczonym zakresem doradztwa, co przyczyna się do 
sprawnego i efektywnego działania wszystkich sektorów gospodarki narodowej;
 · usługi spedycyjne – polegają na organizacji przewozów, ubezpieczeniu, jak 

również na obsłudze formalno-prawnej (dokumentacja) i załatwianiu formalności 
celnych;
 · usługi logistyczne – obejmują wykonywanie czynności transportowo-spedy-

cyjnych, usług terminalowych począwszy od cross dockingu, przez magazynowa-
nie po kompletację, w tym pobieranie i pakowanie) oraz czynności uszlachetniają-
cych (metkowanie, foliowanie, repacking itp.). 

Obszar działań objęty usługą logistyczną może być bardzo zróżnicowany. Każdej 
z realizowanych funkcji logistyki można przyporządkować wiele czynności szcze-
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gółowych, które składają się na zakres usługi logistycznej [Zamkowska, Zagożdżon 
20114, ss. 14–15].  

Uczestnikami rynku usług TSL są oczywiście również usługobiorcy, np. w przy-
padku usług transportowych są to użytkownicy transportu i kontrahenci firm trans-
portowych, transportowo-spedycyjnych i logistycznych (TSL). 

Między uczestnikami rynku TSL, a więc usługodawcami i usługobiorcami, zacho-
dzą relacje zarówno między podmiotami, jak i przedmiotami rynku TSL, ale również 
procesy realne (akty kupna/sprzedaży) i regulacyjne (procedury wspomagające). 
Cały rynek TSL regulowany jest standardową zasadą rynkową równoważenia popy-
tu i podaży. Na rysunku pokazana jest struktura układu rynkowego wraz z relacjami 
zachodzącymi pomiędzy poszczególnymi elementami tego rynku (zob. rysunek 6).

Rysunek 6. Struktura układu rynkowego w Polsce

Źródło: [Rucińska, Ruciński, Wyszomirski 2004, s. 35]. 

Podsumowanie

Celem artykułu było zaprezentowanie sposobów definiowania usług logistycznych 
na podstawie literatury przedmiotu. Przedstawiona została w nim charakterystyka 
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usług logistycznych w aspekcie teoretycznym, ich cele i rodzaje. Pokazany został pro-
ces świadczenia usług logistycznych i na podstawie literatury przedmiotu opisana 
została zasada 7W. Omówiono również rynek usług logistycznych wraz z jego uczest-
nikami, z wyraźnym zaznaczeniem rynku TSL oraz jego uczestników. Artykuł zawierał 
teoretyczne rozważania dotyczące definiowania usług logistycznych przeprowadzo-
ne na podstawie analizy prac wielu badaczy tej tematyki. 
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Abstract: In the era of market globalization and constantly developing technologies, 

the use of the Internet is not only a desire but also a necessity. The dynamics of the 

development of the electronic market, as well as the continuous increase in customer 
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Wstęp

W dobie globalizacji rynku i ciągle rozwijających się technologii korzystanie z Inter-
netu stanowi już nie tylko pewną możliwość, ale nawet konieczność.  Dynamika roz-
woju rynku elektronicznego oraz ciągły wzrost wymagań klientów i walka o pozycję 
lidera coraz częściej skłaniają przedsiębiorstwa do korzystania z innowacyjnych tech-
nik i środków świadczenia usług w logistyce. Usługi zatem w sposób naturalny stały 
się ważnym elementem gospodarki, mającym wpływ na kształtowanie się dochodu 
narodowego [Niezielski, Rychlik, Markiewicz 2008, s. 1]. 

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia i roli Internetu w usługach logi-
stycznych. Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny  i obejmuje  studia literaturo-
we przedmiotu oraz opisy przedsiębiorstw typu case study.

Istota i znaczenie usług w logistyce 

W literaturze brakuje jednoznacznej definicji usługi logistycznej, najczęściej jest 
ona opisywana jako zbiór życzeń i oczekiwań klientów. Zgodnie z tą interpretacją 
usługa to zorganizowane przez firmę zewnętrzną transportowanie i magazynowa-
nie produktów logistycznych wraz z obsługą formalnoprawną, które stanowi isto-
tę oczekiwań klienta [Gołemska 1999, s. 231]. Natomiast patrząc z innego punktu 
widzenia – usługa logistyczna to wykonywana zarobkowo usługa spedycji, trans-
portu, magazynowania, uwzględniająca usługi pośrednie, których zadaniem jest 
wspomaganie procesu przepływu materiałów w całym łańcuchu dostaw [Ciesielski 
2005, s. 12]. Możemy również przywołać podobną definicję, która jednak stanowi 
przykład znacznie szerszego spojrzenia na zakres usług logistycznych, bo oprócz 
świadczenia usług transportowo-spedycyjnych wskazuje także na usługi termina-
lowe, takie jak cross-docking, magazynowanie, kompletacja wraz z pobieraniem to-
waru i późniejszym jego pakowaniem oraz wszystkie czynności uszlachetniające, 
jak metkowanie, foliowanie, drobne naprawy, tworzenie zestawów promocyjnych, 
re-packing [Rydzkowski 2011, s. 9].

Usługę logistyczną można zatem zaliczyć bezpośrednio do sektora TSL. Zakres 
świadczenia usług w dziedzinie transportu i spedycji możemy opisać jako fizyczne 
dostarczenie materiałów, komponentów, surowców, wyrobów gotowych w stanie 
nienaruszonym we wskazane miejsce i w określonym czasie. Wszystko oczywiście 
opiera się na obniżeniu kosztów transportu przez przedsiębiorstwo, które zdecydo-
wało się skorzystać z takiej usługi. Jednakże usługa to również, jak wskazują defini-
cje, sposób magazynowania i obsługi zapasów czy też tworzenie całego systemu 
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marketingowych informacji, takich jak prognozowanie popytu czy też analizy i ba-
dania rynkowe. 

Rola Internetu w usługach

W działalności usługowej niezmiernie istotną rzeczą jest dążenie do ciągłego dosko-
nalenia poprzez nastawienie na całkowite spełnienie oczekiwań klienta. Internet jako 
główne źródło  informacji stał się nieodzownym elementem w dążeniu do zaspoka-
jania tych potrzeb. Współczesny sektor usług pozostaje w ścisłej zależności od wszel-
kiego rodzaju inwestycji w kapitał ludzki, wynalazki, a przede wszystkim w inno-
wacje. W przypadku usług chodzi przede wszystkim o efekt zachodzącego procesu 
zmian oraz potrzebę ułatwienia kontaktu między klientem a osobą odpowiedzialną 
za świadczenie danej usługi. 

Tak intensywny wzrost zapotrzebowania na wykorzystanie technologii in-
formacyjnych wpływa bezpośrednio na rozwój gospodarczy każdego państwa, 
które w obecnych czasach musi być w większym stopniu przygotowane do peł-
nej integracji z rynkiem cyfrowym. Internet zatem znacząco wpływa na wszystkie 
możliwe gałęzie gospodarki. Dzieje się tak, ponieważ dzisiaj świat z dnia na dzień 
staje się coraz bardziej cyfrowy. 

 Dzięki wykorzystaniu rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych IT 
jesteśmy w stanie kontrolować przepływ niezbędnych informacji w czasie rze-
czywistym, a czas, jak wiadomo, jest bardzo istotny w przypadku wykonywania 
usług logistycznych. 

Powstanie sieci światłowodowej oraz bezprzewodowej wpłynęło korzystnie na 
zwiększenie prędkości transmisji. Wszystko to przyczyniło się do zacierania granic 
pomiędzy tradycyjnymi usługami a usługami świadczonymi przez Internet. Usługi 
świadczone w ten sposób w krótkim czasie zyskały charakter globalny. Możliwość 
korzystania z sieci światłowodowych oraz tych opartych na IP (ang. Internet Pro-
tocol) wpłynęła na ujednolicenie rozwiązań technologicznych [Iwankiewicz-Rak, 
Mróz-Goroń 2014, s. 69]. Jednym słowem, przyczyniła się do rozłamu rynku na 
część transportową i usługową. 

Wykorzystanie Internetu w procesie świadczenia usług spowodowało również, 
oprócz stymulowania rynku, obniżenie kosztów telekomunikacji itp. Stworzenie 
możliwości korzystania jednocześnie z usług telekomunikacyjnych, Internetu oraz 
telewizji kablowej przyczyniło się do uelastycznienia wszystkich usług dzięki jednej 
wielousługowej sieci. W ten sposób pojawiła się wspomniana wyżej możliwość od-
dzielenia świadczenia usług od sekcji transportowej. Istotny jest też fakt, że mogą 
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być one realizowane przez niezależnych dostawców. Powstała naturalna, technolo-
giczna możliwość świadczenia danej usługi logistycznej z wykorzystaniem różno-
rodnych technologii oraz różnego rodzaju dostępnych sieci, co w praktyce może się 
odbyć przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania. 

Możemy tu wymienić:
 · metody automatycznej identyfikacji (kody RFID);
 · systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM);
 · systemy zarządzania relacjami z dostawcami (SRM);
 · systemy zaawansowanego planowania (APS);
 · technologię komunikowania (bezprzewodową, przewodową, hybrydową);
 · hurtownie danych (EDI);
 · systemy lokalizacji satelitarnej (GPS);
 · wysoce zaawansowane systemy analityczne oraz raportujące (BI);
 · system przetwarzania danych „w chmurze” – cloud computing;
 · Internet rzeczy (IoT).

Uwarunkowania rozwoju e-usług 

Wykorzystanie tych opcji w systemie świadczenia usług logistycznych prowadzi do 
zwiększenia przychodów dzięki optymalizacji kosztów. Umożliwia także poznawanie 
w większym stopniu preferencji klientów, a dzięki temu analizowanie, monitorowa-
nie, modelowanie oraz raportowanie wszystkich niezbędnych danych, jakie są po-
trzebne w celu wykonania danej usługi. 

Wprowadzenie tej innowacji technologicznej na rynek usług spowodowało rów-
nież pojawienie się formy świadczenia usług z wykorzystaniem Internetu zwanej 
e-usługą, która umożliwia zamówienie usługi, zapłatę za usługę, korzystanie z usługi 
przez Internet, jednakże z zastrzeżeniem, że w przypadku wybranych usług ich kon-
sumpcja odbywa się w świecie rzeczywistym [Wolny 2013, s. 16].

Możemy zatem wyróżnić następujące typy e-usług:
 · usługi świadczone tylko on-line;
 · usługi świadczone on-line i tradycyjnie; 
 · usługi świadczone tradycyjnie, z tym, że informacja, np. rezerwacja, odbywa się 

on-line.
Punktem wyjścia wszystkich czynności, jakie są dokonywane w Internecie, jest 

poszukiwanie informacji. W dzisiejszych czasach konsumenci coraz częściej szukają 
w Internecie  informacji zarówno na temat dóbr, usług, jak i e-usług [Jaciow, Wolny 
2011, s. 116].
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E-usługi w logistyce obejmują swoim zakresem wszystkie usługi, które opiera-
ją się na wykorzystaniu systemów informatycznych podczas wysyłania i odbierania 
danych. Są one zindywidualizowane, a warunkiem ich realizacji nie jest już ta sama 
lokalizacja obu stron, ponieważ wszystko może się odbyć z wykorzystaniem wirtual-
nych transakcji [Wolny 2012, s. 79].  Można zatem stwierdzić, że do powstania rynku 
e-usług w logistyce doprowadził rozwój technologii, ale poniekąd również dzięki 
e-usługom możemy zaobserwować rozwój technologii i branży logistycznej. 

Do uwarunkowań rozwoju usług w sieci możemy zaliczyć przede wszystkim: 
szybkość komunikacji, rozwój wszelkiego rodzaju technologii informacyjnych, moż-
liwość pozyskania nowych nabywców, możliwość oferowania swoich usług wielu 
odbiorcom, i najważniejsze: zdobycie przewagi konkurencyjnej. 

Osiągnięcie wszystkich dodatkowych sukcesów i korzyści może również zapew-
nić połączenie wszystkich usług w  tzw. ostateczny łańcuch dostaw [Kisperska-Mo-
roń 2009, s. 77], który można rozumieć jako grupę wszystkich firm organizujących 
przepływ produktów, usług finansowych i informacji.

Wykres 1. Determinanty rozwoju e-usług za pomocą technologii informatycznych Internetu

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Kłeczek, Pukas 2014, s. 244].

Potencjał rynku e-usług zdaje się ciągle rosnąć, co jest związane z oferowanymi 
możliwościami, ale także z szeroką ofertą dostępną na rynku. Wzrost ten możemy 
zaobserwować w różnych dziedzinach. 
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Wykres 2. Dynamika rozwoju  e-usług w latach 2014–2018

Źródło: opracowanie własne.

Korzystanie z e-usług jest niewątpliwie istotne dla wielu przedsiębiorstw logi-
stycznych, ponieważ nie tylko ogranicza powstawanie kosztów związanych cho-
ciażby z wykorzystaniem zasobów ludzkich, ale również, co istotniejsze, pozwala za-
oszczędzić czas. Nowe możliwości wykorzystania e-usług wiążą się również z opcją 
dzierżawienia oprogramowań informatycznych lub nawet całej infrastruktury.

Internet rzeczy w usługach logistycznych

Internet jest efektywnym nośnikiem informacji i doskonałym kanałem dystrybucji. 
Jest także źródłem nowych szans, bowiem znacznie redukuje koszty, skraca czas ope-
racji czy ogranicza liczbę pośredników. Określenie IoT po raz pierwszy pojawiło się 
w Stanach Zjednoczonych w 1999 r. dla nazwania połączenia rzeczy za pomocą sieci 
internetowych. Zadaniem tej technologii, obejmującej wszystkie obszary rozwiązań 
informatycznych, jest podniesienie wydajności przepływu informacji podczas syn-
chronizacji wielu procesów. Powstałe w tym systemie platformy umożliwiają wymia-
nę danych między wszystkimi obiektami włączonymi do tej sieci, jak w przypadku 
tradycyjnego Internetu. Różnica polega jednak na możliwości przyłączenia zdalnych 
i mobilnych rzeczy. W pewnym sensie Internet rozwija się z sieci połączonych ze sobą 
komputerów w sieć połączonych ze sobą rzeczy [James 2014 s. 2].

W usługach logistycznych IoT może być wykorzystany np. do świadczenia usług 
związanych ze zdalnym monitorowaniem budynków, portów lotniczych czy też ho-
teli.  Wiele firm oferuje również usługi w zakresie wypożyczania określonych infor-
macji, które wcześniej zgromadziło dane przedsiębiorstwo. Mogą to być np. infor-
macje dotyczące najczęściej odwiedzanych restauracji w mieście, przewidywanego 
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zaludnienia na danym obszarze, które podawane są z dokładnością co do dnia i go-
dziny. Rozwiązanie IoT umożliwia organizacjom dokonywanie wyborów w zależno-
ści od potrzeb, a informatyczne wspomaganie całych łańcuchów dostaw staje się już 
nie tylko wyzwaniem konkurującego rynku, ale wręcz koniecznością wobec coraz 
wyższych wymagań klientów i efektywnej ich obsługi.

Wykorzystanie Internetu rzeczy jest niezwykle istotne dla firm będących opera-
torami logistycznymi (np. 3PL, 4PL), gdyż ich usługi logistyczne opierają są przede 
wszystkim na dużym zbiorze danych oraz informacji, które czerpią z baz innych 
firm usługowych. 

Podsumowanie

Można śmiało stwierdzić, że w branży usług logistycznych wzrost poziomu tech-
nologii informatycznych znacząco wpłynął na ich rozbudowę. Najważniejsza jest 
użyteczność miejsca i czasu, a odpowiednie programy komputerowe usprawnia-
ją działania służące koordynacji działań logistycznych. Kluczowym czynnikiem 
przewagi konkurencyjnej w świecie e-usług są najwyższe standardy usługi klienta 
związane z terminowością dostaw, niezakłóconymi rozliczeniami finansowymi czy 
sprawną komunikacją.
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Abstract: Transportation system is an organized whole of all transport branches wor-
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port, water transport and air transport. The purpose of this article is to prove how 
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Wstęp

System transportowy to uporządkowana całość, obejmująca wszystkie gałęzie trans-
portu, działająca z wykorzystaniem infrastruktury na określonym obszarze [Tarski 
1975]. Na system transportowy składają się: transport lądowy, transport wodny 
i transport powietrzny. 

Celem pracy jest przedstawienie funkcjonowania poszczególnych systemów 
transportowych, ich uwarunkowania, udziału w rynku oraz możliwości rozwoju. 
Szczególną uwagę poświęcono w pracy transportowi kombinowanemu, ze względu 
na największe możliwości rozwoju, szczególnie w dzisiejszych czasach. Na przykła-
dzie firmy XYZ przybliżono działanie liczącego się przewoźnika intermodalnego. 

Uwarunkowania transportu
Transport to powiązane ze sobą czynności mające na celu przemieszczanie osób i to-
warów przy użyciu odpowiednich środków. Obejmuje nie tylko przewóz z miejsca na 
miejsce, ale również inne czynności, takie jak: załadunek, wyładunek czy składowa-
nie. Transport nie byłby możliwy bez usług dodatkowych: logistycznych, spedycyj-
nych, celnych, kontrolnych i innych.

System transportowy można podzielić na dwa rodzaje, uwzględniając rodzaj 
działalności, tj. transport osób i transport towarów. Składowymi całego procesu są 
rodzaje transportu: transport powietrzny, transport lądowy, transport wodny, co zo-
stało zaprezentowane na rysunku 1.

Rysunek 1. Elementy systemu transportowego

Źródło: [Jendryczka 2014, s. 2622]. 
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Głównym zadaniem systemów transportowych w ujęciu całościowym jest stwo-
rzenie odpowiednich warunków i możliwości przemieszczania towarów i osób dla 
potrzeb jego użytkowników [Sałek 2014, s. 5596]. Wykonanie jakiejkolwiek usługi 
transportowej nie byłoby możliwe bez takich elementów, jak: infrastruktura, środki 
transportu, zasoby ludzkie, przepływy informacji, zarządzanie i organizacja. Infra-
struktura to obiekty stałe wykorzystywane podczas procesu transportowego. Wy-
różnia się dwa jej rodzaje: infrastrukturę liniową (drogi, linie kolejowe, szlaki wodne 
itd.) oraz punktową (stacje, bazy, dworce, parkingi itd.). Kolejnym niezbędnym ele-
mentem są środki transportu oraz urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania 
usługi. Czynnikiem koniecznym są również zasoby ludzkie, czyli m.in. osoby orga-
nizujące, wykonujące oraz zleceniodawcy. W każdym procesie logistycznym, także 
w transporcie, występuje przepływ informacji. Zarządzanie i organizacja również 
należą do systemu transportowego, ponieważ planowanie, organizowanie i kontro-
lowanie jest niezbędną częścią każdego procesu.

System transportowy może być bodźcem do rozwoju gospodarczego, pod wa-
runkiem, że sprosta się pewnym szansom rozwojowym, takim jak:

 · wyzwanie zwiększenia dostępności usług transportowych;
 · wyzwanie ograniczenia kosztów oraz czasu transportu przy jednoczesnej sukce-

sywnej poprawie efektywności energetycznej;
 · rozwój multimodalności [Strategia zrównoważonego rozwoju… 2018, s. 5].

System transportowy w Unii Europejskiej uzależniony jest od ropy i produktów 
ropopochodnych. Szacuje się, że zaspokajają one 96% potrzeb energetycznych sek-
tora transportu UE. Tak duże zużycie ropy i produktów ropopochodnych niesie ze 
sobą negatywne skutki gospodarcze oraz środowiskowe. Negatywne skutki środo-
wiskowe wykorzystywania produktów ropopochodnych w transporcie związane są 
przede wszystkim z emisją gazów cieplarnianych [Dyr 2011, s. 17], a co za tym idzie 
wzrostem zanieczyszczenia środowiska. W Unii Europejskiej podjęte zostały działa-
nia zmierzające do ich ograniczenia. Podążanie za wymaganiami klientów w zakre-
sie dostępności towarów sprawia, że zadania transportowe muszą być realizowane 
w sposób innowacyjny, tak by przysporzyć klientowi wartości dodanej. Możliwe 
jest to dzięki wykorzystaniu działań udoskonalających dotychczasowe rozwiązania 
bądź nowych pomysłów, które przyczynią się do zwiększenia efektywności ekono-
micznej, finansowej, technicznej i technologicznej systemów transportowych oraz 
logistycznych. Transport drogowy odpowiada za ponad 75% tonokilometrów (tkm) 
przewożonych ładunków, co oznacza, że w znacznym stopniu przyczynia się do 
wzrostu natężenia ruchu  drogowego i powoduje znaczne koszty społeczne (korki, 
wypadki drogowe) oraz negatywnie wpływa na środowisko (jego zanieczyszczenie, 
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zanieczyszczenie hałasem, zmiany klimatyczne z powodu emisji CO2). Komisja Eu-
ropejska chce doprowadzić do zastąpienia co najmniej 30% do roku 2030 i 50% do 
roku 2050 wszystkich przewozów drogowych o zasięgu większym niż 300 km innymi 
środkami transportu, takimi jak kolej, transport rzeczny czy też krótki transport mor-
ski [Biała księga Komisji Europejskiej 2011, s. 7]. Zakłada się, że samochody ciężarowe 
będą nadal w znacznym stopniu wykorzystywane do transportu ładunków na bli-
skie i średnie odległości (do ok. 300 km). Ważne jest zatem, aby oprócz zachęcania 
do wyboru alternatywnych rozwiązań transportowych (transport kolejowy, wodny) 
poprawić wydajność samochodów ciężarowych poprzez rozwój i wprowadzenie no-
wych silników, bardziej ekologicznych paliw, stosowanie inteligentnych systemów 
transportowych oraz dalszych środków wzmacniających mechanizmy rynkowe. Cele 
zmian w systemie transportowym:

1) Według Białej Księgi szacuje się, że do 2050 r. dalekobieżny transport samo-
chodowy nawet w 50% zostanie zastąpiony przez inne środki transportu, zwłasz-
cza transport kolejowy.
2) Ukończenie szybkiej europejskiej sieci kolejowej do 2050 r. oraz zachowanie 
gęstej sieci kolejowej we wszystkich państwach członkowskich. Zakłada się, że 
do 2030 r. długość sieci szybkich kolei wzrośnie trzykrotnie, a do 2050 r. większa 
część ruchu pasażerskiego na średnie odległości odbywać się będzie koleją.
3) Stworzenie do 2030 r. w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej multimodalnej 
sieci bazowej TEN-T, zaś do 2050 r. osiągnięcie wysokiej jakości i przepustowo-
ści tej sieci, jak również zapewnienie odpowiednich usług informacyjnych [Biała 
księga Komisji Europejskiej 2011, s. 9].
Transport jest niezbędny w każdym rodzaju działalności człowieka, dlatego sta-

nowi jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Stale rosnący popyt 
na usługi transportowe stawia przed nim nowe wyzwania. Z jednej strony klienci 
oczekują coraz szybszych, efektywniejszych i niezawodnych dostaw, z drugiej strony 
szczególnie transport kołowy osiąga maksymalne natężenie, ograniczone są wolne 
przestrzenie na zagospodarowanie nowej infrastruktury liniowej i punktowej, dla-
tego przed współczesnym transportem stawiane są nowe wyzwania. Dla współcze-
snego transportu charakterystyczne jest:

 · scalanie pojedynczych przesyłek w większe ładunki – w celu jak najlepszego wy-
korzystania przestrzeni ładunkowej;
 · transportowanie przesyłek od nadawcy do odbiorcy różnymi, racjonalnie dobra-

nymi środkami transportu;
 · rozwijanie proekologicznych środków transportu – dążenie do obniżenia emisji 

nawet o 60% gazów cieplarnianych przez europejski sektor transportowy;
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 · wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 
Współczesny transport zorientowany jest na jak najlepsze zaspokojenie potrzeb 

klienta przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów przewozu, skrócenie czasu prze-
wozu towarów przy ograniczeniu negatywnych skutków dla środowiska. Wszystkie te 
czynniki powodują, iż istotne stało się jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni ładun-
kowej. Zwiększające się zatłoczenie dróg, zużywanie się infrastruktury nieprzystoso-
wanej do takiej masy ładunkowej, a przede wszystkim wzrost zanieczyszczenia śro-
dowiska oraz wypadkowość na drogach stały się bodźcem do poszukiwania nowych 
rozwiązań w zakresie transportu [Strategia rozwoju transportu do 2020 roku… 2012].

Transport lądowy, w tym intermodalny

Koncepcja przewozów transportem kombinowanym wynika z potrzeby skupienia no-
woczesnego i sprawnego technicznie sposobu dostarczania ładunków, jak również 
minimalizacji użycia środków transportu szkodliwych dla środowiska i stanowi obec-
nie najszybciej rozwijającą się działalność w logistyce. Polega na przewozie towarów 
umieszczonych w tzw. znormalizowanych jednostkach ładunkowych (najczęściej róż-
nego rodzaju kontenery, naczepy siodłowe i nadwozia wymienne, czyli samochodowe 
skrzynie ładunkowe) różnymi środkami transportu [Metelski 1997, nr 11].  W Polsce jest to 
najczęściej wagon kolejowy, samochód ciężarowy, statek, prom, z tym że ładunek musi 
być przemieszczony co najmniej dwoma środkami transportu. Główna część przewozu 
(na dalekie odległości) jest wykonywana w wykorzystaniem kolei, żeglugi śródlądowej 
lub transportu morskiego, a początkowy i/lub końcowy odcinek jest wykonywany przez 
transport drogowy, tak krótko jak to możliwe. Jednostki ładunkowe (kontenery, wy-
mienne nadwozia, naczepy) używane do przewozu usprawniają przeładunki, chroniąc 
jednocześnie przed uszkodzeniem przewożone dobra [Poliński 2015, s. 59]. Transport 
intermodalny (intermodal transport) to przewóz towarów w jednej i tej samej jednostce 
ładunkowej lub pojeździe przy użyciu różnych gałęzi transportu i bez przeładunku sa-
mych towarów w zmieniających się gałęziach transportu. Intermodalność w szerokim 
znaczeniu można opisać jako transport ładunków i pasażerów przy użyciu wielu skoor-
dynowanych gałęzi transportu [Huderek-Glapska 2010, s. 48].  Transport ten wykonany 
jest na podstawie kontraktu zawartego z jednym operatorem transportu, co oznacza, że 
w przypadku tego rodzaju transportu występują trzy ważne elementy:

 · konieczność użycia środków co najmniej dwóch gałęzi transportu; 
 · konieczność wystąpienia tylko jednej umowy o przewóz; 
 · konieczność wystąpienia jednego wykonawcy odpowiedzialnego za przebieg 

dostawy towaru [Bujak 2007, s. 117].
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Według opracowania Cambridge University, przytaczanego przez „Der Spiegel”, 
jeden 40-tonowy tir niszczy nawierzchnię drogi dokładnie tak jak 163 840 samocho-
dów osobowych, co ma szczególnie istotne znaczenie, gdy weźmie się pod uwagę 
stan i liczbę naszych dróg. Jednak główną przyczyną powstania koncepcji przewo-
zów intermodalnych jest zmniejszenie skutków degradacji środowiska, w tym szcze-
gólnie zanieczyszczenia powietrza [Bujak 2007, ss. 117–118].

Według danych Eurostatu transport około 75% wszystkich ładunków na terenie 
UE jest realizowany z wykorzystaniem samochodów, co stanowi przede wszystkim 
efekt liberalizacji rynku transportu drogowego i wysokiej konkurencji dostawców 
tych usług [Nowicka 2017, s. 250].

Tabela 1. Transport ładunków w Polsce łącznie oraz transport intermodalny (w tys. ton) 

Lata Transport intermodalny Transport ogółem

2017 27 269 2 053 245

2016 24 698 1 836 652

2015 21 427 1 803 818

2014 23 549 1 839 961

2013 23 177 1 848 348

2012 22 087 1 844 070

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Transport drogowy cechuje niski w porównaniu z innymi gałęziami transportu 
koszt korzystania z infrastruktury drogowej, elastyczność połączeń, ich dostępność 
i możliwość organizacji przewozu w krótkim czasie, terminowość, częstotliwość, 
możliwość wykorzystania jednego środka transportu bez konieczności przeładunku 
na zaplanowanej trasie.

Transport kolejowy stanowi ważną alternatywę dla transportu samochodowe-
go. Zaspokaja on potrzeby przemieszczania towarów, nie zanieczyszcza powietrza 
i jest nośnikiem hałasu „z dala” od dużych skupisk miejskich. Jest to jeden z najbar-
dziej przyjaznych dla środowiska sposobów przewozu ładunków na duże odległo-
ści. Ponadto nie powoduje zatorów drogowych, co może skutkować zmniejszeniem 
zużycia infrastruktury drogowej z powodu przejęcia części masy towarowej przewo-
żonej przez transport samochodowy. Transport kolejowy może stanowić kluczowy 
element mobilności i dostępności transportu towarów na terenie naszego kraju. 
Transport kolejowy w Polsce to w większości transport kontenerowy.
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W ostatnich latach można zauważyć wzrost liczby terminali kontenerowych 
zlokalizowanych na terenie naszego kraju. Mimo wielu trudności następuje syste-
matyczny wzrost przewozów intermodalnych, co daje się zauważyć w przypadku 
przewozów kolejowych. Wzrost ten możemy zaobserwować w tabelach przedsta-
wionych poniżej.

Tabela 2. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym

  I kwartał 
2018

I–II kwartał 
2018

I–III kwartał 
2018

I–IV kwartał 
2018

rok 2017

masa 6,24% 6,43% 6,56% 6,80% 6,12%

praca prze-
wozowa

9,37% 9,80% 9,97% 10,33% 9,87%

Źródło: [https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-

-to/dane-archiwalne/14817,Przewozy-intermodalne-w-2018-r.html, dostęp: 29.03.2020 r.].

Tabela 3. Masa towarów w przewozach intermodalnych [w tys. ton]

  I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał

2018 3 858,70 4 101,60 4 282,60 4 775,50

2017 3 560,00 3 569,90 3 659,70 3 898,20

2016 2 831,40 3 176,30 3 262,80 3 559,30

zmiana 
2018/2017

8,39% 14,89% 17,02% 22,50%

Źródło: [https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-

-to/dane-archiwalne/14817,Przewozy-intermodalne-w-2018-r.html, dostęp: 29.03.2020 r.].

Pomimo wzrostu liczby przewozów kolejowych w transporcie kombinowanym 
nadal można wyliczyć szereg barier powodujących blokadę rozwoju tego środka 
transportu. Zaliczyć do nich można: zły stan techniczny linii kolejowych, brak konku-
rencyjności cenowej transportu kombinowanego w stosunku do transportu drogo-
wego, złą jakość usług kolejowych (np. opóźnienia przejazdów). 

Przewozy intermodalne w Polsce realizuje 25 przewoźników kolejowych, z cze-
go liczących się jest tak naprawdę 10, ponieważ udziały w rynku pozostałych 15 nie 
przekraczają 1,5%. Poniższy wykres przedstawia udział 10 przewoźników w przewo-
zach intermodalnych według masy przewiezionego towaru.
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Wykres 1. Udział przewoźników w przewozach intermodalnych według masy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego [http://

www.utk.gov.pl/].

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego masa ładunków w transporcie 
intermodalnym w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wzrosła o 2,5 mln ton. Praca przewo-
zowa wzrosła natomiast o około 0,9 mld tkm w stosunku do roku ubiegłego. W mi-
nionym roku przetransportowano koleją 19,5 mln ton ładunków intermodalnych, 
wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 7,1 mld tkm. W porównaniu 
z 2018 r. masa przewiezionych towarów wzrosła o blisko 15%, a praca przewozo-
wa o 14,5%. W 2019 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę 
jednostek ładunkowych – 2 137 tys. TEU (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU). Podobnie 
jak w latach poprzednich dominowały kontenery 20- i 40-stopowe. Ich udział w 2019 
r. wyniósł odpowiednio 45,8% i 43,1% [https://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/
item/90881-rekordowy-rok-przewozow-intermodalnych, dostęp: 31.03.2020].

W lutym 2020 r. przewieziono 18,1 mln ton towarów, praca przewozowa wyniosła 
4,1 mld tkm, natomiast praca eksploatacyjna 6,1 mln poc-km. Wyniki te są niższe od-
powiednio o 4,9%, 8,3% oraz 6,2% od tych sprzed roku. Średnia odległość przewozu 
1 tony w lutym wyniosła 229 km [https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15881,Wyni-
ki-przewozow-kolejowych-w-lutym-2020-r.html, dostęp: 31.03.2020].
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W czasie zagrożenia koronawirusem transport intermodalny ma szansę jeszcze 
bardziej się rozwinąć, jako jeden z najbezpieczniejszych systemów branży TSL. Towa-
ry są przewożone koleją na duże odległości po całej Europie, podczas gdy transport 
ostatniej mili wykonywany jest przez lokalnych kierowców, jeżdżących przy termina-
lach, nienawiązujących praktycznie żadnych osobistych kontaktów. Ważne jest, aby 
w dobie izolacji pracowników większy nacisk położyć na wprowadzanie rozwiązań 
cyfrowych,  w celu wsparcia m.in. działań administracyjnych. Okazuje się, że trans-
port intermodalny odgrywa strategiczną rolę, ponieważ umożliwia przewiezienie 
dużych ilości towarów na duże odległości po stałych i kontrolowanych trasach, przy 
maksymalnym ograniczeniu potrzebnego do tego personelu. Intermodal zabierają-
cy 20 par pociągów (czyli 20 pociągów jadących tam i z powrotem) dziennie potrze-
buje do obsługi 60 pracowników. Do obsługi tej samej ilości ładunków potrzeba by 
było nawet 800 kierowców [https://trans.info/pl/transport-intermodalny-kluczowy-
-podczas-pandemii-koronawirusa-176672, dostęp: 31.03.2020].  W obecnej sytuacji, 
kiedy kontakty ograniczane są do minimum, we Włoszech operator intermodalny 
Hupac zorganizował „terminal bezdotykowy”. W terminalu Busto Arsizio-Gallarate, 
znajdującym się 20 km od Mediolanu, zaczęto wymagać, by kierowcy jak najwięcej 
czasu spędzali w ciężarówkach. Dokumentacja transportowa została w dużym stop-
niu zdigitalizowana, a w punktach przyjęć dokumentów zamontowano przeszklenia. 
Wprowadzono również ograniczenia związane ze zgrupowaniami ludzkimi. W jed-
nym pomieszczeniu podczas przekazywania dokumentów nie mogą przebywać 
więcej niż trzy osoby. Ładunki mają być płynnie odbierane przez odbiorców, tak żeby 
ich składowanie na terenie terminala zostało ograniczone do minimum (dane z dnia 
13.03.2020) [https://trans.info/pl/transport-intermodalny-kluczowy-podczas-pande-
mii-koronawirusa-176672, dostęp: 28.03.2020].

Polska obecnie posiada 40 terminali intermodalnych, w obsłudze przewozów in-
termodalnych realizowanych przez polskich przewoźników kolejowych wykorzysty-
wanych jest jednak czynnie tylko 26 terminali przeładunkowych. Największa ich sieć 
znajduje się obecnie w strefie portowej, w tym głównie w Gdyni i Gdańsku; obsługu-
ją one łącznie ponad 1/3 polskich przewozów intermodalnych.

Transport wodny oraz lotniczy

Przewozy żeglugą śródlądową nie są praktycznie realizowane. W roku 2014 stanowiły je-
dynie 0,4% wszystkich przewożonych w Polsce ładunków (w sumie ponad 7,5 mln ton 
ładunków). Możemy zaobserwować natomiast wzrost wykorzystania szlaków komuni-
kacji morskiej na morzach przybrzeżnych i śródziemnych. Czynnikiem sprzyjającym tej 



68

Angelika Bruz, Justyna Dembowska, Adrianna Gajdziak, Seweryn Rygielski

zmianie jest postępująca integracja państw, szczególnie w ujęciu regionalnym. Wskazuje 
się również na aspekt środowiskowy – transport morski jest relatywnie bardziej przyjazny 
środowisku niż inne gałęzie transportu. W Europie odnotowuje się wzrost ruchu statków 
na Morzu Północnym, również basen Morza Bałtyckiego – w wyniku integracji europej-
skiej – jest wykorzystywany do połączeń wewnętrznych pomiędzy Skandynawią a połu-
dniowym wybrzeżem regionu (w tym z Polską). Zalety transportu morskiego wiążą się 
głównie z dużą elastycznością infrastrukturalną oraz relatywnie niskimi kosztami trans-
portu. Z kolei kluczowe ograniczenie w wykorzystaniu żeglugi morskiej stanowi dostęp 
do morza i portów morskich. Nawet jeśli dany kraj ma taki dostęp, to i tak w większości 
wypadków istnieje konieczność dodatkowego wykorzystywania innych gałęzi transpor-
tu, w tym głównie samochodowego i kolejowego. Kolejnym ograniczeniem jest silny 
wpływ warunków atmosferycznych na żeglugę morską. Niesprzyjające warunki atmos-
feryczne mogą dodatkowo wydłużyć czas przewozu, który w przypadku żeglugi morskiej 
jest i tak bardzo długi, co stanowi jedną z głównych wad tej gałęzi transportu i czyni nie-
możliwym przewóz np. towarów szybko psujących się. Jednakże w przypadku przewo-
zów międzykontynentalnych żegluga morska stanowiważną alternatywę dla transportu 
lotniczego, dużo droższego oraz o bardzo ograniczonych możliwościach przewozowych. 
Transport morski jest opłacalny w przypadku przewozów na relatywnie duże odległości. 
Cechuje go: duża masowość (wynika z dużej ładowności środków transportu w porówna-
niu z innymi gałęziami transportu i wpływa na relatywnie niskie koszty transportu); duże 
zróżnicowanie pod względem rodzajów statków morskich, co daje możliwość przewo-
żenia zróżnicowanej masy ładunkowej; nieograniczony zasięg pływania statków. Wśród 
polskich portów morskich dominują: Gdańsk, Gdynia, Świnoujście i Szczecin. 

Przez porty UE przechodzi około 90% jej handlu zewnętrznego oraz ponad 40% 
obrotów towarowych handlu wewnętrznego krajów UE. Porty UE rocznie przeła-
dowują 3,5 mld ton różnorodnych ładunków i obsługują 350 mln pasażerów. Około 
40% tonażu światowej żeglugi należy do europejskich armatorów.

DCT Gdańsk to jeden z najszybciej rozwijających się portów morskich w Europie. 
Port posiada nabrzeże o długości 1306 metrów, a jego maksymalna głębokość sięga 
17 metrów. Dzięki temu terminal jest bardzo dobrze przygotowany do obsługi naj-
większych kontenerowców, które już zjawiają się w Gdańsku. Ten, obecnie najwięk-
szy głębokowodny terminal kontenerowy w Polsce, powstał w 2007 roku. Jego rocz-
na możliwość przeładunkowa wynosiła wtedy 500 tys. TEU. Port stał się pierwszym 
terminalem na Morzu Bałtyckim, który przekroczył granicę 2 mln TEU obsłużonych 
w ciągu jednego roku [https://www.shiphub.pl/dct-gdansk-dwumilionowy-konte-
ner/, dostęp: 02.04.2020 r.]. Swój dwumilionowy kontener (a konkretniej kontener 
zawierający dwumilionową jednostkę TEU) port obsłużył pod koniec 2019 roku.
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Zdjęcie 1. DCT Gdańsk w 2019 roku

Źródło: [https://www.portgdansk.pl/o-porcie/terminal-kontenerowy-dct-gdansk, dostęp: 

02.04.2020 r.].

W bieżącym roku do portu DCT Gdańsk wpłynął jeden z największych konte-
nerowców na świecie, MSC Ambra, należący do armatora Mediterranean Shipping 
Company (MSC). MSC Ambra ma 400 m długości, 61,5 m szerokości i 33,2 m wysoko-
ści. Kontenerowce tego typu są największą jednostką pod względem ładowności na 
świecie. Są w stanie pomieścić 23 756 kontenerów 20-stopowych. Dodatkowo statki 
typu MSC używają nowoczesnej cyfrowej technologii, np. wykorzystują podwójną 
ochronę kadłuba wokół silnika, a także specjalny program oceny stanu kadłuba 3D. 
Dzięki nowym technologiom nowe kontenerowce z serii MSC ukierunkowane są na 
ochronę środowiska poprzez zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejsze-
nie emisji spalin. Również duże znaczenie dla natury ma ograniczenie liczby rejsów, 
które wiąże się z ogromnymi zdolnościami ładunkowymi [https://www.shiphub.pl/
msc-ambra-w-gdansku/, dostęp: 02.04.2020 r.].

Transport lotniczy charakteryzuje się możliwością szybkiego przemieszczania 
się, zwłaszcza na duże odległości. Ponadto zasięg przestrzenny transportu lotnicze-
go jest bardzo duży, ze względu na rozmieszczenie terminali lotniczych. W transpo-
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rcie pasażerskim istotną rolę odgrywają też takie elementy, jak: komfort podróży, 
dostęp do rynku usług lotniczych i oferowane połączenia oraz bezpieczeństwo (sto-
sunkowo najbezpieczniejszy ze wszystkich środków transportu). Z kolei do negatyw-
nych cech tej gałęzi transportu należą: wysoki koszt przemieszczenia, konieczność 
dojazdów do terminali lotniczych przez pasażerów oraz dokonywania przeładunków 
w transporcie towarów. W strukturze asortymentowej lotniczego cargo występują 
ładunki o wysokiej pracochłonności, drogie, wysoko przetworzone, zminiaturyzowa-
ne, łatwo psujące się i wymagające szybkiego dostarczenia do odbiorcy. Ważnym 
czynnikiem wyboru gałęzi jest też czas przemieszczania, tj. czas podróży pasażera 
lub dostawy ładunku na miejsce przeznaczenia, i cena transportu. W celu zapew-
nienia intermodalności transportu lotniczego należy dążyć do włączenia portów 
lotniczych do krajowej i unijnej sieci transportu intermodalnego, co pozwoli na 
zwiększenie ich roli oraz poprawę dostępności polskich portów lotniczych, nie tylko 
w ujęciu regionalnym i krajowym, ale także europejskim. Skomunikowanie portów 
lotniczych z innymi środkami transportu zwiększy efektywność ich funkcjonowania 
oraz konkurencyjność. 

W czasie zagrożenia pandemią koronawirusa transport lotniczy traci gigantyczne 
pieniądze. Na początku, od momentu pojawienia się wirusa, straty szacowano na 
6–7 mld dolarów. Półtora miesiąca temu straty zostały oszacowane na około 30 mld 
dolarów, a według dzisiejszych doniesień wynoszą już około 113 mld dolarów, wli-
czając w to zarówno lotnictwo cywilne, jak i przewóz towarów. Ogólne zyski z bran-
ży zmniejszą się o 11% (scenariusz pozytywny) lub o 19% (scenariusz negatywny). 
Doprowadzi to do bankructwa niektórych linii lotniczych, zwłaszcza tych, które nie 
mają zdolności finansowych pozwalających im przetrwać lub dostosować się do ak-
tualnych warunków panujących na świecie. Wiele krajów, jak np. Ukraina, zawiesza 
część lotów do Chin oraz do innych krajów, gdzie wirus jest szczególnie aktywny. 
Na przykład krajowe tanie linie lotnicze SkyUp odwołały loty z Kijowa do Turynu. 
Największa ukraińska linia lotnicza UIA (Ukraine International Airlines) od 12 marca 
do 12 kwietnia nie obsługiwała lotów z Kijowa do Wenecji, a do 8 kwietnia – do Tel 
Awiwu. Do 22 maja zostały odwołane bezpośrednie loty Kijów–Izmir. UIA podjęły 
decyzję o odwołaniu dwóch tysięcy lotów. Szczególny niepokój wynika z niepew-
ności co do przebiegu pandemii koronawirusa podczas świąt wielkanocnych, ale 
również na początku maja oraz w okresie wakacyjnym [https://www.ukrinform.pl/
rubric-economy/2898281-koronawirus-kontra-transport-nokaut-czy-tylko-nokdaun.
html, dostęp: 04.04.2020 r.].
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Firma XYZ jako przykład operatora intermodalnego

Firma XYZ to polska firma przewozowo-operatorska, która zajmuje się transportem 
kolejowym oraz drogowym, czyli inaczej mówiąc, transportem intermodalnym. Spe-
cjalizuje się w przewozach towarów w kontenerach 20’, 40’ oraz 45’ oraz na naczepach 
samochodowych [https://transportwpolsce.pl/oferta/view/spedcont_sp_z_oo.html, 
dostęp: 29.03.2020 r.]. Od roku 1994 firma obsługuje system kontenerowych po-
ciągów blokowych, które przemieszczają się pomiędzy polskimi oraz zachodnimi 
portami morskimi a terminalami kontenerowymi zlokalizowanymi na terenie Polski. 
Dodatkowo obsługuje dowozy i odwozy organizowane transportem samochodo-
wym, z terminala do magazynu docelowego. Wśród usług, które dodatkowo oferu-
je, można wymienić: 

 · wynajem oraz sprzedaż kontenerów;
 · obsługę celną;
 · spedycję drobnicową;
 · składowanie kontenerów;
 · naprawy oraz serwis kontenerów.

Terminal w Łodzi znajduje się na terenie dzielnicy Olechów. Jego powierzchnia 
całkowita wynosi 146 000 m2, a obszar składowania to 92 000 m2. Dzięki swojemu 
dogodnemu położeniu jest on atrakcyjnym punktem dla polskich oraz zagranicz-
nych kontrahentów. Odbywają się tu przeładunki importowe oraz eksportowe towa-
rów w relacji Gdańsk/Gdynia–Łódź, ale docierają również pociągi z towarami z Chin, 
Rumunii czy też Mongolii. Głównym elementem magazynowania w terminalu są 
kontenery 20’, 40’ oraz 45’. Możliwości składowania oscylują obecnie w granicach 10 
000 TEU. Firma XYZ jako operator logistyczny zajmujący się transportem intermodal-
nym posiada również niezbędny sprzęt do manipulacji kontenerami. Obecnie ope-
rator ma w swoich zasobach 3 suwnice kontenerowe, które umożliwiają załadunek/
rozładunek pociągów oraz ciągników siodłowych. Firma jako operator logistyczny 
zajmuje się oferowaniem transportu intermodalnego oraz jego pełną organizacją 
wraz z innymi podmiotami podległymi. Wśród klientów korzystających z jej usług 
można wymienić potentatów z rynku budowlanego, rynku DIY, sprzętu AGD oraz 
RTV, a także firmy zajmujące się sprzedażą mebli i akcesoriów wyposażenia wnętrz. 
Firma współpracuje z wieloma przewoźnikami, którzy wykonują dla niej przewozy 
transportem samochodowym. Jednym z głównych założeń firmy jest inwestycja we 
własne naczepy, które są udostępniane przewoźnikom. Firma XYZ ma podpisane 
wielomilionowe kontrakty z różnymi firmami, co oznacza, że przez terminal przesy-
łana jest duża ilość towaru. Liczba pociągów, które są nadawane na terminal konte-
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nerowy w Łodzi, z każdym rokiem rośnie. Firma posiada stałe połączenia kolejowe 
z Gdańskiem i Gdynią. Z racji dużej ilości kontenerów przemieszczanych pomiędzy 
tymi punktami połączenia te odbywają się codziennie. Regularne połączenia pro-
wadzone są również z Chinami. Współpraca z tym państwem wymaga od firmy do-
skonałej jakości oferowanych usług, a także ich odpowiedniej szybkości. Obecnie 
nadany pociąg pokonuje całą trasę w 12–14 dni. Zmiana częstotliwości obsługi tych 
pociągów znacząco wpłynęła na pozycję polskiej firmy na rynku wschodnim oraz 
europejskim. Umożliwiło to uruchomienie nowych połączeń do Rumunii, Turcji czy 
też na Słowację. Turcja i Rumunia to dwa aktualnie bardzo oblegane kierunki, jeże-
li chodzi o transport intermodalny, co wiąże się z tym, że na tych terenach trudno 
zrealizować zlecenia z wykorzystaniem transportu samochodowego. Dzięki opera-
torowi logistycznemu, który oferuje obsługę połączeń w dwa miejsca, stają się one 
bardziej atrakcyjne, a co za tym idzie firma wzmacnia swoją pozycję na rynku, poka-
zując, że nie boi się inwestować w rejony, które nie są łatwe w obsłudze.

Podsumowanie

Wdrażanie innowacji ma służyć zwiększeniu sprawności i funkcjonalności systemów 
transportowych. Chodzi głównie o redukcję zapotrzebowania energetycznego po-
jazdów i ich negatywnego wpływu na środowisko. Innowacyjna logistyka w przy-
szłości będzie się opierać na inteligentnych systemach sterowania ruchem i mecha-
nizmach pozwalających zoptymalizować potrzeby transportowe. Gwałtowny rozwój 
technik oraz technologii mobilnych, a także inteligentnych pozwala przypuszczać, 
że na rozwój systemów transportowych największy wpływ będą miały innowacje 
przełomowe. Zapotrzebowanie na innowacje w transporcie dotyczy zarówno całych 
systemów, jak i poszczególnych gałęzi. Poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych wy-
nika m.in. z faktu, że do roku 2030 przewożone ładunki podwoją się (z 15 do 30 to-
nokilometrów), a klienci będą mieli jeszcze większe wymagania niż dziś. W efekcie 
nieodzowne stanie się zastosowanie usług transportowych bazujących na nowych 
technologiach IT oraz inteligentnych i autonomicznych środkach transportu. Trans-
port nowej generacji pozwoli podnieść efektywność i zredukować koszty działania. 
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appropriate corrective measures to counteract the occurring situations. The study was 

based on a company from the carpentry industry.

Key words: crisis, crisis situation, crisis management case study

Kryzys to nieplanowany proces, którego źródło może mieć miejsce wewnątrz orga-
nizacji bądź w jej otoczeniu. Jest to ciąg zdarzeń występujący w określonym czasie, 
który destabilizuje równowagę przedsiębiorstwa oraz jego egzystencję. Sytuacja kry-
zysowa to stan będący rezultatem kształtowania się niekorzystnych wydarzeń w cza-
sie, wynikających z otoczenia i odbiegających od wzorcowych norm, który nie zagra-
ża bezpośrednio bytowi organizacji, ale powoduje negatywną ocenę jej działalności. 
Ocena zjawisk towarzyszących występowaniu kryzysu ma na celu wskazanie jego 
źródeł oraz przyczyn jego zaistnienia. Celem artykułu jest określenie źródeł kryzysu 
za pomocą badania konkretnego przedsiębiorstwa i analizy uzyskanych wyników, co 
umożliwia wczesne wykrycie zagrożeń oraz wdrożenie odpowiednich środków za-
radczych pozwalających przeciwdziałać zaistniałym sytuacjom. Badanie przeprowa-
dzone zostało w przedsiębiorstwie z branży stolarki otworowej.

Wstęp

Każda organizacja w trakcie funkcjonowania narażona jest na działanie różnych czyn-
ników i zjawisk (np. klęski żywiołowe, awaria systemów komputerowych, błędy pro-
dukcyjne jakościowe bądź ilościowe, strajk pracowników itd.), które mogą wpłynąć 
negatywnie na jej działalność oraz sposób jej postrzegania przez otoczenie lub wręcz 
mogą zatrzymać bądź uniemożliwić jej działanie. Właściwe zarządzanie sytuacją kry-
zysową może przyczynić się do budowania istotnej przewagi oraz wspomóc dalsze 
funkcjonowanie firmy, a zarazem stanowić istotną przewagę w dalszym funkcjono-
waniu organizacji.

Jak zauważają S. Slatter i D. Lovett: „Kryzys można rozumieć jako stan, który 
zagraża przetrwaniu firmy, realizacji jej celów, ogranicza czas dostępny na podję-
cie działań zaradczych i zaskakuje decydentów swoim pojawieniem się, stwarzając 
w ten sposób warunki silnej presji” [Slatter, Lovett 2001]. Z kolei I.I. Mitroff  i Ch.M. Pe-
arson stwierdzają, iż: „kryzys jest efektem pojawienia się nieoczekiwanych zakłóceń 
w działalności organizacji, w tym czynników wewnętrznych i zewnętrznych o loso-
wym charakterze” [Mitroff, Pearson 1998].
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D. Janczewska tego rodzaju sytuację definiuje w następujący sposób: „Zagro-
żenie kryzysem polega na pojawieniu się niespodziewanych zdarzeń w funkcjo-
nowaniu przedsiębiorstwa oraz występowaniu zapowiedzi przyszłych odstępstw 
jakościowych i ilościowych w zakresie obowiązujących parametrów procesowych, 
przyjętych procedur i kryteriów dotyczących efektywności przedsiębiorstwa – co 
zagraża dalszemu istnieniu firmy na rynku” [Janczewska 2012].

Odpowiednie przygotowanie, określenie silnych i słabych stron przedsiębior-
stwa, wskazanie potencjalnych sytuacji kryzysowych, oszacowanie ich wpływu na 
organizację, opracowanie scenariuszy działania w przypadku ich wystąpienia, wy-
znaczenie osób zarządzających oraz zespołu odpowiedzialnego za prawidłowe 
funkcjonowanie w czasie trwania sytuacji kryzysowej mogą pomóc uniknąć niektó-
rych kłopotów lub zmniejszyć ich niepożądane skutki. 

Ważnym elementem zarządzania kryzysowego jest komunikacja z otoczeniem 
firmy – zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Niekontrolowany przepływ in-
formacji, zwłaszcza w szybko zmieniającym się otoczeniu w dobie portali społeczno-
ściowych i błyskawicznego przepływu informacji, może pogłębić sytuację kryzyso-
wą i znacznie utrudnić skuteczne nią zarządzanie.

Celem artykułu jest zobrazowanie problematyki kryzysu oraz źródeł jego 
występowania. Zawiera on zarówno część teoretyczną opracowaną na podstawie stu-
diów literaturowych, jak i część badawczą dotyczącą przedsiębiorstwa X. Badania pro-
wadzono metodą obserwacji uczestniczącej oraz rozmów z ekspertami – menadżera-
mi pracującymi w firmie X.  Poruszana w prezentowanej pracy problematyka to:

1) Podstawowe pojęcia i definicje kryzysu (na podstawie literatury).
2) Strategie firm w warunkach kryzysu.
3) Analiza działalności przedsiębiorstwa (na podstawie badań własnych).
4) Analiza ryzyka w organizacji.
5) Podsumowanie analizy ryzyka biznesowego.

Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące kryzysu

Termin „kryzys” wywodzi się ze starożytnej greki i oznacza „wybór, decyzję, zma-
ganie się z czymś pod presją czasu” [https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys, dostęp: 
01.03.2020]. Może to być zjawisko mające charakter nagły bądź też postępujący 
w czasie. Jesteśmy w stanie wyodrębnić charakterystyczne dla niego cechy i da się go 
opisać w następujący sposób:

 · to punkt zwrotny na lepsze lub gorsze;
 · brak danych do podjęcia decyzji lub są one niekompletne;
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 · występuje presja czasu;
 · to znaczące zdarzenie w życiu Państwa, przedsiębiorstwa, człowieka, które niesie 

ze sobą radykalne zmiany;
 · towarzyszy mu uczucie niepewności, lęku, przerażenia lub w niektórych sytu-

acjach  zagrożenie życia;
 · w sytuacjach nagłych to moment, w którym decyduje się o strategii postępowa-

nia w zaistniałej sytuacji.
Pomimo iż kryzys może w efekcie przynieść pozytywne skutki, utożsamiany jest 

z reguły z negatywnymi odczuciami, głównie z utratą bezpieczeństwa, które jest 
podstawowym składnikiem komfortu zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu or-
ganizacji, czy – patrząc szerzej – Państwa. Należy jednak pamiętać, że bezpieczeń-
stwo nie jest stanem stałym. Jak zauważa A. Szymonik: „Stan bezpieczeństwa nie 
jest stanem stabilnym – nie jest dobrem danym podmiotowi raz na zawsze. W ży-
ciu codziennym występują ciągłe jego zagrożenia, zarówno od sił natury, jak i nie-
zamierzonych oraz zamierzonych skutków działalności człowieka. Dla zapewnienia 
pożądanego poziomu bezpieczeństwa tworzony jest system bezpieczeństwa, któ-
rego koherentnym składnikiem jest logistyka” [Szymonik 2011]. Można znaleźć wiele 
wyjaśnień słowa „bezpieczeństwo”, np. takie: „[Jest to] stan psychiczny lub prawny, 
w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie lub sprawnie 
działającym systemie prawnym” [Dunaj 1998]. Niemniej sprowadzają się one do 
zdefiniowania bezpieczeństwa jako stanu wolnego od ryzyka i zagrożenia, Tak jak 
pojęcie kryzysu, tak i pojęcie ryzyka w życiu prywatnym ma negatywny wydźwięk. 
W przedsiębiorstwie natomiast ryzyko jest podstawowym elementem rzeczywisto-
ści, w której owo przedsiębiorstwo funkcjonuje. Wyróżniamy cztery podstawowe 
grupy ryzyka w przedsiębiorstwie, a mianowicie: 

 · ryzyko biznesowe (sprzedaży, reputacji i marketingu, akceptacji nowego produk-
tu, konkurencji, jakości produktów, środowiska gospodarczego);
 · ryzyko rynkowe (kursowe, ceny towarów, stóp procentowych, płynności instru-

mentów finansowych);
 · ryzyko kredytowe (kraju, upadłości, płynności firmy, drugiej strony transakcji, 

koncentracji);
 · ryzyko operacyjne (systemowe, kontroli, katastroficzne, defraudacji, prawne, or-

ganizacyjne).
Analizę ryzyka przeprowadzać można w aspekcie dwóch parametrów, którymi są:

 · prawdopodobieństwo wystąpienia (niskie, średnie, wysokie);
 · znaczenie dla organizacji (niskie, średnie, wysokie).
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Terminem pokrewnym pojęciu „kryzys”, ale mającym nieco inne znaczenie i wy-
dźwięk, jest termin „sytuacja kryzysowa”. Jak wyjaśnia J. Witkowski: „W odróżnieniu 
od kryzysu, który z reguły jest naturalnym i cyklicznym etapem przełomu w proce-
sie rozwoju społeczno-gospodarczego, sytuacje kryzysowe mogą pojawić się nagle, 
a czas, siła i skutki ich występowania są bardzo trudne do prognozowania” [Witkow-
ski 2015, s. 156]. W tabeli przedstawione są różnice pomiędzy kryzysem ekonomicz-
nym a sytuacją kryzysową (zob. tabela 1).

Tabela 1. Różnice między kryzysem ekonomicznym a sytuacją kryzysową

Kryteria wyróżniające Kryzys ekonomiczny Sytuacja kryzysowa

Występowanie i przyczyny

Cyklicznie jako etap 
koniunktury gospodarczej w 
wyniku nadprodukcji lub 
nadmiernego zadłużenia

Sporadyczne w wyniku 
katastrof naturalnych, 
technicznych lub aktów 
terroryzmu

Pewność i możliwość prognozowania Znaczące i długookresowe Małe i krótkookresowe

Zasięg występowania Krajowy lub międzynarodowy Lokalny lub regionalny

Okres występowania Kwartały lub lata Dni, tygodnie, miesiące

Skutki

Spadek PKB i wzrost 
bezrobocia a także dochodów 
realnych, konsumpcji, 
inwestycji i obrotów handlu 
zagranicznego

Zmniejszenie 
bezpieczeństwa ludzi, 
mienia i degradacja 
środowiska

Dominująca rola zarządzania 
kryzysowego i logistyki

Proaktywna orientacja 
strategiczna

Reaktywne 
zabezpieczenie 
operacujne

Źródło: [Witkowski 2015, s. 156]. 

Strategie firm w warunkach kryzysu

Logistyka sytuacji kryzysowych tworzy sieć systemowych rozwiązań, niezbędnych do 
zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla określonych podmiotów. Jak 
pisze J.E. Nowak: „Misją działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzy-
sowych jest ratowanie życia i zdrowia rannym i chorym oraz zapewnienie wszystkim 
osobom potrzebującym warunków niezbędnych do przetrwania w tych sytuacjach” 
[Nowak 2009, s. 9]. Przedsiębiorstwo, analizując ryzyko związane z funkcjonowaniem 
zarówno w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym, przygotowuje się na wypa-
dek wystąpienia sytuacji kryzysowej, przyjmując różne strategie działania w zaistnia-

Potencjał wewnętrzny
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łej sytuacji, czyli strategie antykryzysowe. Obrana strategia działania logistycznego 
w sytuacji kryzysowej powinna pokrywać się z celami przedsiębiorstwa, jakie zostały 
założone w ogólnej strategii firmy. W tabeli przedstawione zostały strategie, wyni-
kające z relacji między mocnymi i słabymi stronami przedsiębiorstwa oraz szansami 
i zagrożeniami płynącymi z jego otoczenia (zob. tabela 2).

Tabela 2. Strategie tzw. czyste i antykryzysowe jako wynik relacji między potencjałem 

przedsiębiorstwa a uwarunkowaniem w jego otoczeniu

Źródło: [Witkowski 2015, s. 159].

Do kluczowych zadań logistyki sytuacji kryzysowych zaliczyć możemy zatem 
wszystkie działania związane z opracowaniem metod, narzędzi i instrumentów, któ-
re będą miały zastosowanie we wszystkich fazach kryzysu (zapobieganie, przygo-
towanie, reagowanie, odbudowa). W przypadku zaistnienia kryzysu niezbędne jest:

 · utworzenie zespołu zarządzania kryzysowego (ZZK);
 · określenie przyczyn kryzysu;
 · określenie natychmiastowych działań, które przyniosą efekty w krótkim czasie;
 · wprowadzenie działań, monitoring i ewentualna korekta.

Etapy tworzenia systemu identyfikacji i zapobiegania zagrożeniu kryzysem 
w przedsiębiorstwie to:

 · audyt zagrożenia kryzysem;
 · określenie nowych, docelowych potrzeb rynku;
 · ocena możliwości spełnienia nowych potrzeb klientów;
 · opracowanie harmonogramu działań w obszarach dotkniętych kryzysem;
 · realizacja strategii zarządzania kryzysem.

Celem tych wszystkich działań jest wczesne wykrywanie zagrożeń i przeciw-
działanie im u ich źródeł. Odpowiednie przygotowanie oraz wczesna reakcja na za-
istniałe sytuacje ma ogromny wpływ na dalszy przebieg kryzysu oraz jego zasięg. 
Błyskawiczne działania według wcześniej wytyczonych schematów nie gwarantują 
uniknięcia zagrożenia, ale pozwalają ograniczyć jego zasięg i niepożądane skutki.  
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Analiza działalności przedsiębiorstwa – na podstawie 
badań własnych

Opis przedsiębiorstwa

Firma X powstała na początku lat 90. XX wieku jako spółka prywatna oparta w 100% 
na polskim kapitale. W ciągu 25 lat z małego rodzinnego zakładu rozwinęła się w mię-
dzynarodową korporację, która dziś zajmuje pozycję wicelidera na światowym rynku 
stolarki otworowej. Obecnie firma X jest jednym z najbardziej innowacyjnych i naj-
prężniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce.

Organizacja zatrudnia ponad 4000 osób, w skład jej grupy wchodzi 28 spół-
ek zarówno produkcyjnych, jak i dystrybucyjnych. Produkty firmy można znaleźć 
w ponad 50 krajach na całym świecie. Sprzedaż w kraju to około 20% całości ob-
rotu towarowego, pozostałą część podaży stanowi eksport. Firma wciąż poszuku-
je nowych rozwiązań, skutkiem tego jest wiele patentów stanowiących dorobek 
oraz kapitał przedsiębiorstwa.

W dalszej części artykułu przedstawiono analizy na podstawie wywiadów 
przeprowadzonych z menadżerami zarządzającymi przedsiębiorstwem X oraz re-
zultaty badań empirycznych przeprowadzonych wewnątrz oraz na zewnątrz orga-
nizacji. Analizy te mają na celu wyznaczenie wskaźników niezbędnych do określenia 
zagrożeń endogenicznych oraz egzogenicznych, mających realny wpływ na przed-
siębiorstwo. Rezultaty tych badań posłużą do wczesnego wykrywania kryzysu oraz 
właściwego przeciwdziałania w sytuacjach kryzysowych. 

Analiza SWOT firmy X

Analiza SWOT została przeprowadzona w celu określenia oraz sklasyfikowania 
wszystkich składowych mogących mieć istotny wpływ na bieżącą i przyszłą sytuację 
przedsiębiorstwa. Badanie wskazuje mocne a także słabe strony, jak również poten-
cjalne szanse i zagrożenia płynące z otoczenia organizacji oraz z jej wnętrza. Analiza 
SWOT to technika badania informacji i jest wykorzystywana jako metoda analizy stra-
tegicznej przedsiębiorstwa. Za pomocą badania wskazane zostały wszystkie czynniki 
mające wpływ na przedsiębiorstwo, czego rezultatem będzie określenie jego obec-
nej kondycji oraz potencjału rozwojowego organizacji (zob. tabela 3).
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Tabela 3. Analiza SWOT

Mocne strony Słabe strony

• Unikalne produkty • Sezonowość popytu

• W 100% polska firma • Stosunkowo wysoka cena

• Długa gwarancja • Wysokie koszty utrzymania

• Wysoka jakość produktów • Duża rotacja pracowników

• Atrakcyjna oferta –

• Dobrze rozwinięta dystrybucja –

Szanse Zagrożenia

• Pojawienie się nowych rynków zbytu • Agresywna polityka konkurencyjna

• Upadek konkurencyjnych firm • Zmiana sytuacji politycznej na rynkach 
międzynarodowych (np. brexit)

• Zwiększająca się popularność produktów • Rozwój obecnej konkurencji

• Rozwój budownictwa • Pojawienie się nowej konkurencji na 
wysokim poziomie

• Wystąpienie klęsk żywiołowych (np. trzę-
sienie ziemi)

• Kopiowanie produktów

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji w firmie X oraz rozmów z ekspertami.

Następnie przeprowadzono porównanie i ocenę poszczególnych składników 
analizy SWOT metodą oceny ważonej (zob. tabela 4, tabela 5, tabela 6  i tabela 7).

Tabela 4. Mocne strony przedsiębiorstwa X

Mocne strony Ocena 1–5 Waga Ocena ważona:
ocena x waga

1. Unikalne pro-
dukty

4 0,3 1,2

2. Długa gwarancja 
jakości

4 0,2 0,8

3. Wysoka jakość 
produktu

3 0,3 0,9

4. Polski kapitał 
(100%)

2 0,2 0,4

SUMA 13 1                          (1) 3,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji w firmie X oraz rozmów z ekspertami.
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Tabela 5. Słabe strony przedsiębiorstwa X

Słabe strony            Ocena 1–5 Waga Ocena ważo-
na:
ocena x waga

1. Sezonowość popytu 4 0,35 1,40

2. Stosunkowo wysoka cena 2 0,10 0,20

3. Wysokie koszty utrzymania 3 0,25 0,75

4. Duża rotacja pracowników 4 0,30               1,20

SUMA 13 1                          
(1)

3,55

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji w firmie X oraz rozmów z ekspertami.

Tabela 6. Szanse przedsiębiorstwa X

Szanse Ocena 1–5 Waga Ocena ważona:
ocena x waga

1. Pojawienie się 
nowych rynków 
zbytu

4 0,3 1,5

2. Upadek konku-
rencji

3 0,2 0,6

3. Rozwój budow-
nictwa

5 0,3 1,5

4. Zwiększająca się 
popularność pro-
duktów

4 0,2 0,8

SUMA 16 1                          (1) 4,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji w firmie X oraz rozmów z ekspertami.

Tabela 7. Zagrożenia przedsiębiorstwa X

Zagrożenia Ocena 1–5 Waga Ocena ważona:
ocena x waga

1. Agresywna poli-
tyka konkurencji

5 0,3 1,5

2. Zmiana sytuacji 
na rynku międzyna-
rodowym

4 0,3 1,2

3. Rozwój konku-
rencji

3 0,3 0,9
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4. Kopiowanie 
produktów

3 0,1 0,3

SUMA 15 1                          (1) 3,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji w firmie X oraz rozmów z ekspertami.

Tabela 8. Podsumowanie wyników

Mocne strony:                                  3,3 Słabe strony:                                      3,55

Szanse:                                               4,4 Zagrożenia:                                        3,90

SUMA:                                                 7,7 SUMA:                                                 7,45

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji w firmie X oraz rozmów z ekspertami.

Jak widać z przeprowadzonej analizy, suma ocen pozytywnych (7,7) przewyższa 
sumę ocen negatywnych (7,45). Świadczyć to może o stosunkowo dobrej i stabilnej 
kondycji firmy.

Wśród ocen najwyższe noty przypisano następującym czynnikom:
 ·  mocne strony: unikalne produkty (ocena ważona: 1,2) – głównym produktem 

firmy X są okna połaciowe, w produkcji których istnieje praktycznie tylko jeden 
konkurent;
 ·  słabe strony: sezonowość popytu (ocena ważona: 1,4) – popyt na okna jest 

ściśle powiązany z branżą budowlaną, która charakteryzuje się dużą sezonowością;
 ·  szanse: pojawienie się nowych rynków zbytu (ocena ważona: 1,5) – duże na-

kłady na rozwój firmy, a także rosnąca rozpoznawalność marki X, dają uzasadnioną 
nadzieję na ekspansję na nowe rynki zbytu;
 ·  zagrożenia: agresywna polityka konkurencji (ocena ważona: 1,5) – coraz silniej-

sza pozycja marki X na rynku stolarki otworowej może powodować coraz bardziej agre-
sywną postawę konkurencji w walce o rynek, w tym również zachowania nieetyczne.

Analiza otoczenia

Do przeprowadzenia analizy otoczenia posłużono się analizą PESTE – jednym z na-
rzędzi służących do określania obecnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz do progno-
zowania zmian mogących zajść w ciągu kilku najbliższych lat. Na podstawie analizy 
funkcjonowania przedsiębiorstwa wyodrębnione zostały następujące czynniki, któ-
rych zmiany – według prognoz – mogą stworzyć realne zagrożenie w kontekście wy-
stąpienia sytuacji kryzysowej:
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 · P (czynnik polityczny), tj. przepisy dotyczące handlu zagranicznego – ponie-
waż firma eksportuje niemal 80% swoich wyrobów zmiany w polityce celnej i sze-
roko pojętym handlu zagranicznym, dotyczące nie tylko sprzedaży produktów, ale 
również pozyskiwania komponentów z rynków zagranicznych, mogą mieć kata-
strofalny wpływ na kondycję finansową firmy.
 · E (czynnik ekonomiczny), tj. cykl koniunktury gospodarczej – cykle koniunk-

turalne i kondycja gospodarki bezpośrednio wpływają na branżę budowlaną, 
a jej kondycja bezpośrednio oddziałuje na popyt na stolarkę okienną. W przypad-
ku spadku w sektorze budowlanym, spada także popyt na montaż okien w wy-
konywanych inwestycjach. Ponadto, w złym cyklu koniunkturalnym konsumenci 
również niechętnie i ostrożnie podejmują decyzję o remontach, w tym także i te 
o wymianie okien na bardziej nowoczesne, energooszczędne.
 · S (czynnik społeczno-kulturowy), tj. demografia – niż demograficzny, czy spadek 

liczby ludności na danym terenie, ma podobnie jak w przypadku czynnika ekono-
micznego wpływ na popyt w branży budowlanej. Mniej ludności oznacza mniejsze 
zapotrzebowanie na mieszkania, co skutkuje niższym popytem oraz przychodem 
dla przedsiębiorstwa.
 · T (czynnik technologiczny), tj. stagnacja w technologii – bardzo niebezpiecz-

ny czynnik, który nie tylko doprowadza do zrównania się z konkurencją, ale może 
nawet spowodować, że firma zostanie daleko z tyłu. Z tego powodu zasadne jest 
śledzenie najnowszych technologii, stworzenie w firmie działu rozwoju, dostoso-
wanie się do zmian technologicznych i trendów na rynku. Takie działanie ma na 
celu wyprzedzenie konkurencji i pozostawanie krok przed innymi producentami.
 · E (czynnik ekologiczny), tj. zakaz stosowania pewnych materiałów – decyzje 

o wycofaniu pewnych materiałów stosowanych do produkcji okien (np. tworzyw 
sztucznych) podjęte przez UE, USA czy inne kraje, do których sprzedawane są pro-
dukty firmy X, mogą spowodować znaczący wzrost kosztów niezbędnych do po-
szukiwania nowych rozwiązań czy zmian w procesie produkcyjnym.

Wnioski płynące z analizy PESTE pozwalają przedsiębiorstwu prognozować moż-
liwe zmiany zachodzące w otoczeniu firmy. Wyżej wymienione czynniki zdają się być 
kluczowe dla bieżącej działalności przedsiębiorstwa, ale także wskazują na możliwe 
niekorzystne zmiany otoczenia w przyszłości.

To oczywiste, że firmy funkcjonujące na rynku nie mają wpływu na pewne zmia-
ny zachodzące w otoczeniu, ale przeprowadzenie analizy i świadomość możliwości 
wystąpienia niekorzystnych zmian pozwalają przygotować się i znaleźć wcześniej 
takie rozwiązania, które umożliwią zminimalizowanie ich skutków.
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Na podstawie wyników analizy SWOT oraz PESTE można określić czynniki ryzyka 
działalności gospodarczej firmy X. Dokonując analizy ryzyka, określano prawdopo-
dobieństwo wystąpienia tych czynników oraz ich wpływ na przedsiębiorstwo X.

Analiza ryzyka w organizacji

Ryzyko sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie sklasyfikować można zaliczając je 
do jednej z czterech następujących grup:

I) Ryzyko biznesowe.
II) Ryzyko rynkowe.
III) Ryzyko kredytowe.
IV) Ryzyko operacyjne.
Do każdej z tych kategorii przypisać można kilka lub kilkanaście przyczyn kryzysu.
Jako główny czynnik, który doprowadzić może do sytuacji kryzysowej w firmie X, 

do dalszych analiz wybrano ryzyko biznesowe, a konkretnie: ryzyko konkurencji. 
Przejawem tego rodzaju ryzyka jest obserwowany szybki wzrost liczby firm konku-
rencyjnych. Poniżej została przedstawiona analiza, która prowadzi do tego wniosku.
Czynniki ryzyka:

1) Czynniki wewnętrzne:
 · problemy z jakością produktu;
 · wypadki przy pracy;
 · brak kapitału lub innych zasobów;
 · błędy lub przestępstwa szeregowych pracowników (zob. rysunek 9).
2) Czynniki zewnętrzne:

 · nieprawdziwe informacje podawane w mediach;
 · agresywna polityka konkurencji;
 · spadek dynamiki (zwolnienie) tempa wzrostu gospodarczego;
 · kopiowanie produktów;
 · niekorzystne decyzje władz (zob. rysunek 10).

Tabela 9. Ryzyko biznesowe – czynniki wewnętrzne

L.p. Czynniki ryzyka –
wewnętrzne

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia
(niskie – średnie – 
wysokie)

Znaczenie dla firmy
(niskie – średnie – 
wysokie)

1. Problemy z jakością 
produktu Średnie Wysokie
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2. Wypadki przy pracy Niskie Wysokie

3. Brak kapitału lub 
innych zasobów Średnie Wysokie

4. Błędy lub przestęp-
stwa szeregowych 
pracowników

Niskie Średnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji w firmie X oraz rozmów z ekspertami.

Tabela 10. Ryzyko biznesowe – czynniki zewnętrzne

L.p. Czynniki ryzyka –  
zewnętrzne

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia
(niskie – średnie –  
wysokie)

Znaczenie dla firmy
(niskie – średnie – 
wysokie)

1.
Nieprawdziwe in-
formacje podawane 
w mediach

Niskie Średnie

2. Agresywna polityka 
konkurencji Wysokie Wysokie

3.
Spadek dynamiki 
tempa wzrostu 
gospodarczego

Średnie Wysokie

4. Kopiowanie pro-
duktów Średnie Średnie

5. Niekorzystne decy-
zje władz Niskie Wysokie

 Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji w firmie X oraz rozmów z ekspertami.

Mapa ryzyka

Na podstawie analizy prawdopodobieństwa wystąpienia oraz znaczenia czynników 
sporządzono mapę ryzyka.

Mapa ryzyka obejmuje dwa obszary:
 · prawdopodobieństwo wystąpienia danego czynnika;
 · znaczenie danego czynnika dla firmy.

Na mapie ryzyka dla badanej firmy w obszarze tych dwóch współrzędnych 
umieszczono czynniki przedstawione i ocenione w zamieszczonych wcześniej tabe-
lach (zob. rysunek 1).
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Rysunek 1. Mapa ryzyka firmy X

wysokie

średnie

niskie

niskie średnie wysokie

prawdopodobieństwo

znaczenie dla firmy

czynniki groźne dla 
firmy

kopiowanie produktów

problemy z jakością 
produktów, brak 

kapitału lub innych 
zasobów, spadek 
dynamiki tempa 

wzrostu gosp.

błędy lub przestępstwa 
szeregowych 
pracowników, 
nieprawdziwe 

informacje w mediach

niekorzystne decyzje 
władz, wypadki przy 

pracy

agresywna polityka 
konkurencji

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli 9 i tabeli 10.

Na podstawie mapy ryzyka określono następujące istotne obszary ryzyka firmy X:
1) Najbardziej prawdopodobną przyczyną kryzysu w firmie jest agresywna po-
lityka konkurencji, co ma wysokie znaczenie dla przedsiębiorstwa oraz wykazuje 
wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia.
2) Wysokie znaczenie dla firmy, a zarazem średnie prawdopodobieństwo wy-
stąpienia, mogą mieć: problemy z jakością produktów, brak kapitału oraz spadek 
dynamiki tempa wzrostu gospodarczego.
3) Średnie prawdopodobieństwo wystąpienia i średnie znaczenie dla firmy 
może mieć kopiowanie produktów.

Podsumowanie analizy ryzyka biznesowego

Celem artykułu była identyfikacja i określenie źródeł kryzysu w przedsiębiorstwie 
z branży stolarki otworowej. Cel ten został osiągnięty.

W artykule zostały przedstawione badania i analizy mające służyć wczesnemu 
wykrywaniu zagrożeń oraz wdrożeniu odpowiednich środków zaradczych, pozwala-
jących przeciwdziałać potencjalnym lub zaistniałym sytuacjom kryzysowym.
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Analiza ryzyka biznesowego w przedsiębiorstwie X wskazuje, w jakich obszarach 
należy wprowadzić zmiany tak, by uniknąć ewentualnych zagrożeń, które mogą wy-
stąpić w przyszłości. Przygotowana analiza wskazuje również, jakie należy podjąć 
działania zapobiegawcze w celu uniknięcia kryzysu. Oto one:

1) Przede wszystkim powinno się unikać konfrontacji z konkurencją. Należy zwró-
cić się ku dywersyfikacji produktowej, szukać innowacyjnych rozwiązań, rozpocząć 
prace nad nowymi produktami. Aby uniknąć problemów z jakością produktów, na-
leży stale kontrolować procesy zakupu materiałów do produkcji, sam proces pro-
dukcji, a także sposób magazynowania oraz przygotowania do transportu.
2) Powinno się zadbać o prawidłową kondycję finansową poprzez eliminowanie 
ryzyka zawierania transakcji z nieuczciwymi i niepewnymi klientami, stosowanie 
dobrych praktyk w prowadzeniu firmy, co wpłynie pozytywnie na rentowność 
przedsiębiorstwa oraz ułatwi pozyskanie kapitału ze źródeł zewnętrznych. Do-
bra kondycja finansowa, praca nad nowymi produktami, poszukiwanie nowych 
rynków zbytu pozwolą też ograniczyć negatywne skutki ewentualnego spowol-
nienia tempa wzrostu gospodarczego. 
3) Nie należy lekceważyć problemu kopiowania produktów, gdyż zjawisko to 
może mieć wpływ na zmniejszenie sprzedaży produktów oryginalnych. Trzeba 
zadbać zatem o prowadzenie kampanii informacyjnej, patentowanie własnych 
wynalazków, wzorów przemysłowych oraz bezwzględnie piętnować producen-
tów podróbek. 
4) Dbałość o wysoką jakość produktu unikalnego i oryginalnego spowoduje, 
iż klienci nie będą zaineresowani zakupem zdecydowanie gorszych jakościowo 
substytutów.
W świecie ciągłej rywalizacji, po to, by móc przetrwać, potrzebna jest ciągła ana-

liza zmieniającego się otoczenia i umiejętność dopasowania się do zachodzących 
zmian. Dlatego w procesie precyzyjnego lokalizowania źródła zagrożeń i skuteczne-
go jego eliminowania tak ważne są właściwie przygotowane dane. Kryzys to zagro-
żenie, ale również szansa na transformację, optymalizację oraz innowację – wymusza 
je nieustanna walka o bycie konkurencyjnym w rywalizacji rynkowej. „Konkurencyj-
ność przedsiębiorstwa opiera się na umiejętności realizacji podstawowych celów 
jego funkcjonowania, takich jak: zdolność zwiększania przychodów ze sprzedaży, 
optymalizowania kosztów działalności gospodarczej, powiększania zysków, wzrostu 
udziału w rynku, wzrostu inwestycji” [Janczewska 2012]. Tak więc kryzys nie powinien 
być postrzegany tylko w kategoriach negatywnych, ponieważ umiejętność wczesne-
go wykrywania zagrożeń i przeciwdziałania ich skutkom ma ogromny wpływ na tak 
potrzebne transformacje, czego skutkiem jest silniejsza pozycja na rynku. 
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Niewątpliwie obecny kryzys globalny pozwala bardziej zrozumieć i wczuć się 
w badanie i analizę zagrożeń kryzysem. Umiejętność takiego badania może być 
przydatna do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach nadchodzących zmian. 
Trzeba też założyć, że w przyszłości w decyzjach menadżerskich opartych na analizie 
ryzyka uwzględniona będzie automatyzacja i autonomizacja zachodząca we wszyst-
kich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa 4.0.
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Company

Abstract: Distributed teams are becoming the standard for most companies these days. 

The best proof of this is the dynamically growing market of outsourcing companies, 

for which distributed teams are one of the key selling points. Diversification of project 

resources and the possibility of shift work are undoubtedly two important advantages 

and, of course, not the only ones that encourage the decision to invest money in a distri-

buted work model. However, it is important to bear in mind the risks associated with 

this approach. Before making key decisions, each manager should ask himself at least 

two questions: how to minimize the problems that are a natural course of things in such 

an environment and whether the benefits of working in such a model in the long run 

exceed the expenses associated with it.

The aim of the article is to analyze the opportunities and threats in the logistics mana-

gement of dispersed energy emergency teams. Managing and working in distributed 

teams can be a very big challenge.
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Wstęp

Rozproszone zespoły w dzisiejszych czasach stają się standardem pracy większości 
firm. Najlepszym dowodem na to jest dynamicznie rosnący rynek  firm outsourcin-
gowych, dla których rozproszone zespoły są jednym z kluczowych produktów sprze-
daży. Dywersyfikacja zasobów projektowych oraz możliwość pracy zmianowej są 
niewątpliwie dwoma ważnymi, ale oczywiście nie jedynymi, atutami, które skłaniają 
do podjęcia decyzji o inwestowaniu pieniędzy w rozproszony model pracy. Należy 
jednak pamiętać o ryzykach, jakie wiążą się z takim rozwiązaniem. Każdy z menadże-
rów, przed podjęciem kluczowych decyzji, powinien zadać sobie co najmniej dwa 
następujące pytania: 

 · W jaki sposób zminimalizować problemy, których pojawienie się jest czymś natu-
ralnym w takim środowisku pracy?
 · Czy korzyści wynikające z pracy w takim modelu na dłuższą metę przewyższą 

poniesione nakłady finansowe?
Celem artykułu jest analiza szans i zagrożeń w zarządzaniu logistycznym zespo-

łami rozproszonymi pogotowia energetycznego. Praca w zespołach rozproszonych 
oraz zarządzanie nimi może być niezwykle trudnym wyzwaniem. Bardzo często pod-
czas pracy w takich zespołach nacisk położony jest na inne elementy współpracy 
niż ma to miejsce w zespołach stacjonarnych. Bardzo ważne jest, aby obserwować 
przepływ informacji i procesów w grupie, dzięki czemu możliwe będzie dobranie 
najskuteczniejszych narzędzi do uporania się z zaistniałymi trudnościami.

Logistyka w branży energetycznej

Zagwarantowanie ciągłości dostaw energii cieplnej i elektrycznej z uwzględnieniem 
właściwych parametrów jest strategicznym zadaniem, przyczyniającym się do reali-
zacji podstawowych potrzeb mieszkańców polskich miast oraz do rozwoju gospo-
darczego danego obszaru i jego bezpieczeństwa. Trudno wyobrazić sobie dziś życie 
i rozwój jakiejkolwiek aglomeracji bez zapewnienia jej ciągłości dostaw energii. Do-
tyczy to zarówno działalności firm, egzystencji mieszkańców miasta, jak i praktycznie 
każdej sfery działalności miejskiej aglomeracji. Bez dostaw energii lokalni wytwórcy 
dóbr podstawowych nie byliby w stanie wyprodukować potrzebnej ilości np. żyw-
ności (pieczywo), dostawcy nie mogliby zatankować swoich flot samochodowych, 
przez co zakłócone zostałyby łańcuchy dostaw do sklepów. Bez ogrzewania niemożli-
we jest prowadzenie w lokalach, mieszkaniach, firmach jakiejkolwiek działalności. Tak 
więc bez dostaw energii w mieście zapanowałby chłód, ciemność i chaos. Działalność 
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przedsiębiorstw energetycznych dla większości ludzi jest już tak oczywista, że nie są 
oni świadomi ogromu pracy, jaką armia ludzi wykonuje każdego dnia po to, aby oni 
mogli się rozwijać, pracować, robić zakupy, chodzić do teatrów na baseny i – ogólnie 
mówiąc – czuć się bezpiecznie. Energetyka jest zatem branżą, która zgodnie z hierar-
chią potrzeb Abrahama Maslowa, zaspokaja ludzkie potrzeby bezpieczeństwa (zob. 
rysunek 1) [Maslow 2016].

Rysunek 1. Piramida potrzeb według Abrahama Maslowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Maslow 2016].

Ogół inicjatyw rozwojowych podejmowanych przed przedsiębiorstwa energe-
tyczne oraz daleko idące inwestycje wdrażane przez dostawców energii mają na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania odbiorców przemysłowych i miesz-
kańców. Rozwój technologii oraz inwestowanie w inteligentne sieci energetyczne 
pozwala na dostosowanie się do obecnych wymagań rynku oraz panujących na nim 
trendów. Konkurencyjność i innowacyjność to zjawiska szczególnie ważne w roz-
woju funkcji logistyczno-dystrybucyjnej tych przedsiębiorstw [Szyjko 2011]. Pro-
gnozuje się znaczący wzrost zapotrzebowania na energię w krajach rozwijających 
się, co sprawia, że jest to dominujący czynnik wpływający na procesy zarządzania 
logistycznego w energetyce, jej ciągły rozwój i dostosowywanie się do coraz to bar-
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dziej wymagającego rynku. Branża energetyczna różni się znacznie od innych. Ta od-
mienność polega na konieczności utrzymania znacznej ilości sieci energetycznych. 
Bez nich sprzedaż, przetrwanie i dalszy rozwój przedsiębiorstw byłyby niemożliwe. 
Wiele osób z branży uważa, że nie jest dziś problemem wyprodukowanie energii 
w postaci produktu. Aby móc ją sprzedawać, należy posiadać całą sieć energetyczną 
na danym obszarze, bo dopiero to pozwala na dystrybucję oraz dostarczanie pro-
duktu. Zauważalne jest zwiększone zainteresowanie sieciami energetycznymi, któ-
re – często zapomniane – działają nieprzerwanie od ponad 60 lat.  Układane były 
w czasach funkcjonowania poprzedniego ustroju, a dziś otrzymanie zgody na ich 
wymianę w centrach dużych miast to bardzo czasochłonny proces. I właśnie dlatego 
zarządzanie logistyczne w sektorze sieci energetycznych nabiera bardzo istotne-
go znaczenia. Każdego dnia pogotowia energetyczne otrzymują zgłoszenia o bra-
kach w dostawach i podejmują natychmiastowe działania w celu jak najszybszego 
przywrócenia dostaw energii. Energia jest produktem strategicznym w każdej dzia-
łalności, dlatego bardzo ważny jest czas usuwania zdarzeń niepożądanych. Klienci 
oczekują ciągłości dostaw, a przedsiębiorstwa energetyczne pragną nieustannie 
prowadzić sprzedaż, która zapewnia im przetrwanie i dalszy rozwój. Najważniej-
szymi elementami wpływającymi na tempo podejmowania działań są: prawidłowy 
przepływ informacji, krótki czas diagnozowania usterek, wiedza, posiadanie szyb-
kiego dostępu do części zamiennych niezbędnych do naprawy, znajomość sieci oraz 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie. Sa-
tysfakcja oraz pełne zadowolenie klienta, będące najważniejszą wartością dla firmy 
sprzedającej energię, zależy od funkcjonujących w niej zasad zarządzania logistycz-
nego oraz ich ciągłego rozwoju i ulepszania. 

Zarządzanie logistyczne oznacza zarządzanie powiązanymi ze sobą przepływa-
mi informacji, środków finansowych i materiałów – od źródeł surowców, poprzez 
produkcję energii do dystrybucji finalnych produktów. Umiejętności i kompetencje 
w zakresie zarządzania logistycznego są najważniejszymi obecnie czynnikami sprzy-
jającymi utrzymaniu i rozwojowi sektora energetycznego. Mają szczególne znacze-
nie zwłaszcza dziś, w dobie odnawialnych źródeł energii, które bez wątpienia będą 
zdobywać coraz większy udział w rynku. 

Systemy logistyczne jako element wsparcia zarządzania 
zespołami pogotowia energetycznego

Łódzki system ciepłowniczy musi sprostać trendom zmian w zapotrzebowaniu na 
energię cieplną oraz dostosować parametry czynnika grzewczego do zmieniających 
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się warunków klimatycznych przy zagwarantowaniu odpowiedniej jakości dostaw 
ciepła. Nieuniknionym procesem jest wprowadzenie zmian technologicznych w celu 
poprawy sprawności dostaw ciepła oraz efektywności energetycznej [Osiadacz, Cha-
czykowski, Kwestarz 2016, ss. 391–399]. Obserwując dynamikę postępu technologii, 
można zauważyć, że możliwość komunikacji oraz przesyłu danych wieloma kanała-
mi otwiera nowe perspektywy dla rozwoju energetyki. Kiedy w 1953 roku powstała 
koncepcja budowy sieci ciepłowniczej w Łodzi i zasilania jej z adaptowanej do celów 
ciepłowniczych elektrowni przy ulicy Targowej (Ciepłownia EC-1) do połowy lat 80. 
XX wieku, systemy teleinformatyczne oraz komunikacyjne praktycznie nie istniały 
[Kowalska-Wajnkaim 2007, ss. 92–99]. Praca pogotowia ciepłowniczego od samego 
początku jego istnienia wiązała się z zarządzaniem zespołami rozproszonymi.  Usterki 
lub awarie zgłaszane były listownie lub klient w sprawach pilnych musiał przyjechać 
do biura obsługującego odpowiedni rejon miasta. Ponieważ pracownicy terenowi 
działali już w rozproszeniu, zgłoszenia te były realizowane dopiero następnego dnia 
roboczego. Do dyspozycji pogotowia był jeden samochód, który rano rozwoził pra-
cowników na podległe obszary. Następnie przez cały dzień pracownicy poruszali się 
komunikacją miejską lub pieszo. Na zakończenie dnia pracy przywożeni byli autem 
służbowym do biura rejonu. W połowie lat 80. XX wieku przydzielono brygadom po-
gotowia ciepłowniczego samochody służbowe wyposażone w radiostację. Przepływ 
informacji odbywał się poprzez telefon stacjonarny (zgłoszenie od klienta przyjmo-
wało biuro rejonu), następnie o określonych godzinach brygady otrzymywały zgło-
szenia od klienta przekazywane od pracownika biura danego rejonu. Znacząco skró-
ciło to czas reakcji i poprawiło szybkość podejmowania działań na terenie miasta. Po 
roku 2000 rynek telefonii komórkowej był już na tyle rozwinięty (w dodatku dostęp 
do tego typu urządzeń zwiększył się w wyniku spadku ich cen), że podjęto decyzję 
o wyposażeniu brygad pogotowia ciepłowniczego w telefony komórkowe. Od tego 
czasu komunikacja z zespołami pogotowia mogła odbywać się w dowolnym czasie. 
Po 2005 roku, wraz z rozwojem sieci 3G dającej możliwość transmisji pakietowej, za-
częto budować i wykorzystywać nowe narzędzia w procesie doskonalenia zarządza-
nia w energetyce.

Charakterystyka problemów zarządzania zespołami 
pogotowania energetycznego

Najistotniejsze problemy w zarządzaniu zespołami pogotowia ciepłowniczego związa-
ne są z rozproszeniem tych zespołów oraz ilością materiałów i narzędzi wykorzystywa-
nych w ich codziennej pracy. Pracownicy terenowi zgodnie z założeniami przygotowują 
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się do pracy według planu zadań do wykonania. W razie wystąpienia zdarzenia nagłego 
może się okazać, że nie są w stanie odpowiednio szybko zareagować. Problemy spra-
wia również to, że do budowy automatyki węzłowej i sieciowej wykorzystywane są po-
dzespoły różnych producentów, takich jak: Siemens, Danfoss, Samson, Wilo, Grundfos 
i wielu innych. Każdy z podzespołów od poszczególnych dostawców nie jest kompaty-
bilny z pozostałymi. Trzeba wobec tego dotrzeć na miejsce i ustalić, co jest przyczyną 
usterki, następnie przyjechać do biura rejonu i pobrać odpowiedni sprzęt potrzebny do 
zabezpieczenia i wykonania danej pracy. Dopiero po ponownym przyjechaniu do miej-
sca wystąpienia anomalii można usunąć usterkę i przywrócić prawidłową pracę danej 
instalacji. Pracownicy pogotowia są zmuszeni dwukrotnie jeździć na miejsce wystąpie-
nia awarii i w związku z tym spędzają znaczną ilość czasu pracy w samochodzie zamiast 
przystąpić od razu do czynności naprawczych. To wszystko powoduje stratę czasu, ob-
niżenie jakości obsługi klienta, a także generuje koszty w postaci wysokiego zużycia 
paliwa. Dziś klienci nie lubią i nie chcą czekać w sprawach dotyczących zaspokojenia 
ich podstawowych potrzeb, a taką potrzebą jest niewątpliwie posiadanie dostępu do 
ciepłej wody użytkowej czy centralnego ogrzewania lokali. Starając się wyjść naprzeciw 
coraz wyższym wymaganiom klientów, pogotowie ciepłownicze usprawnia swoje dzia-
łania i jest to obszar, w którym zachodzi wiele zmian.

Poważnym problemem jest również liczba kluczy koniecznych, aby sprawnie 
i szybko realizować zgłoszenia dotyczące reklamacji pracy węzłów ciepłowniczych. 
Aby dostać się do węzła cieplnego, czasem konieczne staje się najpierw otwarcie 
ogrodzonej posesji (np. apartamentowca), następnie drzwi klatkowych, potem drzwi 
wejściowych do piwnicy/garażu i dopiero wtedy można otworzyć drzwi pomiesz-
czenia, w którym znajduje się węzeł cieplny. Jeśli weźmiemy pod uwagę konieczność 
obsłużenia ok. 10  000 węzłów, może to generować potrzebę użycia maksymalnie 
prawie 40 000 kluczy. Oczywiście często wystarczy znać kod dostępu do właściwej 
posesji czy klatki lub posiadać brelok zbliżeniowy do otwarcia drzwi, lecz należy pa-
miętać, że pogotowie ciepłownicze nie będzie działało sprawnie, jeżeli wyposażone 
zostanie tylko w jeden komplet kluczy do obiektu. W brygadzie eksploatacyjnej po-
dzielonej na dwa zespoły do pracy w terenie każdy z zespołów musi posiadać ten 
sam komplet kluczy. Daje to możliwość podjęcia natychmiastowych działania w każ-
dym momencie zaistnienia zdarzenia niepożądanego (awarii lub usterki). Utrzyma-
nie, uzupełnianie i dbanie o cały proces związany z obiegiem kluczy, a chodzi tu tak-
że o specjalne skrzynki do ich przewozu i przywieszki identyfikacyjne, jest bardzo 
kosztowne i czasochłonne,  jeśli chodzi o organizację. 

Często zdarzają się usterki lub awarie takich urządzeń, których pogotowie nie 
posiada w swoich zasobach jako gotowych do użycia zamienników. Związane jest 
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to z ich ceną (ok. 100–200 tys. złotych). Chodzi tu o sieciowe układy stabilizacji ci-
śnienia, których posiadanie w magazynie w stanie gotowym do natychmiastowego 
wydania wiązałoby się (ze względu na ich różnorodność) z zamrożeniem od kilku do 
kilkunastu milionów złotych. W momencie wystąpienia zapotrzebowania na wymia-
nę, urządzenie jest zamawiane, a pracownicy pogotowia ciepłowniczego starają się 
utrzymać stałe ciśnienie na danym obszarze.

Narzędzia wsparcia i realizacja komunikacji – systemy 
logistyczne

Nie ulega już dziś wątpliwości, że w ostatnim dwudziestoleciu dokonał się bardzo dy-
namiczny rozwój komputeryzacji w energetyce. Podążamy w tym względzie za kra-
jami wysoko uprzemysłowionymi. Postęp techniczny daje energetyce możliwość ko-
rzystania z nowych instrumentów o przełomowym znaczeniu dla poprawy procesów 
logistycznych i efektywności pracy. Częstotliwość pojawiania się narzędzi o – rzec by 
można – epokowym znaczeniu stale rośnie, podobnie jak równolegle rośnie tempo 
ich masowego wykorzystywania oraz zakresy możliwości zastosowania [Bartoszek, 
Suchocki 1996, ss. 65– 66].

Podczas procesu komputeryzacji pierwszym powszechnie stosowanym narzę-
dziem wykorzystywanym do poprawy procesów logistycznych był Microsoft Excel. 
Możliwość tworzenia zestawień, prowadzenia rozbudowanych baz danych i łatwość 
ich edycji sprawia, że do dziś jest chętnie używany. Służy brygadom głównie do two-
rzenia listy przeglądów i pozwala zachować porządek i ład w prowadzonych przez 
ich członków czynnościach, a także w dokumentacji pomiarów oraz dziennikach 
operacyjnych zawierających historię wykonanych czynności. Wykorzystywany jest 
też do realizacji ich własnych celów, np. do tworzenia list i zestawień. W wersji ar-
kusza online, kiedy można dać wybranym użytkownikom dostęp do arkusza i pra-
cować w czasie rzeczywistym z możliwością podglądu przez użytkowników oraz 
dostępem do edycji w wybranym zakresie, wykorzystywany jest do komunikacji. 
Bardziej rozwinięte systemy również posiadają możliwość eksportu danych właśnie 
w formie arkusza Excel, które następnie mogą być edytowane pod dowolnym ką-
tem i zgodnie z zaistniałą potrzebą. 

Dawne książki inwentarzowe zostały zastąpione przez nowoczesny system GIS, 
tj. System Informacji Geograficznej (zob. rysunek 2). Delegowani pracownicy przez 
dwa lata wprowadzali wszystkie dane do jednego systemu. Każdy rurociąg ciepłow-
niczy, komora ciepłownicza wraz z armaturą zostały do niego wpisane i szczegóło-
wo zaznaczone na mapie. Każdy węzeł ciepłowniczy wraz ze szczegółowymi danymi 
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o tym, co się w nim znajduje, także został do niego wprowadzony. System zawiera 
również rozbudowaną bazę dokumentacji powykonawczych wraz ze schematami, 
do których można mieć dostęp praktycznie w dowolnym momencie. W międzycza-
sie uprawnieni pracownicy mogli już korzystać z informacji wpisanych do tego na-
rzędzia, co w wielu przypadkach pozwoliło zaoszczędzić czas i usprawniło zdobycie 
w razie potrzeby informacji o danym obiekcie.

Rysunek 2. Zrzut ekranu – strona startowa narzędzia GIS

Źródło: opracowanie własne.

W chwili obecnej mapa wraz z danymi jest kompletna, a zmiany, jakie zachodzą 
w obrębie danej instalacji są wprowadzane na bieżąco. Narzędzie pozwala także na 
bardzo zaawansowane analizy pracy sieci w całej Łodzi lub w wybranym obszarze 
miasta (zob. rysunek 3). Po wskazaniu miejsca, w którym potrzebne jest unieczynnie-
nie, narzędzie potrafi pokazać armaturę do zamknięcia i przeanalizować niezbędne 
do wykonania prac sieciowych zabezpieczenia. 
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Rysunek 3. Zrzut ekranu – narzędzie GIS

Źródło: opracowanie własne.

System ten znacząco zmienił sposób pracy w pogotowiu ciepłowniczym. Do cza-
su jego wprowadzenia pracownicy pogotowia musieli sporządzać własnoręcznie za-
piski odnośnie topografii i lokalizacji sieci oraz najważniejszych punktów.  

W 2014 roku otrzymano zgodę na wdrażanie projektu AMT Maximo. Jest to apli-
kacja do planowania i zarządzania działaniami pracowników pogotowia ciepłow-
niczego. Projekt przewidywał wyposażenie każdego pracownika w smartfon wraz 
z zainstalowaną aplikacją AMT Maximo (zob. rysunek 4). Bazę danych aplikacji pod-
łączono interfejsem z narzędziem GIS i zaciągnięto cały majątek organizacji, który 
aktualizuje się wraz z wprowadzanymi zmianami. Aplikacja służy do zarządzania ma-
jątkiem, lecz jej głównym zadaniem jest wsparcie procesów zarządzania pracą po-
gotowia. Pracownicy na stanowisku mistrza mają do dyspozycji wiele poleceń, które 
zakładają do wykonania w danym dniu roboczym na danym majątku przedsiębior-
stwa. Następnie przypisują techników do wykonania danego zlecenia. 
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Rysunek 4. Zrzut ekranu – aplikacja AMT Maximo: formatka mistrza

Źródło: opracowanie własne.

W chwili wystawienia zlecenia pracownik terenowy otrzymuje dyspozycję wyko-
nania danej pracy. Zatwierdza rozpoczęcie dojazdu, klikając: „Start dojazd”, następ-
nie w chwili rozpoczynania pracy właściwej również klika w oknie aplikacji: „Start 
praca”, a po zakończeniu: „Zakończ”. Może również kończąc, dodać komentarz do-
tyczący wykonanej pracy (zob. rysunek 5). W praktyce komentarze głównie odnoszą 
się do BHP lub napotkanych podczas wykonywania pracy trudności.
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Rysunek 5. Zrzuty ekranu – aplikacja AMT Maximo: formatka technika

  

   

Źródło: opracowanie własne.

Mistrzowie danych obszarów mogą zmieniać priorytet poszczególnych zadań 
i wskazywać te, które należy wykonywać w pierwszej kolejności. Dzięki temu są 
w stanie obserwować przebieg pracy poszczególnych zespołów pracowniczych.

Aby skutecznie i efektywnie prowadzić działania na terenie Łodzi, mistrzowie 
w 2017 roku otrzymali jeszcze jedno narzędzie do poprawnego zarządzania pracą 
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pogotowia ciepłowniczego. Jest to aplikacja Globtruck, która służy do monitorin-
gu ruchów floty pojazdów pogotowia na terenie obsługiwanym. Zamontowane 
w pojazdach urządzenia GPS dają możliwość podglądu lokalizacji zespołów w czasie 
rzeczywistym. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej natychmiastowego 
działania, mistrz może podjąć błyskawicznie decyzję, który zespół wysłać na miejsce. 
Wprowadzenie tego narzędzia do użytkowania znacząco przyczyniło się do ogra-
niczenia strat będących skutkiem wystąpienia sytuacji niepożądanych, ale również 
skróciło czas potrzebny na dojazd techników do miejsca zdarzenia.

Po dwóch latach testów na grupie badawczej składającej się z 20–30 urządzeń 
zdecydowano o uruchomieniu projektu zakładającego montaż urządzeń teleme-
trycznych w pomieszczeniach, w których znajdują się węzły cieplne. Czas przewidy-
wany na wykonanie projektu to aż 7 lat. Główne założenia zakładają montaż dwóch 
typów urządzeń, Te urządzenia to:

1) Moduł Compact, czyli urządzenie pozwalające na przeprowadzanie zdalnych 
odczytów z ciepłomierzy. Jest ono zasilane za pomocą baterii i wykorzystuje ma-
gistralę transmisyjną w dobrze znanym standardzie RS-485. Dane odczytywane 
są jeden raz na dobę, co w zupełności zaspokaja potrzebę odczytową ciepło-
mierzy, które zgodnie z harmonogramem fakturowania wymagają wykonania tej 
czynności raz w miesiącu. Zgodnie z założoną strategią moduły te montowane 
są w obiektach, które nie przekraczają zapotrzebowania na moc 100 kWh. Takich 
obiektów jest w Łodzi ok. 4000.
2) Moduł Advance, czyli urządzenie pozwalające oprócz podpięcia i odczytu 
danych z ciepłomierza, odczytywać dane z automatyki węzła odpowiadającej za 
sterowanie. Wykorzystuje się różne standardy transmisji, które umożliwiają ko-
munikację z większością stosowanych dziś w łódzkim systemie ciepłowniczym 
regulatorów. Ponadto, oprócz wglądu w nastawy regulatora, pozwalają one na 
ich zdalną zmianę. W przypadku sprawnych urządzeń w węźle ciepłowniczym 
daje to pełną kontrolę i możliwość dokonywania zmian bez konieczności obec-
ności w tym miejscu człowieka. Ponieważ moduł korzysta z zasilania sieciowego 
pozwala na dokonywanie odczytu danych bieżących co jedną minutę. Zgodnie 
z założoną strategią moduły te montowane są w obiektach, które przekraczają 
zapotrzebowanie na moc powyżej 100 kWh. Takich obiektów w Łodzi jest ok. 
6000, co po zakończeniu projektu pozwoli posiadać zdalną kontrolę 80% mocy 
w Łodzi.
Dane te trafiają do centrum monitoringu, gdzie mogą być wyświetlane w postaci 

widoku tabelarycznego, wykresów lub po prostu zostać pobrane do pliku xls (zob. 
rysunek 6 i rysunek 7). 
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Rysunek 6. Zrzut z ekranu aplikacji Centrum Monitoringu – wykres

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7. Zrzut z ekranu aplikacji Centrum Monitoringu – widok tabelaryczny

Źródło: opracowanie własne.

System obserwuje parametry napływające z urządzeń węzła. Aplikacja po odpo-
wiednim skonfigurowaniu i wprowadzeniu formuł potrafi sama wychwycić niepra-
widłową pracę węzła. Jeżeli pojawi się odchylenie od wprowadzonych parametrów, 
zapala się alarm i zostaje wysłana informacja mailowa do wskazanych użytkowni-
ków. Daje to olbrzymie wprost możliwości kontroli prawidłowej pracy węzłów. Je-
żeli pracownik otrzymujący informację o anomalii pracy węzła dobrze zinterpretuje 
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dane w systemie, może w znacznym stopniu (w 80%) prawidłowo postawić diagnozę 
i stwierdzić, co jest przyczyną nieprawidłowości w pracy układu. Często zdarzają się 
sytuacje, w których żadne z urządzeń węzła nie uległo uszkodzeniu. Zmiany nastąpiły 
wyłącznie w regulatorze pogodowym sterującym pracą węzła. Takie reklamacje zała-
twiane są dziś za pomocą komputera i nie wymagają podejmowania żadnych czynno-
ści przez pracowników pogotowia. Występują też i takie sytuacje, w których odbior-
cy ciepła nawet nie zauważają, że dostawy ciepła w związku z wystąpieniem usterki 
zostały zakłócone. Dzięki systemowi naprawa następuję szybko i pozwala wyprze-
dzić moment, w którym klient zaczyna odczuwać dyskomfort. System wykorzysty-
wany jest również do zdalnego włączania obiegów centralnego ogrzewania wiosną 
i jesienią oraz comiesięcznych odczytów ciepłomierzy. Na obecnym etapie projektu 
w Łodzi zamontowanych jest ok. 2000 modułów Advance i 3000 modułów Compact.

Propozycja wdrożenia usprawnień w badanym obszarze

Projektowanie procesów logistycznych pozwala na dokonanie zmian w pracy całego 
pogotowia ciepłowniczego. W omawianym przypadku przedsiębiorstwa zmiana jest 
projektem logistycznym prowadzącym do poprawy jakości i szybkości obsługi klien-
ta, ale również gwarantuje organizacji zachowanie ciągłości sprzedaży. Projektowa-
nie procesów logistycznych dotyczy modyfikacji pracy działu logistyki, koordynacji 
współpracy partnerskiej pracowników oraz odbiorców ciepła. Po przeprowadzeniu 
rocznej analizy całego, zachodzącego w różnych sytuacjach związanych z pracą po-
gotowia ciepłowniczego, procesu logistycznego oraz w wyniku licznych rozmów z sa-
mymi pracownikami powstał plan poprawy efektywności pracy. Przewiduje on drob-
ne, lecz istotne, zmiany, które znacząco mają przyczynić się do szybszego reagowania 
na zdarzenia niepożądane oraz zwiększenia komfortu klientów. 

W pierwszej fazie pracownicy jednego obwodu mistrzowskiego zostaną wypo-
sażeni w komplet urządzeń, które najczęściej ulegają uszkodzeniu w codziennej eks-
ploatacji. Będą to:

 · regulatory pogodowe – po dwa typy urządzeń trzech producentów gotowe do 
wymiany w zależności od rodzaju automatyki zamontowanej w węźle cieplnym;
 · czujniki temperatury zewnętrznej – trzy typy gotowe do wymiany w zależności 

od rodzaju automatyki zamontowanej w węźle cieplnym;
 · czujniki przylgowe – trzy typy gotowe do wymiany w zależności od rodzaju auto-

matyki zamontowanej w węźle cieplnym;
 · czujniki zanurzeniowe – trzy typy gotowe do wymiany w zależności od rodzaju 

automatyki zamontowanej w węźle cieplnym;
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 · siłowniki odpowiadające za ilość dostarczanego ciepła – po trzy typy trzech pro-
ducentów gotowe do wymiany w zależności od rodzaju automatyki zamontowa-
nej w węźle cieplnym;
 · termostaty – trzy typy gotowe do wymiany w zależności od rodzaju automatyki 

zamontowanej w węźle cieplnym.
Urządzenia te zajmują stosunkowo mało miejsca (0,65m3), co ma niewielki wpływ 

na to, w jakim stopniu zajęta jest przestrzeń ładunkowa samochodów wykorzysty-
wanych przez pogotowie ciepłownicze. Analiza list wymiany urządzeń z dwóch po-
przednich lat wykazała, że niepoprawna praca tych urządzeń jest przyczyną 35% 
wszystkich zgłoszeń o awariach w ciągu roku kalendarzowego. Wskaźnikiem, który 
potwierdzi lub zaprzeczy słuszności wprowadzenia zmian, będzie pomiar czasu ob-
sługi reklamacji, których przyczyną była zła praca tych właśnie urządzeń. Czas ten 
zapisuje się w aplikacji AMT Maximo i jest możliwość jego szybkiego sprawdzenia 
za pomocą filtrowania. Jeżeli założenia teoretyczne się potwierdzą, powinna stać się 
zauważalna również poprawa wskaźnika wykonywalności innych prac. Uwaga pra-
cowników będzie mogła być koncentrowana w większym stopniu na innych czyn-
nościach. Zużyte materiały będą uzupełniane na bieżąco przed wyjazdem pracow-
ników w teren.

Podjęto działania mające na celu wynegocjowanie od dużych spółdzielni miesz-
kaniowych oraz mniejszych skupisk nieruchomości z trudnym dostępem ujednoli-
cenie wkładek do pomieszczeń węzłów. Oczywiście korzyści z tego odnoszą obie 
strony i obie powinny partycypować w kosztach. Po zunifikowaniu kluczy służby 
pogotowia powinny uniknąć w większej mierze problemów z dostępem do po-
mieszczeń, w których znajdują się węzły cieplne. Wskaźnikiem efektywności wpro-
wadzonych zmian będzie także czas naliczany przez aplikację AMT Maximo. Średnia 
czasu powinna się zmniejszyć, co powinno być potwierdzone po dłuższym okresie 
od wprowadzenia zmian.  Mniejsza liczba kluczy ma również duży wpływ na wygo-
dę i komfort pracy pracowników pogotowia ciepłowniczego. Projekt wykonania tej 
zmiany został bardzo pozytywnie przyjęty przez wszystkie zaangażowane strony.

Dość często zdarza się, że pracownicy nie są w stanie zlokalizować, którędy do-
stać się do pomieszczeń węzłów. Zależy to w dużej mierze od ich doświadczenia 
i pamięci. Organizacja jest właśnie w trakcie wymiany pokoleń i w związku z tym 
daje się zaobserwować czasami problemy tej natury. Trwają prace mające na celu 
dodanie do systemu AMT Maximo: formatki technika zdjęć z wejściem, którym na-
leży dostać się do instalacji. Projekt jest w fazie wykonywania zdjęć, które następnie 
zostaną dodane do odpowiedniego zasobu i będą wyświetlane na ekranach smart-
fonów techników.
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Podsumowanie

Praca w pogotowiu ciepłowniczym na pewno nie należy do łatwych. Wymaga dużej 
wiedzy, którą można zdobyć tylko poprzez ciągłe doskonalenie własnych umiejęt-
ności, poznawanie topografii miasta i instalacji. Należy zdobyć umiejętności w wie-
lu dziedzinach takich jak: hydraulika, elektryka, automatyka i mechanika, przez co 
wyszkolenie nowo przyjętego pracownika trwa ponad dwa lata. Nawet po tym cza-
sie pracownicy  przyznają się do niepewności w samodzielnym wykonywaniu nie-
których czynności. Jak twierdzą, jest jednak coś bardzo pozytywnego w pełnieniu 
tej służby, gdyż zaspokaja się podstawowe potrzeby miejscowej ludności. Nawet 
podczas pandemii, pomimo ogłoszenia lockdownu, codziennie ciepłownicy w Łodzi 
dbają o zachowanie ciągłości dostaw ciepła, ryzykując swoim zdrowiem. Udaje się to 
dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zarówno w wykonywaniu rutynowych czynno-
ści, jak i tych związanych z likwidacją awarii, przekazywanemu następnym pokole-
niom łódzkich ciepłowników. Analizując szanse i zagrożenia w zarządzaniu logistycz-
nym zespołami rozproszonymi pogotowia energetycznego na przestrzeni lat, można 
zaobserwować znaczącą poprawę efektywności w procesach zarządzania zasobami 
organizacji. Rozwój techniki przyczynił się do olbrzymich postępów w zarządzaniu 
logistycznym. Z analizy pracy organizacji wynika, że najgorsze zagrożenia występo-
wały w poprzednim wieku, kiedy to cały proces komunikacji i transportu był bardzo 
ograniczony. Dziś, dzięki dostępowi do narzędzi i możliwości ich łatwego tworzenia 
na własne potrzeby, sytuacja znacznie się poprawiła. Droga do sukcesu oczywiście 
nie jest łatwa i potrzeba czasami wiele czasu, poświęcenia i wytrwałości, bez pew-
ności czy to, co się robi ma na pewno sens, aby nowo wprowadzane projekty zaczęły 
przynosić wymierne korzyści. Ważne, jak twierdzą ciepłownicy, aby po każdej prze-
granej stawać się lepszym. Pracę zespołów pogotowia ciepłowniczego należy ciągle 
rozwijać, dbać o najmniejsze szczegóły, niuanse, aby w przyszłości móc zarabiać na 
dokonanych wcześniej inwestycjach.
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Wpływ zarządzania komunikacją miejską w Łodzi 
na poprawę jakości życia mieszkańców

Influence of Public Transport Management in Łódź on the 
Improvement of the Quality of Life of the Inhabitants

Abstract: Nowadays, the pace of life in urban agglomerations is significantly accelerating 

and urban agglomerations are becoming less and less friendly to their inhabitants due to 

communication difficulties in them. Fast and efficient movement around the city is beco-

ming more and more important for city dwellers - especially medium and large cities. Cities 

implementing the idea of efficiently functional public transport are developing, and at the 

same time becoming an attractive place to live, rest and run a business. The aim of the article 

is to evaluate the concept of modernizing public transport in Łódź in the light of the opinion 

of the inhabitants. The main goal is to present solutions that improve the quality of public 

transport, paying particular attention to the possibility of improving passenger transit, e.g. 

through the optimal exchange of passenger flows between various means of public trans-

port, assessing the possibilities of improving public transport.

Key words: public transport, transport management, city logistics

Wstęp

W dzisiejszych czasach tempo życia w miejskich aglomeracjach ulega znacznemu 
przyspieszeniu, a one same stają się coraz mniej przyjazne swoim mieszkańcom ze 
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względu na utrudnienia komunikacyjne w nich występujące. Szybkie i sprawne prze-
mieszczanie się po mieście nabiera coraz większego znaczenia, zwłaszcza dla miesz-
kańców miast średniej i dużej wielkości. Jednocześnie, w dobie wiecznej pogoni za 
czasem, wymagania względem jakości codziennego podróżowania ciągle wzrasta-
ją i ich zaspokojenie staje się prawdziwym wyzwaniem. Głównym problemem jest 
sprawne poruszanie się po dużych miastach. Wobec nieustającego wzrostu liczby 
mieszkańców miast oraz ciągłego rozwoju aglomeracji miejskich transport publicz-
ny, tzn. komunikacja autobusowa i tramwajowa, próbuje wyjść naprzeciw powstają-
cym w wyniku tego trudnościom i dostosować się do potrzeb ludności oraz wyma-
gań współczesnego świata. 

Mieszkańcy miast stanowią ponad połowę światowej populacji. Aglomeracje dy-
namicznie się rozwijają i rozrastają, zaczynają też być przeludnione, dlatego ważną 
kwestią staje się dbanie o jak najbardziej efektywne funkcjonowanie miast oraz mak-
symalne wykorzystywanie ich potencjału. Osiąga się to poprzez wprowadzanie do 
sfery użytku publicznego postępowych rozwiązań technologicznych. 

Można przyjąć, że logistyka miejska skupia się przede wszystkim na planowaniu, 
koordynowaniu i kontrolowaniu procesów związanych z odbywającym się w obrębie 
danego miasta lub aglomeracji miejskiej przemieszczeniem osób i dóbr oraz infor-
macji z nimi związanych w sposób optymalizujący koszty i podnoszący jakość życia 
mieszkańców. Ta ostatnia jest kolejnym bardzo ważnym elementem logistyki miej-
skiej. Istnieje wiele definicji jakości życia i każda z nich wskazuje na istotne z punktu 
widzenia danego autora czynniki. Zdaniem np. E. Taniguchi, logistyka miejska umoż-
liwia wdrożenie innowacyjnych rozwiązań mogących podnieść jakość życia w mia-
stach [Taniguchi 2004].

Zadaniem miasta i jego administracji jest natomiast rozpoznawanie potrzeb oby-
wateli oraz ich kompleksowe zaspokajanie, a jednocześnie dbałość o każdą dziedzi-
nę życia. W każdym mieście jedną z kluczowych spraw logistycznych jest kwestia 
transportu i komunikacji publicznej. Wszelkie działania związane z modernizacją 
komunikacji publicznej mają na celu zadbać o jak najwyższą jakość życia w mieście. 

W opinii mieszkańców Łodzi najwięcej kontrowersji budzą próby reorganizacji 
funkcjonowania komunikacji miejskiej poprzez zmiany w infrastrukturze drogowej 
komunikacji publicznej i zarządzania ruchem, które nie do końca są zgodne z ich 
oczekiwaniami lub są po prostu dla nich niezrozumiałe. 

Celem artykułu jest ocena koncepcji unowocześnienia komunikacji zbiorowej 
w Łodzi w świetle opinii mieszkańców. Główny cel to przedstawienie rozwiązań po-
prawiających jakość transportu zbiorowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
możliwość usprawnienia przejazdu pasażerów m.in. poprzez optymalną wymianę 
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potoków pasażerskich między różnymi środkami komunikacji zbiorowej oraz doko-
nanie oceny możliwości usprawnienia komunikacji zbiorowej. 

Rola transportu zbiorowego w logistyce miejskiej

Obecnie bardzo trudno wyobrazić sobie rozwój gospodarki bez połączeń transpor-
towych. Potrzeby transportowe nie tylko dotyczą działalności gospodarczej przedsię-
biorstw, ale również całego społeczeństwa. Bardzo duży wzrost potrzeb komunika-
cyjnych jest związany z olbrzymim rozwojem cywilizacyjnym.

Problematyka transportu w logistyce miejskiej obejmuje: przewóz osób na tere-
nie aglomeracji, transport zaopatrzeniowy oraz wywóz odpadów i nieczystości. W lo-
gistyce miejskiej transport ograniczony jest do trzech podstawowych gałęzi: trans-
portu samochodowego, transportu szynowego oraz transportu przemysłowego. 

Samo pojęcie „transport miejski” jest najczęściej utożsamiane z transportem pa-
sażerskim i używane jest zamiennie z pojęciem „komunikacja miejska” [Rydzkowski, 
Wojewódzka-Król 2002]. 

Transport zbiorowy odgrywa bardzo ważną rolę w komunikacji. Ten rodzaj trans-
portu charakteryzuje się wieloma zaletami, które związane są z takimi czynnikami, 
jak: koszty, energia i ekologia – we wszystkich tych obszarach w porównaniu z komu-
nikacją indywidualną wypada lepiej. Należy również zaznaczyć, iż bezpieczeństwo 
przewozów w transporcie zbiorowym jest zdecydowanie wyższe niż w transporcie 
indywidualnym [Szołtysek 2009, ss. 120–121]. 

Bardzo ważnym elementem rozważań związanych z problematyką potrzeb prze-
wozowych jest ich powiązanie z zaspokajaniem potrzeb innego rodzaju takich, jak 
np.: wypoczynek, nauka, praca, rozrywka czy zaopatrzenie gospodarstw domowych. 
Potrzeby przewozowe danego miasta powstają poprzez ukształtowanie się powią-
zanych ze sobą wielu czynników. Do czynników najważniejszych można zaliczyć:

 · poziom dochodów społeczeństwa;
 · ilość wolnego czasu, jakim dysponuje społeczeństwo;
 · wielkość aglomeracji miejskiej;
 · rozbieżność między miejscami zamieszkania a miejscem pracy.

Transport zbiorowy to powszechnie dostępny system przewozu zorganizowane-
go osób za pomocą odpowiednich środków transportu na terenie regionów pod-
miejskich, miasta, województwa i kraju. Współcześnie do podstawowych środków 
transportu zbiorowego należą:

 · w transporcie lądowym, szynowym – kolej miejska, kolej podmiejska, tramwaj, 
metro (kolej podziemna);
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 · w transporcie lądowym, kołowym – autobus, trolejbus, autobus na życzenie 
(para – taxi);
 · w transporcie powietrznym – samolot pasażerski;
 · w transporcie morskim – statek pasażerski.

F. Tomala określił system transportowy jako „zbiór przedmiotów (sieć drogowa, 
potoki komunikacyjne, inwestycje transportowe, procesy przewozowe wszystkich 
gałęzi transportu), łącznie ze związkami istniejącymi pomiędzy tymi przedmiotami, 
jak i pomiędzy atrybutami, które wykorzystuje polityka transportowa, będąca ogni-
wem spajającym system transportowy w jedną całość przy pomocy prowadzonej 
przez siebie koordynacji” [Tomala 1989, s. 20]. Można więc uznać, że system trans-
portowy jest zespolonym potencjałem danego regionu [Małek 1987, s. 562].

M. Madeyski określił z kolei system transportowy jako „planowo uporządkowany 
zespół środków i działalności wszystkich gałęzi transportu, bez względu na ich gestyjne 
lub organizacyjne podporządkowanie, zharmonizowany w swej działalności z całością 
gospodarki narodowej i życia społecznego” [Madeyski, Lissowska, Morawski 1980, s. 115].

Zwiększenie liczby mieszkańców powoduje wzrost popytu, przede wszystkim ze 
względu na niższy status zawodowy i materialny przybyłych z migracji nowych grup 
mieszkańców, na usługi transportu zbiorowego [Grzybowska 2012]. W ciągu minio-
nych lat wraz z rozwojem cywilizacji (bogacenie się społeczeństwa, zmiany i polep-
szenie warunków życia) potrzeby w zakresie przemieszczania ulegały zmianom. 
Generują one nowy, wyższy i bardziej zróżnicowany od tego wynikającegoz trady-
cyjnych potrzeb przewozowych poziom zapotrzebowania na przewozy. Następują 
wyraźne zmiany stylu i modelu życia wyrażające się w przyspieszeniu jego tempa 
i wzroście aktywności ludzi w różnym wieku.
W powyższym kontekście transport musi sprostać wymaganiom związanym 
z oszczędnością czasu, oferując coraz większą prędkość i elastyczność przemieszcza-
nia się oraz możliwość wykorzystania czasu spędzanego w podróży, a także dosto-
sować się do oczekiwań różnych grup zawodowych i wiekowych ludności. Zmiany 
przestrzenne w miastach, które wpływają na zmiany potrzeb mobilności, to przede 
wszystkim zjawisko zwiększania ich powierzchni, tzw. rozlewanie się miast, czemu 
towarzyszy zmiana gęstości zaludnienia w różnych rejonach miasta. Stwarza to okre-
ślone trudności w organizacji transportu miejskiego.
Na wspomniane uwarunkowania nakłada się nadrzędny postulat zapewnienia wa-
runków życia i rozwoju miast zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ozna-
cza to wymóg takiego przemodelowania systemów transportowych miast, aby za-
pewnić dominujący udział transportu zbiorowego przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawności przemieszczeń ludzi i ładunków.
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W procesie zaspokajania potrzeb komunikacyjnych w społeczeństwie istotne 
miejsce zajmuje publiczny transport zbiorowy. Jest on określany jako „powszechnie 
dostępny regularny przewóz osób, wykonywany w określonych odstępach czasu 
i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyj-
nej” [Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. O publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 5, poz. 13, art. 4 §1)].

Przedstawicielem i organizatorem transportu zbiorowego może być odpowied-
nia jednostka samorządu terytorialnego albo „minister właściwy do spraw transpor-
tu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym 
obszarze” [Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. O publicznym transporcie zbiorowym, 
Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, art. 4].

Transport może być realizowany dzięki: 
 · operatorom publicznego transportu zbiorowego [Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 

r. O publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, art. 4)]1;
 · przewoźnikom, którzy spełniają określone warunki do podejmowania, a także 

wykonywania działalności w zakresie przewozu osób [Ustawa z dnia 16 grudnia 
2010 r. O publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, art. 6)].

Zgodnie z ustawą odbywa się on: „ na podstawie:
 · umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 · potwierdzenia zgłoszenia przewozu;
 · decyzji o przyznaniu otwartego dostępu” [Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. O pu-

blicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, art. 6)].

Ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej w Łodzi

Wymagania stawiane miastu Łodzi w zakresie dążenia do polepszenia jakości życia 
mieszkańców poprzez zarówno pełne ograniczenie złego i negatywnego wpływu 
transportu na środowisko naturalne oraz na zdrowie mieszkańców Łodzi, jak i przy-
jazne korzystanie z transportu zbiorowego, sprawiają, że Zarząd MPK – Łódź i wła-
dze miasta wciąż podejmują liczne inicjatywy, które zmierzają do urzeczywistnienia 
idei zrównoważonego transportu [Dyr. 2013]. Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego (MPK) w Łodzi sięga końca XIX wieku. Transformacja gospodar-
cza zapoczątkowana na przełomie lat 80. i 90. XX wieku spowodowała konieczność 

1. Według cytowanej ustawy operatorem publicznego transportu zbiorowego jest samorządowy zakład 
budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prze-
wozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie.
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dostosowania sposobu działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do 
reguł gospodarki rynkowej. W spółce systematycznie wdrażane są innowacyjne roz-
wiązania, które służą poprawie jakości usług w komunikacji miejskiej.

Łódź pełni funkcje metropolitarne, będąc siedzibą instytucji takich jak: uczel-
nie wyższe, banki, sądy, szpitale, placówki kulinarne i placówki administracyjne 
wysokiego szczebla. Szacuje się, że codziennie przyjeżdża do Łodzi ok. 100 000 
osób [Raport o stanie miasta 2018].

W Łodzi obszar objęty planem transportowym to również miasta i gminy, które 
podpisały z gminą miejską w Łodzi stosowne porozumienia w zakresie funkcjonowa-
nia lokalnego transportu zbiorowego. Dotyczy to takich miast jak: miasto i gmina Kon-
stantynów Łódzki, gmina Lutomiersk, miasto i gmina Zgierz, miasto i gmina Stryków, 
miasto i gmina Ozorków, gmina Aleksandrów Łódzki, gmina Nowosolna, gmina Rz-
gów, gmina Andrespol, miasto Pabianice, gmina Ksawerów, miasto i gmina Brzeziny.

Stan ludności w mieście Łodzi w dniu 30.06.2019 r. wynosił 682 679 osób, zaś 
w dniu 20.06.2020 r. 677 286 osób, a należy pamiętać, że gęstość zaludnienia jest jed-
nym ze wskaźników związanych z wielkością potrzeb przewozowych [https://lodz.
stat.gov.pl/, dostęp: 21.04.2020]. W Łodzi największe potrzeby przewozowe genero-
wane są w obszarach śródmiejskich. Wynika to oczywiście z dużej gęstości zalud-
nienia oraz z dużej liczby zarówno obiektów użyteczności publicznej, jak i obiektów 
turystycznych, co charakteryzuje ten obszar.

Okazuje się że na przestrzeni lat komunikacja miejska bardzo się rozwinęła 
w aglomeracji łódzkiej i bardzo duża liczba ludności korzysta z usług komunikacji 
miejskiej, rezygnując przy tym z transportu indywidualnego. 

Łódź może się pochwalić drugą co do długości siecią tramwajową w Polsce. Łódz-
ka sieć tramwajowa charakteryzuje się bardzo dużą gęstością tras w śródmieściu. 
Przykładowo na szerokości ok. 4 km, występuje aż 5 tras tramwajowych, przebiega-
jących z północy na południe. Drugą cechą charakterystyczną jest duży udział w tej 
sieci torowisk wbudowanych w jezdnie wąskich ulic w centrum miasta.

Jeśli chodzi o infrastrukturę, to należy zaznaczyć, że miasta satelickie Łodzi 
połączone są z nią komunikacją kolejową, tramwajową i autobusową. Linie komu-
nikacyjne łączą Łódź z Pabianicami, Konstantynowem Łódzkim, Lutomierskiem, 
Zgierzem oraz Ozorkowem. 

W 2008 roku została rozpoczęta realizacja projektu szybkiej linii tramwajowej tj. 
Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR), który miał za zadanie połączyć największe 
miasta aglomeracji: Łódź, Pabianice i Zgierz. Budowę ŁTR podzielono na dwa etapy. 
Pierwszy etap to realizacja łódzkiej części inwestycji: wymiana torowiska, zmoderni-
zowanie 31 przystanków, unowocześnienie 10 stacji trakcyjnych, budowa systemu 
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sterowania ruchem wraz z 60 specjalnie zmodernizowanymi sygnalizacjami świetl-
nymi na skrzyżowaniach. 

Realizacja pierwszego etapu rozpoczęła się 7 lipca 2007 roku i zakończyła 30 
czerwca 2008 roku. Etap drugi to modernizacja torowisk w Zgierzu i Pabianicach. 
Pomimo że budowie Łódzkiego Tramwaju Regionalnego towarzyszyły duże utrud-
nienia w ruchu, bez wahania można stwierdzić, iż była to inwestycja konieczna. Uru-
chomienie Łódzkiego Tramwaju Regionalnego miało olbrzymie znaczenie podczas 
wprowadzania zintegrowanego transportu miejskiego w aglomeracji łódzkiej. Sku-
teczne zrealizowanie projektu stało się sygnałem, że Łódź stawia na komunikację 
miejską przyjazną dla pasażerów, a tylko taki transport miejski może zachęcić oso-
by jeżdżące na co dzień prywatnymi samochodami do skorzystania z autobusu lub 
tramwaju. Wydzielone torowisko stało się alternatywą dla aglomeracyjnych korków. 
Zważywszy na powyższe, pomysł budowy Łódzkiego Tramwaju Regionalnego trze-
ba uznać za niezwykle trafny.

Propozycja usprawnień w zakresie zarządzania 
komunikacją miejską

System transportu miejskiego jest jednym z kluczowych elementów mających wpływ 
na usprawnienie komunikacji międzyludzkiej, szczególnie w zakresie dostępności za-
sobów całej infrastruktury transportowej miasta.

Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu transportu miej-
skiego ma odpowiednia organizacja ruchu w jego newralgicznych punktach (są 
nimi np. skrzyżowania). Aby skrzyżowania miały odpowiednią korelację z obiektami 
stałymi, muszą być umieszczone w sposób przemyślany i być właściwie rozplano-
wane. Przede wszystkim należy dążyć do tego, by skrzyżowania w mieście były wie-
lopoziomowe i bezkolizyjne, co – niestety – w istniejących dzisiaj miastach (również 
w Łodzi) jest zadaniem skomplikowanym z uwagi na brak przestrzeni oraz na brak 
warunków do zabudowy. Przykład takiego rozwiązania został zaprezentowany na 
rysunku (zob. rysunek 1).



120

Katarzyna Kowalska

Rysunek 1. Przykład skrzyżowania wielopoziomowego – The Judge Harry Pregerson Inter-

change, Los Angeles, USA

Źródło: [https://www.thetravel.com/here-are-20-of-the-busiest-intersections-across-the-

-world/, dostęp: 02.04.2020].

W przypadku takich miast jak Łódź, gdzie teren nie do końca pozwala na zasto-
sowanie tego typu rozwiązań, bardzo istotne jest zwrócenie uwagi na wyposażenie 
miasta w rozbudowaną sygnalizację świetlną, która będzie regulować ruch. Planując 
poprawę unowocześnienia oraz funkcjonowania infrastruktury transportu w mia-
stach, należy uwzględnić kilka przesłanek, a przede wszystkim, jak zauważa J. Szoł-
tysek, trzeba:

 · wyselekcjonować ważniejsze ciągi komunikacyjne, czyli nadać priorytet określo-
nym arteriom komunikacyjnym;
 · możliwie najlepiej wykorzystać przepustowość wszystkich elementów sieci 

głównej, tj. węzła komunikacyjnego;
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 · stworzyć przejrzysty układ sieci komunikacyjnej wewnątrz miasta, tzn. związać 
go z ogólną koncepcją plastyczną miasta oraz dostosować przepływ komunikacyj-
ny do rzeźby jego terenu;
 · zwiększyć częstotliwość ruchu pojazdów, co bardzo korzystnie wpłynie na skró-

cenie czasu oczekiwania pasażera na środek komunikacji miejskiej (można by było 
to również uzyskać dzięki skoncentrowaniu odpowiedniej liczby tzw. generatorów 
ruchu, tj. zgrupowań miejsc pracy, ośrodków usług i miejsc zamieszkania wzdłuż 
trasy przejazdu) [Szołtysek 2007, s. 131].

Jednym z wdrażanych istotnych rozwiązań w Łodzi jest tworzenie specjalnej for-
my buspasów, tzw. trambuspasów. Są to pasy tramwajowo-autobusowe, czyli tory, 
po których jeździć mają prawo także autobusy, dzięki temu pasażerowie mogą szyb-
ciej dojechać do celu. Rozwiązanie takie pozwala na znaczne skrócenie czasu prze-
jazdu z punktu A do punktu B. Trzeba zauważyć, że buspasy są korzystnym rozwią-
zaniem, przemawiającym za korzystaniem z komunikacji miejskiej. Ma ono zachęcać 
do odstawienia samochodów, co zdecydowanie zmniejszyłoby natężenie ruchu, a co 
za tym idzie poprawiło płynność ruchu oraz przyczyniło się do zredukowania emisji 
spalin. Są jednak wyznaczone godziny, w których z danego pasa mogą korzystać 
wszyscy. Jest to spowodowane zmianami rozkładów jazdy autobusów w zależności 
od pory dnia. Istotne byłoby wyznaczenie buspasów na Trasie W-Z na odcinkach, 
na których nie ma wspólnych pasów autobusowo-tramwajowych. Odcinki, takie 
jak: al. Piłsudskiego (od ul. Przędzalnianej do ul. Niciarnianej), al. Mickiewicza (od 
ul. Żeromskiego do al. Włókniarzy) oraz al. Bandurskiego (od al. Włókniarzy do al. 
Wyszyńskiego) łącznie tworzą ok. 4,45 km pasa przeznaczonego dla komunikacji 
miejskiej w jednym kierunku. Buspas na wymienionych odcinkach pozwoliłby utwo-
rzyć korytarz dla linii autobusowych obsługujących Retkinię i Widzew Wschód, do-
wożących pasażerów do ważnych węzłów przesiadkowych (do Dworca Łódź Kaliska 
i tzw. skrzyżowania marszałków). Pomógłby także sprawniej rozłożyć ciężar ruchu na 
transport publiczny podczas imprez szczebla centralnego odbywających się w Atlas 
Arenie i na stadionach obu łódzkich klubów piłkarskich. Ważne jest, aby zauważyć, 
że uruchomienie większej liczby buspasów umożliwiłoby znaczne skrócenie czasu 
przejazdu autobusów, które w ten sposób stałyby się pełnowartościowym uzupeł-
nieniem linii tramwajowych.

Pomimo gęstej siatki połączeń komunikacji miejskiej i bardzo dużej gęstości za-
ludnienia (drugiej wśród miast powyżej 300 000 mieszkańców w Polsce) na terenie 
Łodzi nadal znajdują się osiedla i ulice, do których nie dociera transport publiczny. 
Najłatwiejszym sposobem skomunikowania tych miejsc jest wprowadzenie komu-
nikacji autobusowej, która będzie obsługiwana pojazdami o mniejszej pojemności 
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i będzie działała w godzinach największych potrzeb i popytu (tak jak zrobiono to 
w przeszłości na osiedlach Bronisin czy Zielony Romanów). 

Istnieją już na rynku również rozwiązania dla osób przesiadających się do komu-
nikacji miejskiej z samochodów osobowych. Chodzi tu oczywiście o parkingi Park & 
Ride. Parkingi Park & Ride (Parkuj i Jedź) są lokalizowane w pobliżu pętli tramwajowych 
lub przystanków autobusowych. Umożliwiają one kierowcom pozostawienie samo-
chodu w bezpiecznym miejscu w celu przesiadki do komunikacji  miejskiej i kontynu-
owania w ten sposób podróży do centrum miasta. Parkingi obejmują również miej-
sca dla rowerów. Jest to propozycja warta uwagi zwłaszcza w takim mieście jak Łódź. 

Aby zachęcić kierowców do skorzystania z Park & Ride, w innych miastach wpro-
wadzono wygodny sposób rozliczania za pozostawione auto. Wystarczy opłacić 
bilet miesięczny na komunikację miejską, który upoważni później do bezpłatnego 
zaparkowania samochodu na parkingu Park & Ride. I podobnie: opłacenie biletu par-
kingowego w strefie Park & Ride upoważnia do korzystania z komunikacji miejskiej 
w czasie trwania doby parkingowej. W obecnej chwili zaparkowanie samochodu 
w ścisłym centrum miasta Łodzi graniczy z cudem. Ponadto często zdarza się, że oso-
by dojeżdżające do pracy pozostawiają swoje auta na parkingach dużych marketów, 
co sprawia, że brakuje miejsc parkingowych dla ich klientów. Spowodowało to, że 
dyskonty zaczęły wprowadzać opłaty na swoich parkingach. Pierwsze parkingi typu 
Park & Ride pojawiły się w latach 60. XX wieku w Wielkiej Brytanii [https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Parkuj_i_jedź, dostęp: 17.04.2020]. W ostatnim czasie parkingi tego 
typu powstały w dużych miastach w Polsce, m.in. w: Krakowie, Legionowie, Pozna-
niu, Szczecinie, Tychach, Warszawie i we Wrocławiu. 

Kolejną próbą usprawnienia komunikacji miejskiej w Łodzi jest propozycja kon-
tynuowania taryfy Wejście – Wyjście w systemie Open Payment System (OPS), czyli 
opłaty za przejechane przystanki na innych liniach tramwajowych, a być może wpro-
wadzenie tego systemu na wszystkich łódzkich liniach. Nowe rozwiązanie w postaci 
systemu Open Payment System pozwala na wniesienie opłaty za przejazd (zakup 
biletu) bezpośrednio w nowoczesnych terminalach biletowych za pomocą standar-
dowych zbliżeniowych kart płatniczych. W tym systemie wysokość opłaty zależna 
jest od rzeczywistej liczby przejechanych przystanków. Dzisiaj w Łodzi takie rozwią-
zanie dostępne jest w tramwajach PESA, które obsługują linie 10A i 10B. W każdym 
z tych tramwajów zainstalowane są przy wszystkich drzwiach nowoczesne terminale 
biletowe wyposażone w wyświetlacz, do którego zbliżamy kartę płatniczą zaraz po 
wejściu do pojazdu, a następnie wtedy, kiedy go opuszczamy. W ten sposób dokonu-
jemy opłaty za przejechaną trasę. 
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Prawidłowa rejestracja wejścia pasażera w system OPS oraz zakup biletu polega na:
 · wybraniu przez niego na terminalu biletowym rodzaju biletu (normalny czy 

ulgowy);
 · zbliżeniu do nowego terminala biletowego karty płatniczej;
 · potwierdzeniu przez terminal biletowy informacji o prawidłowo przeprowadzo-

nej operacji rejestracji wejścia (zob. rysunek 2).

Rysunek 2. Open Payment System

Źródło: [MPK-Łódź Sp. z o.o.].

Po wykonaniu wszystkich tych czynności, pasażer posiada ważny bilet i może 
rozpocząć przejazd. Jest to ciekawe rozwiązanie zapłaty za przejazd i warto byłoby 
je zastosować w całym dostępnym taborze.

Jeśli chodzi o poprawienie infrastruktury torowo-sieciowej, to nieuniknione są 
nakłady finansowe na modernizację torowisk oraz zakup tramwajów (nie dotyczy to 
w tak dużym stopniu łódzkich autobusów, których średni wiek jest jednym z najniż-
szych w Polsce). Bez inwestycji w poprawę jakości torowisk nie zwiększy się popyt na 
transport zbiorowy kosztem indywidualnego.

Podsumowanie

W czasach stałego rozwoju cywilizacyjnego, wzrostu liczby osób zmotoryzowanych 
oraz braku czasu, na który cierpi każdy z nas, problemem stają się zatłoczone miasta, 
coraz dłuższy czas potrzebny na pokonywanie określonej trasy i korki w godzinach 
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największego natężenia ruchu. Optymalnym rozwiązaniem, umożliwiającym upo-
ranie się z zaistniałymi problemami miast, staje się racjonalizacja komunikacji zbio-
rowej poprzez inwestycje, nowoczesne zarządzanie w dziedzinie logistyki miejskiej, 
szczególnie inżynierii ruchu, oraz integracje systemów transportu zbiorowego. 

Działania w zakresie zarządzania komunikacją zbiorową powinny, jeśli chodzi 
o komunikację tramwajową, przebiegać wieloaspektowo i polegać na nadaniu po-
jazdom szynowym priorytetu (zwłaszcza w  centrum) oraz włączeniu w sieć tram-
wajową obszarów o dużym popycie komunikacyjnym. Ustanowienie priorytetu dla 
tramwajów w centrum miasta, zarówno dla torowiska wydzielonego, jak i wbudo-
wanego w jezdnie, to najpilniejsze zadanie dla władz Łodzi w zakresie komunikacji. 
Pierwszeństwo dla tramwajów na ciągach wydzielonego torowiska, (głównie al. Mic-
kiewicza, trasa W-Z), powinno zapewnić wprowadzenie systemu sterowania ruchem  
na skrzyżowaniach. O wiele trudniejsze wydaje się zagwarantowanie liniom tram-
wajowym priorytetu na  ciągach komunikacyjnych ze wspólną jezdnią (m.in. ulice: 
Kilińskiego, Narutowicza czy Zielona). Szerokość tych ulic uniemożliwia wydzielenie 
torów tramwajowych od jezdni przeznaczonej dla ruchu samochodów. Wskaźnik 
motoryzacji rośnie z roku na rok, a w centrum nie ma już nieograniczonego miej-
sca dla wszystkich środków komunikacji. W zaistniałej sytuacji, gdy przepustowość 
ulic jest wyczerpana, optymalnym rozwiązaniem jest przyjęcie priorytetu dla komu-
nikacji zbiorowej. Na głównych ciągach komunikacji autobusowej w śródmieściu 
(ulice: Próchnika – Rewolucji 1905 roku, Jaracza – Więckowskiego, Tuwima – Struga, 
Zamenhoffa – Nawrot) należy wprowadzić wydzielone pasy dla autobusów, zwięk-
szając jednocześnie częstotliwość kursowania oraz wprowadzić wspólną taryfę dla 
całego obszaru aglomeracji łódzkiej. Inwestycje takie, jak trasa W-Z, Dworzec Łódź 
Fabryczna wraz z przyległą infrastrukturą oraz trasa ŁKA, to atuty mogące przekonać 
mieszkańców do rzadszego korzystania z własnego samochodu i wybierania podró-
ży środkami komunikacji zbiorowej. Tworzenie jakości jest procesem długofalowym 
oraz złożonym i nie dotyczy tylko aspektów, z którymi ma kontakt klient, ale obejmuje 
także cały proces zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. Jakość usług po-
winna być systematycznie monitorowana i dopasowywana do potrzeb pasażerów.
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Znaczenie systemu jakości HACCP w produkcji 
żywności w gastronomii1

The Importance of the HACCP Quality System in Food in 
Production in Gastronomy

Abstract: This article presents the hazard analysis system and critical control points, 

referred to in the source literature as the HACCP system. The starting point for theoreti-

cal considerations is to address its definition and origin. In the next part, seven detailed 

principles of the hazard analysis system and critical control points are discussed, which 

are listed in the Regulation of the European Parliament and the European Council of 

April 29, 2004. Definition considerations are crowned with a discussion of industries in 

which the HACCP system is used. The purpose of the further, practical part of the article 

is to determine the type of hazards related to a selected food product – along with an 

indication of the so-called critical control points. A flow diagram is used for a meat dish, 

which is a traditional Polish pork chop. On this basis, the types of threats are determi-

ned – i.e. biological, chemical and physical, the reason for their occurrence, as well as 

preventive measures taken. Critical control points are also designated and the methods 

of monitoring are indicated.
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The culmination of considerations regarding the hazard analysis system and critical 

control points is to present their greatest advantages and weaknesses which should be 

given special attention.

Key words: quality systems, HACCP, food manufacturing

Wstęp

Niniejszy artykuł został poświęcony systemowi analizy zagrożeń i krytycznych punk-
tów kontroli, określanym w literaturze przedmiotu mianem systemu HACCP. Punktem 
wyjścia rozważań teoretycznych było przywołanie jego definicji oraz genezy powsta-
nia. W dalszej części pracy omówiono siedem szczegółowych zasad systemu analizy 
zagrożeń i krytycznych punktów kontroli wymienionych w Rozporządzeniu Parla-
mentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004 r. Rozważania definicyjne 
zostały zwieńczone omówieniem branż stosujących system HACCP.

Celem dalszej, praktycznej części artykułu było określenie rodzaju zagrożeń do-
tyczących wybranego produktu spożywczego wraz ze wskazaniem tzw. krytycznych 
punktów kontroli. Zastosowano tu diagram przepływu, dotyczący dania mięsnego, 
jakim jest tradycyjny polski kotlet schabowy. Na tej podstawie określono rodzaje za-
grożeń, przyczyny ich powstania oraz podjęte działania prewencyjne. Wyznaczono 
również krytyczne punkty kontroli i wskazano sposoby ich monitorowania. 

Zwieńczeniem rozważań dotyczących systemu analizy zagrożeń i krytycznych 
punktów kontroli jest przedstawienie ich największych zalet oraz słabych punktów.

System HACCP i jego zastosowanie

System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (z ang. Hazard Analysis and 
Critical Control Points), zwany systemem HACCP, na mocy art. 3, pkt. 41 Ustawy z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jawi się jako postępowa-
nie, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Jest to możliwe tylko 
dzięki odpowiedniej identyfikacji oraz oszacowaniu skali zagrożeń, biorąc pod uwa-
gę wymagania zdrowotne żywności, jak również ryzyko wystąpienia zagrożeń pod-
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czas przebiegu wszystkich etapów produkcji oraz obrotu żywnością. Ustawodawca 
we wspomnianej ustawie podkreślił, że zadaniem systemu HAACP jest także określe-
nie metod eliminacji lub też ograniczenia zagrożeń, a następnie opracowanie odpo-
wiednio dobranych działań korygujących [Dz. U. z 2019 r., poz. 1252, art. 3, pkt. 41].

System HACCP powstał w latach 60. XX wieku na zamówienie NASA. Jego celem 
było wyprodukowanie jak najbezpieczniejszej żywności dla kosmonautów. Wysnu-
to wówczas tezę, zgodnie z którą uzyskanie produktu posiadającego odpowiednią 
jakość zdrowotną powinno być kontrolowane za sprawą całościowego łańcucha 
żywnościowego, uwzględniając środowisko pracy i począwszy od pozyskiwania su-
rowców. Koncepcja systemu HACCP została po raz pierwszy publicznie przedstawio-
na podczas konferencji poświęconej ochronie żywności w Stanach Zjednoczonych 
w 1971 toku, na której analizowano mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywności. 
W 1975 roku system ten zyskał aprobatę ze strony Światowej Organizacji Zdrowia, 
która pięć lat później zdecydowała się przedstawić ogólne zasady działania systemu 
HACCP. Od tego czasu system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli jest 
stosowany w praktyce nie tylko w USA, ale także w Kanadzie i wielu krajach Europy. 
W Polsce obowiązek jego wdrażania dotyczył początkowo jedynie zakładów, zajmu-
jących się produkcją wody mineralnej oraz żywnością specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego. Zmieniła to dopiero wspomnianej już wcześniej Ustawa z 11 maja 2001 
r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia [Ćwiek-Ludwicka 1995, ss. 39–40].

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004 
r. w sprawie higieny środków spożywczych określa siedem szczegółowych zasad sys-
temu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Zalicza się do nich:

1) Identyfikację zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych:
a) utworzenie zespołu odpowiedzialnego za wszelkie działania po-

dejmowane w trakcie tworzenia, wdrażania oraz utrzymania systemu;
b) sporządzenie schematu procesu technologicznego;
c) wypisanie wszystkich możliwych zagrożeń biologicznych, che-

micznych i fizycznych;
d) oszacowanie istotności zagrożeń wraz z opisaniem środków kon-

trolnych, pozwalających na opanowanie zagrożeń bezpieczeństwa żywności;
2) Identyfikację krytycznych punktów kontroli (CCP):

a) identyfikację wszystkich miejsc w procesie technologicznym, 
w których kluczową rolę odgrywa gwarancja bezpieczeństwa żywności wraz 
z opanowaniem wszystkich możliwych zagrożeń;

b) zalecenie posługiwania się drzewkami decyzyjnymi;
3) Identyfikację limitów krytycznych:
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a) ustalenie dla każdego CCP limitów krytycznych, czyli wartości 
mierzalnych środków kontrolnych, których nie można przekroczyć ze wzglę-
du na możliwość utraty wyrobu gotowego;

4) Ustalenie systemu monitorowania CCP:
a) wytyczne odnośnie sposobu i częstotliwości odczytywania i zapi-

sywania wartości środków kontrolnych;
5) Określenie działań korygujących:

a) opracowanie procedur działań korygujących, które należy podjąć 
w przypadku przekroczenia ustalonych granic krytycznych;

b) wybranie osoby odpowiedzialnej za podjęcie tychże działań;
6) Ustalenie procedur weryfikacji systemu:

a) opisanie sposobu sprawdzenia poprawności funkcjonowania sys-
temu;

b) zalecenie weryfikowania systemu poprzez audyty wewnętrzne 
systemu;

7) Ustalenie procedur zapisów:
a) procedur sporządzania, prowadzenia, przechowywania oraz nad-

zorowania wszelkich dokumentów oraz zapisów systemu HACCP przez 3 lata 
od momentu sprzedaży [OJ L 139, 30.4.2004].

System HACCP powinien być wdrożony oraz stosowany w: rolnictwie, produk-
cji i sprzedaży żywności, sadownictwie, firmach transportujących żywność, firmach 
dystrybuujących żywność, restauracjach i barach oraz gospodarstwach domowych 
[Trafiałek 2012, s. 6]. Zatem przez wszystkie zawody oraz osoby, związane bezpośred-
niąo ze sprzedażą oraz obrotem żywnością.

Na skutek postępującego procesu globalizacji gospodarczej, rośnie liczba zagro-
żeń bezpieczeństwa żywności. W związku z obrotami żywnością na rynku między-
narodowym, nawet obszary dotychczas wolne od zagrożeń są narażone na import 
żywności zakażonej nieznanymi wcześniej rodzajami drobnoustrojów. Współczesne 
zakażenia oraz zatrucia pokarmowe są spowodowane:

 · wzrostem dystansu ekonomicznego pomiędzy najbiedniejszymi i najbardziej 
bogatymi ludźmi;
 · zmianami w trendach żywieniowych;
 · większym ryzykiem przenoszenia na drodze pokarmowej chorób zakaźnych [Si-

tarz, Janczar-Smug 2012, s. 75].
Istnieją trzy główne źródła współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności. 

Są to czynniki pochodzenia fizycznego, chemicznego oraz biologicznego, przy czym 
największe zagrożenie niosą za sobą te ostatnie. Najskuteczniejszym sposobem 
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przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa żywności, połączonym jednocze-
śnie z zachowaniem jej odpowiedniej jakości, jest system HACCP. Tylko skuteczna eli-
minacja zagrożeń wraz z systematyczną kontrolą pozwala uzyskać żywność posiada-
jącą należytą jakość oraz stopień bezpieczeństwa [Sitarz, Janczar-Smug 2012, s. 92].

Rodzaj zagrożenia w gastronomii – przypadek dania 
głównego mięsnego 

Pierwszym zadaniem zespołu zajmującego się systemem HACCP jest stworzenie opi-
su danego produktu. W zakładach produkcyjnych, zajmujących się wytworzeniem 
jednego głównego produktu, np. ciasteczek czekoladowych, sprawa jest prosta. Nie-
stety, w gastronomii mamy najczęściej do czynienia z ogromnym zróżnicowaniem 
potraw, a co za tym idzie produktów. Poniżej przedstawiono schemat procesu tech-
nologicznego produktu zaliczanego do grupy „Dania główne mięsne”, jakim jest tra-
dycyjny polski kotlet schabowy.

Rysunek 1. Wizualizacja omawianego przykładu dania głównego mięsnego – tj. kotleta 

schabowego

Źródło: http://3.bp.blogspot.com/-[Fguqd7XS3TQ/WODsQKnMfI/AAAAAAAACIs/_nV89el-

TYT4qp7LlbS3zXWOFMl6Bdx-_wCK4B/s1600/schabowe%2Bz%2Bmlekiem.JPG].
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Podstawowe informacje, które zostały zawarte w schemacie procesu technolo-
gicznego to:

 · cechy organoleptyczne produktu – ocena wyrobu za pomocą zmysłu;
 · składniki – rodzaj dodatków służących do przygotowania dania;
 · sposób obróbki technologicznej – zasady przygotowywania posiłku;
 · sposób przechowywania i serwowania – bezpieczny sposób przechowania żyw-

ności oraz jej odpowiednie podanie klientowi.
Zaprezentowany poniżej wykres przedstawia wszystkie etapy procesu, dotyczą-

cego sposobu przygotowania kotleta schabowego – począwszy od przyjęciu towaru 
do magazynu, przez proces obróbki wstępnej, termicznej, a skończywszy na serwo-
waniu i konsumpcji. W diagramie uwzględniono także proces przechowywania da-
nia w postaci zamrożenia mięsa, tak aby zachowało ono swoje właściwości.
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Schemat 1. Uproszczony diagram przepływu dla grupy „Dania główne mięsne” na przykła-

dzie kotleta schabowego

Źródło: [Co to jest system HACCP].

Zaprezentowany powyżej diagram może być opracowany także z wykorzysta-
niem międzynarodowych symboli ISO, których można użyć do opisu procesu ga-
stronomicznego. W tabeli 1 przedstawiono ich znaczenie. W każdym z przed-
stawionych etapów trzeba ustalić podstawowe parametry procesu – tj. temperaturę 
podczas magazynowania, jak również sposób oraz czas obróbki termicznej. Wszyst-
kie te elementy składają się bowiem na zachowanie odpowiedniej jakości produk-
tu. Jak wcześniej nadmieniono, system HACCP składa się z siedmiu zasad. Analiza 
zagrożeń to pierwsza z nich, która jednocześnie stanowi szósty etap jego wdrażania. 
Analiza musi być przeprowadzona bardzo dokładnie i rzetelnie. Należy sporządzić 
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listę wszelkich zagrożeń, mogących wystąpić na każdym etapie produkcji. 

Tabela 1. Symbole graficzne ISO, które mogą być wykorzystywane w opisie procesów ga-

stronomicznych

symbol znaczenie symbolu

Etap procesu – wyrażony jako czynność

Proces równoległy, niemieszczący się 
na danej stronie schematu – wyrażony 
jako czynność

Surowce, produkty, dodatki, opakowa-
nia, przyprawy, materiały pomocnicze 
itp.

Przejście na kolejną stronę schematu

Pomiar lub obserwacja w danym punk-
cie kontrolnym – CP; pomiar wartości 
fizycznych – np. temperatury, ciśnienia, 
czasu, pH

Moment decyzyjny dotyczący pomiaru 
lub obserwacji 

Akcja dostosowawcza w postaci ko-
mendy „dostosuj”, „pomiń”

Nazwa dokumentu – np. instrukcji

Nazwa końca schematu

Źródło: [Co to jest system HACCP].
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Samo wyodrębnienie zagrożeń nie wystarczy. Należy jeszcze określić źródła ich 
występowania oraz środki prewencyjne służące do ich kontroli. W przypadku oma-
wianego przykładu dania analiza zagrożeń wygląda następująco:

1) Rodzaj zagrożenia:
a) biologiczne – bakterie pochodzące od personelu, pleśnie, szkod-

niki, owady;
b) chemiczne – pozostałości środków do dezynfekcji oraz mycia 

urządzeń i sprzętu, toksyny;
c) fizyczne – wszelkie ciała obce, włosy, guziki;

2) Przyczyna zagrożenia:
a) biologiczne – niewłaściwe warunki magazynowania;
b) chemiczne – niewłaściwie przeprowadzony proces higieny oraz 

dezynfekcji;
c) fizyczne – nieprzestrzeganie zasad higieny personelu w zakładzie;

3) Działania prewencyjne:
a) przestrzeganie określonych zasad w zakładzie;
b) szkolenia pracownicze dotyczące systemu HACCP.

Punkty krytyczne i ich występowanie

W oparciu o przeprowadzoną analizę zagrożeń należy wyznaczyć tzw. krytyczne 
punkty kontroli, określane skrótowo jako CCP (z ang. Critical Control Points). Chodzi o 
miejsce, proces lub operację, w przypadku których należy niezwłocznie podjąć odpo-
wiednie środki kontrolne oraz zapobiegawcze celem wyeliminowania lub zminimali-
zowania określonego zagrożenia [Głodkowska].

Aby ułatwić proces wyznaczenia punktów krytycznych można zastosować me-
todę tzw. drzewka decyzyjnego. Udzielając odpowiedzi na określone w nim pytania 
można wyznaczyć minimalną liczbę CCP. Umożliwia to, że nawet jeśli na danym eta-
pie nie udało się wyeliminować zagrożenia, to będzie można to zrobić na kolejnym. 
Znajdujący się poniżej schemat przedstawia drzewko decyzyjne.
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Schemat 2. Określenie krytycznych punktów kontroli poprzez tzw. drzewko decyzyjne

Źródło: [Co to jest system HACCP].



137

Znaczenie systemu jakości HACCP w produkcji żywności w gastronomii

Niestety, metoda drzewka decyzyjnego nie zawsze jest wystarczająca. Wprowa-
dza ona bowiem wiele wątpliwości, przez co często należy użyć bardziej dokładnej 
metody wyznaczania krytycznych punktów kontroli. Należy ustalić tzw. priorytet 
zagrożeń, który polega na określeniu prawdopodobieństwa, częstotliwości wystę-
powania zagrożenia, stopnia szkodowości oraz wykrywalności zagrożenia. Oblicza 
się go według następującego wzoru:

RYZYKO = P x S x W
gdzie:
P – częstotliwość występowania zagrożenia;
S – stopień szkodowości;
W – wykrywalność zagrożenia.

Warto podkreślić, że zaleca się wyznaczenie 3–5 punktów kontroli. Ich większa 
liczba może oznaczać błędne wytypowanie punktów. Dodatkowo sprawowanie 
kontroli nad dużą liczbą krytycznych punktów wymaga czasu, co w konsekwencji 
może doprowadzić do utraty nad nimi kontroli. Dla każdego krytycznego punktu 
kontroli należy wyznaczyć mierzalne elementy charakteryzujące całościowy prze-
bieg procesu. W dziedzinie gastronomii najczęściej stosuje się czas, temperaturę 
oraz wilgotność. Jeśli z jakichś powodów nie można wyznaczyć takich parametrów, 
należy dodać ocenę sensoryczną w postaci smaku, barwy lub zapachu. Po wyzna-
czeniu parametrów należy określić ich wartości docelowe, limity tolerancji oraz tzw. 
limity krytyczne. Ostatnia z nazw odnosi się do wartości pozwalających oddzielić 
prawidłowy przebieg procesu od tego, który nie przebiega prawidłowo [Co to jest 
system HACCP].

W przypadku opisanego powyżej przykładu dania mięsnego (kotlet schabowy) 
można spotkać się z procesem jego smażenia. W działalności tzw. kuchni ciepłej, 
oprócz odpowiedniego postępowania higienicznego, zagwarantowanie bezpie-
czeństwa zdrowotnego każdej potrawy jest uwarunkowane dwoma podstawowymi 
parametrami, tj. czasem smażenia oraz temperaturą. Zachowanie właściwej kombi-
nacji obu tych parametrów sprawia, że potencjalne zagrożenia są eliminowane. War-
to w tym miejscu podkreślić, że każdy CCP musi być odpowiednio monitorowany. 
Nie wystarczy jednak określić wartości docelowej temperatury bez podania czasu jej 
działania [Co to jest system HACCP].

W przypadku tradycyjnego polskiego kotleta schabowego wyznaczenie krytycz-
nych punktów kontroli odbywa się w następujący sposób:

 · Smażenie kotletów schabowych:



138

Artur Tałaj

 · krytyczna wartość graniczna – temperatura tłuszczu do smażenia – 180 
stopni, czas smażenia – 2,5 min z każdej strony;
 · krytyczna wartość graniczna – maksymalna temperatura przechowywania 

mięsa wieprzowego to 0–3 stopni Celsiusa. Przechowywanie w wyższej tem-
peraturze doprowadzi do rozwoju mikroflory chorobotwórczej.

Temperaturę smażenia należy zmierzyć przy użyciu specjalistycznego termome-
tru elektrycznego, który można zamówić w Internecie.

Samo określenie krytycznych punktów kontroli nie wystarcza. Należy regulować 
ich podstawowe parametry po to, by mieć nad nimi całkowitą i nieprzerwaną kon-
trolę. Aby ustalić poprawność sposobu przechowywania mięsa wieprzowego na ko-
tlety schabowe należy monitorować temperaturę w pomieszczeniu bądź urządzeniu 
chłodniczym. Istotną kwestią jest także zapisanie wyników otrzymanych w trakcie 
procesu monitorowania CCP. Zgodnie bowiem z naczelną zasadą systemu HACCP: 
„Co nie zostało zapisane, nie zostało zrobione” [Co to jest system HACCP].

Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było scharakteryzowanie zagrożeń bezpieczeństwa żyw-
ności w oparciu system HACCP na przykładzie dania mięsnego o nazwie tradycyjny 
polski kotlet schabowy. Został on osiągnięty poprzez wyszczególnienie rodzaju za-
grożeń (biologicznych, chemicznych, fizycznych) wraz z przyczynami ich powstania 
oraz działaniami prewencyjnymi, jakie należy podjąć, by im zapobiec. Przyczyną po-
wstania zagrożeń biologicznych są niewłaściwe warunki magazynowania i przecho-
wywania. Prowadzą one do powstawania bakterii pochodzących od personelu, jak 
również pojawienia się pleśni, szkodników czy też owadów. Zagrożenia chemiczne 
w postaci pozostałości środków do mycia urządzeń i sprzętu powstają na skutek nie-
właściwej higieny oraz dezynfekcji. Natomiast zagrożenia fizyczne w postaci wszel-
kich ciał obcych, włosów, czy guzików wynikają z faktu nieprzestrzegania zasad hi-
gieny wśród personelu zakładu.

Samo określenie rodzaju zagrożeń i ich przyczyn nie wystarczy. Należy wyzna-
czyć także krytyczne punkty kontroli. Przykładem takiej wartości jest maksymalna 
temperatura przechowywania mięsa wieprzowego, która wynosi 0–3 stopni Celsiu-
sa. Wyższa temperatura może prowadzić do rozwoju mikroflory chorobotwórczej. 
Aby zapewnić poprawność sposobu przechowywania mięsa wieprzowego na kotle-
ty schabowe należy monitorować temperaturę pomieszczenia bądź urządzenia 
chłodniczego.

Dodatkowymi zaletami stosowania systemu HACCP jest:



139

Znaczenie systemu jakości HACCP w produkcji żywności w gastronomii

 · większe bezpieczeństwo żywności w porównaniu do tradycyjnej inspekcji;
 · dokładne ustalenie zakresu kontroli w określonym zakładzie pracy za sprawą 

wskazania wszystkich potencjalnych zagrożeń przy produkcji – łącznie z dokona-
niem oceny ryzyka;
 · zmniejszenie częstotliwości badania końcowego produktu;
 · przeniesienie punktu ciężkości nadzoru sanitarnego – z kosztowego badania 

produktu końcowego na dokonanie kontroli prawidłowości monitorowania kry-
tycznych punktów kontrolnych;
 · ujednolicenie kontroli produkcji żywności – zarówno na szczeblu narodowym, 

jak i międzynarodowym;
 · zwiększenie szybkości przeprowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w 

przypadku wystąpienia zatrucia pokarmowego [Ćwiek-Ludwicka 1995, ss. 50–51].
Podsumowując, system HACCP posiada wiele zalet. Niemniej jednak istnieje kilka 

niedogodności w jego wdrażaniu oraz stosowaniu. Chodzi głównie o konieczność 
przeprowadzania permanentnych szkoleń personelu zakładów przemysłu spożyw-
czego, jak również zakładów żywienia zbiorowego w zakresie:

 · zasad oraz oficjalnego wprowadzenia i zatwierdzenia programu systemu HACCP;
 · ustalania oraz monitorowania CCP;
 · interpretacji zapisów z monitoringu CCP;
 · prowadzenia dokumentacji dotyczącej HACCP oraz jej odpowiedniej archiwizacji.

Reasumując, system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli niesie za 
sobą wiele korzyści. Przede wszystkim zapobiega występowaniu różnego rodzaju 
zagrożeń w całym łańcuchu żywnościowym – począwszy od pozyskania niezbęd-
nych surowców, poprzez produkcję żywności, a skończywszy na przekazaniu konsu-
mentowi gotowego produktu.
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Wstęp

System jakości w przedsiębiorstwie produkcyjnym ma decydujący wpływ na kre-
owanie wizerunku produktów na rynku. Doskonalenie procesów poprzez stosowa-
nie standardów jakości wpisuje się we współczesne trendy zarządzania przedsię-
biorstwem. Przedsiębiorstwa produkcyjne, realizując te zasady, dążą do poprawy 
procesów logistycznych w celu osiągnięcia maksymalnych, szeroko rozumianych 
korzyści. Kreowanie, rozwój i sukces rynkowy przedsiębiorstw zależy od umiejętno-
ści zidentyfikowania wymagań klientów, a także od stopnia ich spełnienia, dlatego 
organizacje powinny traktować orientację na klienta jako podstawowe kryterium 
zarządzania [Łunarski 2008, s.18]. Jednym z kierunków usprawniających działań 
logistycznych jest wdrażanie standardów jakości z rodziny ISO. Kompleksowe uję-
cie działań logistycznych oraz zasad ISO w przedsiębiorstwie służy do identyfikacji 
przyczyn niezadowalających efektów procesów logistycznych. Celem artykułu jest 
przedstawienie badań nad zastosowania mierników jakości według ISO 9001:2015 
w przedsiębiorstwie XYZ. Na początku artykułu postawiono tezę, że jakość i system 
zarządzania jakością mają znaczący wpływ na wyniki logistycznego procesu produk-
cji w przedsiębiorstwie XYZ. W celu potwierdzenia tezy sformułowano następujące 
pytania pomocnicze:

1) Jaki jest obszar oddziaływania jakości w systemie logistycznym przedsiębior-
stwa?
2) Jakie elementy tworzą system jakości w przedsiębiorstwie?
3) W jaki sposób można scharakteryzować badane przedsiębiorstwo XYZ?
4) Jakie mierniki i wskaźniki produkcji w systemie zarządzania jakością mogą 
być zdefiniowane w badanym przedsiębiorstwie?
5) Które efekty procesu produkcji mogą potwierdzić korzystny wpływ systemu 
zarządzania jakością według wymagań ISO 9001:2015 na wyniki przedsiębiorstwa?
W celu potwierdzenia tezy badano operacje wchodzące w skład procesu produk-

cji metodą wskaźnikową. Przeprowadzono badanie wskaźników jakości procesu pro-
dukcji oraz wskazano przyczyny jego wadliwego przebiegu, odwołując się do mode-
lu Ishikawy.  Zastosowano następujące metody badań: studia literaturowe, badanie 
dokumentów jakości w przedsiębiorstwie XYZ, obserwację uczestniczącą, rozmowy 
z ekspertami w przedsiębiorstwie. Artykuł składa się z następujących części:

1) Jakość w logistyce produkcji;
2) Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa XYZ;
3) Mierniki i wskaźniki produkcji w systemie zarządzania jakością w badanym 
przedsiębiorstwie;
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4) Badania efektów wprowadzenia systemu zarządzania jakością według wy-
magań ISO 9001:2015;
5) Podsumowanie.
Cel artykułu został osiągnięty, ponieważ udało się potwierdzić postawioną tezę 

oraz udzielić odpowiedzi na pytania pomocnicze. W artykule przedstawiono korzy-
ści z wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz wpływ zarządzania jakością w 
oparciu o normę ISO 9001:2015 na logistykę procesu produkcji

Jakość w logistyce produkcji

Współczesne rozumienie jakości obejmuje wszystkie działania w przedsiębiorstwie  
skoncentrowane na odbiorcy i jego potrzebach [Ejdys, Kobylińska, Lulewicz 2012, s. 
27], co wiąże się z doskonaleniem i usprawnianiem procesów oraz produktów. Proce-
sowe podejście do zarządzania w przedsiębiorstwie koncentruje się na doskonaleniu 
procesów logistycznych [Słowiński 2008, s. 46] i w rezultacie dążeniu do osiągnięcia 
następujących celów:

 · zmniejszenia kosztów w przedsiębiorstwie;
 · poprawy efektywności procesów w firmie;
 · utrzymania odpowiedniego przepływu materiałów, towarów, surowców i infor-

macji;
 · oferowania produktów oraz towarów odpowiedniej jakości;
 · wymiany informacji na każdym etapie kontaktów z klientem;
 · kształtowania zysków przedsiębiorstwa na określonym poziomie. 

Na rysunku 1 przedstawiono system procesów logistycznych w przedsiębior-
stwie produkcyjnym.
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Rysunek 1. System logistyczny przedsiębiorstwa

Źródło: [Gołembska 2013, s. 177].

Marek Ciesielski podkreśla, że logistyka zajmuje się planowaniem, produkcją 
i koordynowaniem ciągłego przepływu materiałów czy surowców w trakcie trwa-
nia procesów [Ciesielski 2008, s. 46]. Logistyka produkcji pełni bardzo ważną rolę w 
przedsiębiorstwie. W procesie produkcji wyrób gotowy zyskuje odpowiednią jakość, 
na której zależy odbiorcy. Logistyka produkcji wraz z logistyką zaopatrzenia i logi-
styką dystrybucji tworzy kompleks procesów logistycznych przedsiębiorstwa.

System logistyczny przedsiębiorstwa powinien być zorientowany rynkowo, co z 
kolei wymaga zdefiniowania działań niezbędnych dla zadowolenia odbiorcy. W sys-
temie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie wyróżnia się następujące elementy 
[Mazur, Gołaś 2010, s. 27]: 

 · zasady – ukazują ogólny stosunek firmy i jej pracowników do jakości oraz 
do problemów z nią związanych; 
 · metody – określają sposób postępowania w danych sytuacjach; 
 · techniki – określane są także jako procedury czy receptury; 
 · narzędzia – służą głównie do tego, by zbierać informacje, a także je przetwarzać 

i przekształcać w konkretne dane. 
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Joanna Baran proponuje typologię procesów produkcyjnych ze względu na:
 · typ realizowanej produkcji;
 · sposób organizowania przepływów produkcyjnych;
 · lokalizację procesu produkcyjnego oraz rozmieszczenie poszczególnych maszyn 

i urządzeń, które biorą udział w jego przebiegu;
 · lokalizację magazynów; 
 · zasady zaopatrzenia magazynowego [Baran 2008, s. 152].

W przedsiębiorstwie produkcyjnym cechy procesów logistycznych można roz-
patrywać wieloaspektowo, w zależności od przyjętych kryteriów. W związku z tym 
wyróżnia się:

 · ujęcie zasobowe – uwzględnia zasoby niezbędne do realizacji danego procesu;
 · ujęcie funkcjonalne – dotyczy dostarczania zasobów do firmy oraz dostarczania 

wyrobów gotowych klientom;
 · ujęcie efektywnościowe – obejmuje wartościowanie rozwiązań logistycznych 

przy zastosowaniu oceny parametrów ekonomicznych, technicznych, jakościo-
wych, społecznych, ekologicznych itp. [Janczewska 2014, s. 165].

Ujęcie efektywnościowe obejmuje kompleksowo wiele obszarów systemu lo-
gistycznego przedsiębiorstwa. Monitorowanie efektów procesu produkcji jest nie-
zbędne ze względu na konieczność szybkiego reagowania na odstępstwa od za-
łożonych poziomów wyników liczbowych tychże efektów. Służą temu obserwacje 
mierników i wskaźników procesów i operacji produkcyjnych. Miernikiem nazywa się 
konkretne liczby wyrażone w jednostkach bezwzględnych, które określają występu-
jące w procesie zdarzenia, a także ukazują ich miarę oraz umożliwiają zestawienie z 
innymi zdarzeniami. Mierniki służą głównie do odzwierciedlania rzeczywistych sta-
nów w odniesieniu do procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także ukazy-
waniu zachodzących zmian w określonym czasie. Miernikiem nazywamy np. liczbę 
reklamacji czy liczbę wadliwych wyrobów gotowych w odniesieniu do miesiąca. 
Wskaźnikiem z kolei nazywamy liczbę wyrażoną w jednostkach względnych, która 
ukazuje wzajemną relację pewnych wielkości. Wyróżnia się wskaźniki indywidualne, 
proste, złożone oraz zbiorcze. Tworząc wskaźniki, należy mieć na uwadze pewne 
cechy, którymi powinny się one charakteryzować. Są to m.in.: adekwatność, aktual-
ność, istotność, dokładność, rozległość, kompletność, porównywalność, unifikacja w 
jednostkach, kategoriach lub markach, zrozumiałość, kompatybilność, koszty i zyski.
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Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ

Przedsiębiorstwo XYZ zostało założone w 2004 r. przez duńskich specjalistów w dzie-
dzinie motoryzacji. Siedziba firmy znajduje się w centrum Polski w województwie 
łódzkim. Biorąc pod uwagę formę własności, przedsiębiorstwo jest spółką z ograni-
czoną odpowiedzialnością. XYZ jest firmą produkcyjną, która zajmuje się regenero-
waniem i sprzedażą kompresorów klimatyzacji do samochodów osobowych, ciężaro-
wych, dostawczych, autobusów, maszyn rolniczych i budowlanych. Przedsiębiorstwo 
świadczy także usługi regeneracyjne dla klientów detalicznych, którzy chcą zregene-
rować własną sprężarkę klimatyzacji. Misją przedsiębiorstwa XYZ jest terminowe re-
alizowanie zamówień odbiorców oraz osiąganie zadowolenia klienta z oferowanych 
produktów i usług. Wizją jest głównie rozwój firmy, wchodzenie na nowe rynki i zdo-
bywanie nowych odbiorców. Główny cel przedsiębiorstwa stanowi zwiększanie wy-
dajności produkcji wraz z utrzymaniem wysokiej jakości produkcji. Wzrost sprzedaży 
powinien być osiągany wraz ze spełnianiem wymagań klientów, w czym pomocne 
będą szkolenia pracowników, a także rozwój parku maszynowego.

Firma XYZ działa na rynku międzynarodowym. Przedsiębiorstwo produkuje 
rocznie 22 000 sztuk sprężarek do klimatyzacji samochodowej, które sprzedawane 
są w różnych krajach na całym świecie, m.in. w Danii, Niemczech, Hiszpanii czy Brazy-
lii. Firma współpracuje oraz sprzedaje swoje produkty zarówno dużym hurtowniom 
motoryzacyjnym, jak i lokalnym warsztatom samochodowym, świadczy usługi klien-
tom indywidualnym.

W procesie produkcyjnym kompresora klimatyzacji samochodowej wyróżnia się 
następujące operacje:

 · wydanie surowca z magazynu;
 · demontaż wstępny;
 · mycie wstępne;
 · demontaż właściwy;
 · mycie właściwe;
 · kompletacja;
 · montaż pompy;
 · test szczelności;
 · montaż zestawu sprzęgłowego;
 · uzupełnianie olejem;
 · test sprawności i kontrola wizualna.

Każda z niezbędnych operacji jest opisana w procedurze jakości według obowią-
zującego standardu ISO 9001:2015 i wymaga udokumentowania. Zgodnie z syste-
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mem zarządzania jakością w przedsiębiorstwie XYZ dokumentacja dotycząca jakości 
jest przedmiotem analizy w celu monitorowania wskaźników jakości.

System zarządzania jakością w badanym 
przedsiębiorstwie – mierniki i wskaźniki jakości

Norma ISO 9001:2008 została wprowadzona w przedsiębiorstwie XYZ w 2006 r. Mo-
dyfikacją tej normy jest norma ISO 9001:2015, która wymaga prowadzenia dokumen-
tacji zawierającej dokumenty opisujące funkcjonowanie standardu jakości w przed-
siębiorstwie. Należą do nich:

 · procedury systemowe – wymagane są postanowieniami normy ISO 9001:2015;
 · procedury procesowe – umożliwiają organizacji skuteczne planowanie, a także 

ułatwiają przebieg i nadzorowanie występujących procesów;
 · procedury wspierające – jak sama nazwa wskazuje, procedury te pełnią funkcję 

wspierającą i dotyczą zwykle obszarów, których nie można zakwalifikować do pro-
cedur systemowych oraz procesowych.

Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 przedsiębiorstwo XYZ wdrożyło  
metody i narzędzia zarządzania jakością, w tym jakością procesu produkcji. W tym 
celu w przedsiębiorstwie zostały sformułowane mierniki i wskaźniki jakości. 

Miernikami w procesie produkcji były następujące parametry podawane w licz-
bach bezwzględnych:

 · liczba zdemontowanych kompresorów w ciągu jednego dnia;
 · liczba sztuk, które nie nadają się do zregenerowania;
 · liczba umytych sprężarek w ciągu jednej zmiany;
 · liczba zmontowanych pomp w ciągu dnia;
 · liczba zamontowanych zestawów sprzęgłowych na dzień;
 · liczba przetestowanych kompresorów w ciągu jednego dnia;
 · liczba kompresorów, które zeszły z produkcji na dzień;
 · liczba reklamacji otrzymanych od klientów w ciągu miesiąca;
 · liczba sprzedanych kompresorów w miesiącu.

Wskaźniki dotyczące procesu produkcji w przedsiębiorstwie XYZ dotyczą zaso-
bów, organizacji produkcji oraz jej efektów. Należą do nich:

 · wskaźnik ilości surowców, które są złomami, w odniesieniu do liczby surowców 
wydanych z magazynu na potrzeby produkcji;
 · wskaźnik produktywności;
 · wskaźnik wydajności;
 · wskaźnik reklamacji rozpatrzonych pozytywnie lub negatywnie;
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 · wskaźnik dostępności maszyn i urządzeń.
Badano również poziom zadowolenia klienta, który został w firmie uznany za 

istotny wskaźnik dotyczący procesu produkcji. Do narzędzi monitorowania satysfak-
cji odbiorcy w badanym przedsiębiorstwie należą:

 · notatki z rozmów z klientami, które są sporządzane przez pracowników, a następ-
nie rozdzielane na pozytywne oraz negatywne i w dalszej kolejności liczone;
 · badanie satysfakcji klienta za pośrednictwem ankiety, które, tak jak w przypadku 

notatek, opiera się na danych liczbowych.
W badanym przedsiębiorstwie obserwacje wskaźników prowadzone były w per-

spektywie wieloletniej, co pozwoliło na wcześniejsze wykrycie odchyleń od ustalo-
nych poziomów wskaźników. Kolejnym etapem analizy wskaźników były propozycje 
innowacji i zmian w procesie produkcji doskonalące proces.

Badania efektów wprowadzenia systemu zarządzania 
jakością według wymagań ISO 9001:2015

Wykorzystując normę ISO 9001:2015, przedsiębiorstwo XYZ opracowało metody 
i sposoby, które mają na celu monitorowanie, mierzenie, analizowanie oraz ocenia-
nie efektów procesów i operacji produkcyjnych. W przedsiębiorstwie zdefiniowano 
mierniki jakości oraz wskaźniki jakości. Celem badań1 było porównanie wartości 
wskaźników jakości przed i po wdrożeniu systemu zarządzania jakością opartego na 
ISO 9001. Zgodnie z wymaganiami normy w pierwszej kolejności określono potrzeby 
oraz oczekiwania nabywców, dostawców, pracowników oraz zarządu przedsiębior-
stwa XYZ. Zestawienie tych potrzeb i oczekiwań przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Potrzeby i oczekiwania ludzi, firm i otaczającej społeczności względem przedsię-

biorstwa XYZ

Ludzie, firmy  i 
otaczająca spo-
łeczność

• Potrzeby i oczekiwania

1. Badania te zostały opisane w pracy dyplomowej Klaudii Nowak pt. Rola i znaczenie jakości w przedsię-
biorstwie produkcyjnym XYZ, obronionej w lipcu 2020 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.
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Klienci
• Jakość oraz cena
• Terminowość dostaw oraz dogodne warun-
ki płatności
• Relacje na zasadach partnerskich

Ludzie w organi-
zacji

• Dobre środowisko pracy
• Pewność zatrudnienia
• Uznanie oraz nagradzanie

Zarząd • Zapewnienie zysku na oczekiwanym pozio-
mie oraz trwałości prowadzonej działalności

Dostawcy • Wzajemne korzyści i ciągłość działania

Lokalna społecz-
ność

• Działania zgodnie z zasadami prawa, które 
dotyczą np. środowiska

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zebranych w badanym przedsiębior-

stwie XYZ.

W przedsiębiorstwie XYZ ocena jakości procesu produkcji oraz wyrobu goto-
wego oparta jest na analizie wskaźników jakości. W przypadku procesu produkcji w 
badanym przedsiębiorstwie analiza skupia się na trzech miernikach, które dotyczą:

 · liczby reklamacji zgłoszonych w trakcie miesiąca;
 · liczby kompresorów, które nie przeszły testu szczelności;
 · liczby kompresorów, które nie przeszły testu sprawności i kontroli wizualnej.

Po przeprowadzeniu audytu procesu produkcji można jednoznacznie stwierdzić, 
że największy problem tkwi w teście szczelności, który ma za zadanie zweryfikować 
poprawność montażu pompy. Na rysunku 2 przedstawiono analizę operacji dokona-
ną z wykorzystaniem diagramu Ishikawy (por. rysunek 2)

Odwołując się do diagramu Ishikawy, przeanalizowano kilka najważniejszych 
grup przyczyn wad, do których zaliczono:

 · metody produkcji – duża liczba skomplikowanych czynności wykonywanych 
ręcznie;
 · materiały – wadliwe elementy wykonane z surowców o niskiej jakości, utrudnio-

na kompletacja części i elementów do montażu;
 · zarządzanie – presja czasu i wydajności pracy, częste zmiany w planowaniu;
 · środowisko pracy – niesprzyjające warunki pracy;
 · maszyny – awarie maszyn, wyeksploatowane maszyny;
 · ludzie – brak wykwalifikowanych kadr.

Przedsiębiorstwo zdecydowało się na szerokie zmiany w celu usunięcia wszyst-
kich wskazanych przyczyn wad. Głównym celem tych zmian była poprawa wskaź-
ników jakości dla operacji montażu. Wskazano główne wskaźniki jakości produkcji, 
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które następnie analizowano w dłuższym okresie, po usunięciu przyczyn wad. Na-
leżały do nich:

 · liczba reklamacji;
 · liczba szczelnych kompresorów;
 · liczba sprawnych kompresorów skontrolowanych wizualnie.

Rysunek 2. Diagram Ishikawy dla procesu produkcji w przedsiębiorstwie XYZ

Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań wskaźników jakości produkcji w roku 2005 oraz 2020 przedstawio-
no w tabeli 2.

Tabela 2. Porównanie głównych wskaźników jakości produkcji w przedsiębiorstwie XYZ

Obszar pro-
dukcji, którego 
dotyczą dane 
liczbowe

Dane z roku 
2005 przed 
wprowadze-
niem SZJ

Dane z roku 
2020 po wpro-
wadzeniu SZJ

Zmiana
Zmiana 
procentowa 
wskaźnika
 

Liczba rekla-
macji 400 250 -150 37,50%

Liczba sztuk, 
które pomyśl-
nie przeszły 
test szczelności

14000 19200 +5200 37,14%
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Liczba sztuk, 
które pomyśl-
nie przeszły 
test sprawno-
ści i kontrolę 
wizualną

15600 20400 +4800 30,77%

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie badań głównych wskaźników jakości w procesie produkcji stwier-
dzono, że poprawa jakości w badanym przedsiębiorstwie  w wyniku wprowadzenia 
systemu jakości ISO 9001 i następnie ISO 9001:2015 była znacząca i zmieniła się w 
znacznym stopniu, wpływając na wynik finansowy. W wyniku zarządzania jakością 
przedsiębiorstwo XYZ zmniejszyło liczbę reklamacji o 37,50%, pozytywny wynik te-
stu szczelności osiągnęła większa o 37,14% liczba regenerowanych kompresorów, 
zwiększyła się także o ponad 1/3 liczba sztuk, które pomyślnie przeszły testy sta-
nowiskowe. Wyniki badania głównych wskaźników potwierdziły korzystny wpływ 
systemu zarządzania jakością na wiele operacji w realizacji logistycznego procesu 
produkcji. Wśród korzyści należy wymienić:

 · poprawę organizacji procesu produkcji;
 · skrócenie czasów operacji i działań w procesie produkcji;
 · obniżenie kosztów operacji produkcyjnych;
 · zwiększenie liczby wykonanych produktów;
 · zmniejszenie kosztów reklamacji;
 · zmniejszenie kosztów napraw wadliwych sztuk w poszczególnych operacjach 

produkcyjnych. 

Podsumowanie

Celem artykułu było przedstawienie roli i znaczenia jakości w przedsiębiorstwie pro-
dukcyjnym XYZ. W artykule postawiono tezę, że jakość i system zarządzania jakością 
mają znaczący wpływ na wyniki logistycznego procesu produkcji w przedsiębior-
stwie XYZ. Analizowano wyniki procesu produkcji, dokonując oceny mierników i 
wskaźników jakości według ISO 9001:2015 w przedsiębiorstwie XYZ. W celu potwier-
dzenia tezy przedstawionej we wstępie badano operacje wchodzące w skład proce-
su produkcji, a następnie dokonano okresowej oceny głównych wskaźników jakości, 
przeprowadzając audyt wewnętrzny. Analizowano przyczyny wadliwego przebiegu 
za pomocą metody Ishikawy, dzięki której wskazano główne kierunki doskonalenia 
procesu. Cel artykułu został osiągnięty poprzez przedstawienie korzyści z wdrożenia 
systemu zarządzania jakością oraz wpływu systemu na logistykę procesu produkcji.
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cesie produkcji niezbędne jest zapewnienie wysokiej jakości wyrobu gotowego, co 
jednocześnie przekłada się na odpowiednio wysoką jakość operacji i działań w pro-
cesie. Przedsiębiorstwa działające na rynku konkurują ze sobą, doskonaląc swoje pro-
cesy logistyczne, wprowadzając innowacje i zmiany procesowe. Tworzenie wartości 
dla klienta z zachowaniem opłacalności i efektywności procesu produkcji stanowi cel 
przedsiębiorstwa. Korporacje globalne, posiadające zasoby w postaci kapitału, środ-
ków technicznych oraz wiedzy, przywiązują ogromną wagę do osiągania wysokiej 
jakości produkowanych towarów. Kreują one instrumenty zarządzania jakością, które 
często stanowią wzór dla innych przedsiębiorstw. W artykule przedstawione zostały 
wyniki badań nad instrumentami zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zagra-
nicznym1. Niniejszy artykuł składa się z następujących części:

1) Doskonalenie procesu produkcji na podstawie literatury przedmiotu;
2) Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa;
3) Badanie metod i mierników zarządzania jakością oraz doskonalenia procesu 
produkcji;
4) Podsumowanie: korzyści z wdrożenia metod i instrumentów zarządzania ja-
kością w procesie produkcji.
W artykule przedstawiona została problematyka zarządzania jakością z uwzględ-

nieniem wskaźników charakterystycznych dla oceny instrumentów jakości w obsza-
rze logistyki produkcji. Sformułowano następujące pytania badawcze:

1) Jak współcześnie definiowana jest jakość? 
2) Czym jest proces produkcyjny i na czym polega jego doskonalenie? 
3) Jakie można wyróżnić instrumenty zarządzania jakością i jaka jest ich istota?
4) Czym charakteryzuje się działalność rynkowa badanego przedsiębiorstwa? 
5) Jakie instrumenty zarządzania jakością są stosowane w badanym przedsię-
biorstwie?
6) Jakie korzyści odniosło przedsiębiorstwo X z wdrożenia metod i instrumen-
tów  zarządzania jakością, jak wpłynęły one na proces produkcyjny? 
W badaniach procesu produkcji w przedsiębiorstwie X zastosowano takie meto-

dy badawcze, jak:
 · badanie źródeł pierwotnych i wtórnych; 
 · analiza literatury przedmiotu, zarówno pozycji zwartych, jak i artykułów nauko-

wych;

1. Prezentowane badania przeprowadzone zostały podczas realizacji pracy dyplomowej Klaudii Romań-
skiej na kierunku logistyka pt. Zastosowanie instrumentów zarządzania jakością w doskonaleniu procesu 
produkcji w przedsiębiorstwie „X”. Promotorem pracy dyplomowej była dr inż. Danuta Janczewska.
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 · wywiady z ekspertami oraz z pracownikami produkcji, inżynierami, team lidera-
mi oraz kontrolerami jakości w przedsiębiorstwie X.

Doskonalenie procesu produkcji w świetle badań 
literatury przedmiotu

Współczesna literatura naukowa, zarówno krajowa, jak i zagraniczna, przedstawiają-
ca problematykę zarządzania jakością jest bardzo bogata. W Polsce badaniami nad 
zarządzaniem jakością zajmuje się wiele ośrodków naukowych – politechniki, uni-
wersytety oraz instytuty badawcze. Doświadczenia badawcze z tego zakresu zostały 
opisane m.in. w pracach A. Bujaka i Z. Śliwy [2008, s. 156], A. Czecha i A. Szplita [2013, 
s. 20] i wielu innych. Prezentują oni poglądy na temat celów zarządzania jakością 
w przedsiębiorstwie, a konkretnie takich zagadnień, jak:

 · określenie oczekiwań i potrzeb klientów;
 · nieustanne dostosowywanie się do zmian technologicznych i usprawnianie jako-

ści wyrobów gotowych;
 · ciągły nadzór i kontrola, modyfikacja, zapobieganie w celu zaspokojenia potrzeb 

klienta;
 · nieprzerwany rozwój i ulepszanie;
 · rozpatrywanie poniesionych kosztów jakości, wzrostu wydajności gospodarowa-

nia, dopracowywanie efektów finansowych;
 · szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa;
 · zapobieganie negatywnym skutkom podejmowanych czynności dotyczących 

personelu oraz środowiska [Jazdon 2001, s. 59]. 
Według jednej z definicji proces produkcyjny to zbiór sytuacji i celowo podej-

mowanych decyzji, które przyczyniają się do powstawania zamierzonych zmian 
w przedmiocie, w stosunku do którego są one podejmowane. W przedsiębiorstwach 
produkcyjnych to właśnie proces produkcji decyduje o osiągnięciu sukcesu rynkowe-
go, zdobyciu przewagi konkurencyjnej i uznania klientów [Janczewska 2016, s. 46]. 
Osiągnięcie określonych parametrów procesu produkcji na wymaganym poziomie 
implikuje zakończenie procesu produkcyjnego. Obszarem procesu produkcyjnego 
jest wykonywanie produktów w formie użytkowej w celu zaspokojenia konkretnych 
potrzeb klienta. Rozpatrując system produkcyjny umiejscowiony celowo w strukturze 
logistycznej przedsiębiorstwa, można bardziej szczegółowo określić jego składowe 
oraz wzajemne powiązania występujące w jego obrębie. System logistyczny przedsię-
biorstwa funkcjonuje w otoczeniu konkurencyjnym, w którego skład wchodzą obecne 
i przyszłe przedsiębiorstwa w danej branży, regulatorzy, dostawcy oraz odbiorcy [Por-
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ter 1985, s. 4]. System produkcyjny składa się z szeregu podsystemów, czyli elementów 
zapewniających ciągłość produkcji oraz jej planową realizację. Na rysunku 1 pokazano 
miejsce logistyki produkcji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa oraz powiąza-
nia procesu produkcji z pozostałymi procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie.

Rysunek 1. Umiejscowienie logistyki produkcji w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Michlowicz 2002, s. 127],

Poszczególne składowe systemu logistycznego przedsiębiorstwa można scha-
rakteryzować następująco:

 · Wejście do systemu – definiowane jest poprzez listę potrzebnych surowców 
i materiałów, opakowań, dodatków; do elementów składowych wejścia zaliczyć 
należy maszyny, urządzenia, wyposażenie techniczne przedsiębiorstwa. 
 · Wyjście z systemu, rozumiane jako efekty jego funkcjonowania, obejmuje ocze-

kiwane fizyczne wyniki procesu produkcji w postaci wyrobów gotowych oraz 
usług, opatrzonych informacjami o możliwościach aplikacyjnych wyrobów, korzy-
ściach dla klientów.
 · Definiowanie procesu transformacji – przemiana wejścia na składniki wyjścia, 

która oparta jest na sformalizowanym procesie technologicznym umożliwiającym 
wcześniejsze zaplanowanie i przygotowanie procesu przetwórczego. Pracownicy 
wchodzący w skład zespołu uczestniczą w procesie produkcji, posiadają odpo-
wiednie kwalifikacje oraz kompetencje do realizacji zadań produkcyjnych.
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 · Otoczenie systemu logistycznego przedsiębiorstwa – inne nadrzędne systemy 
wpływające na realizację danego procesu produkcji, takie jak system regulacji 
prawnych krajowych i zagranicznych, systemy finansowe, dostawcy, klienci [Jan-
czewska 2016, s. 46].

Celem procesu produkcji jest wytworzenie towarów przeznaczonych na rynek. 
Relacje pomiędzy wszystkimi procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie wpły-
wają na uzyskiwane efekty procesu produkcji [Gołembska 2010, s. 185]. Produktyw-
ność pokazuje korelację między ilością wyprodukowanych produktów a zasobami, 
które zostały wykorzystane do zrealizowania danego procesu produkcji [Piętowska-
-Laska 2015, s. 5319]. Skuteczność może być mierzona ilością wytworzonych wyro-
bów w porównaniu z zaplanowaną wielkością produkcji. Jakość to stopień, w jakim 
przedsiębiorstwo wywiązuje się z oczekiwań odbiorców. Wyrazem tego może być 
liczba reklamacji, niezgodności i defektów. Zadaniem menedżerów  jest  analiza 
efektywności poszczególnych procesów w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 
oraz identyfikacja procesów najmniej efektywnych i wymagających modyfikacji 
i optymalizacji [Kosieradzka 2012, s. 67]. Kolejnym etapem jest poszukiwanie metod 
doskonalenia procesu. Działania w procesie logistycznego zarządzania produkcją we 
współczesnym przedsiębiorstwie są skorelowane z osiągnięciami techniki i techno-
logii przetwórczych [Coyle, Bardi, Langley 2010, s. 60]. Istniejące w przedsiębiorstwie 
systemy zarządcze oraz produkcyjne tworzą obszar, w którym realizowane są cele 
przedsiębiorstwa.

Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo „X” zlokalizowane jest w województwie łódzkim. Znajduje się na 
jednej z większych powierzchni magazynowych. Przedsiębiorstwo posiada wspólną 
drogę dojazdową z wieloma sąsiadującymi przedsiębiorstwami w bezpośrednim są-
siedztwie autostrady A2 oraz w pobliżu węzła autostrad A1 (północ-południe) i A2 
(wschód-zachód), co zapewnia doskonałe warunki do dystrybucji towarów. Przed-
siębiorstwo „X” to jeden z oddziałów międzynarodowej organizacji mieszczącej się 
w Polsce. Historia istnienia korporacji rozpoczęła się w 1879 r. od zaprojektowania 
szklanej obudowy dla żarówki Thomasa Edisona. W niedługim czasie produkcja 
zaczęła stanowić połowę zysków działalności. W połowie XX wieku firma odmie-
niła przemysł telewizyjny, wprowadzając masową produkcję lamp telewizyjnych. 
W 1970 r. pracownicy przedsiębiorstwa opracowali pierwsze włókno światłowodowe 
zdolne do utrzymania siły sygnałów światła laserowego na znacznych odległościach. 
Ta innowacja otworzyła drogę do komercjalizacji światłowodów w telekomunikacji. 
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W 1994 r. przedsiębiorstwo zostało wyróżnione za wynalazki ułatwiające życie, któ-
re przyczyniły się do powstania nowych branż – oświetlenia, telewizji i komunikacji 
optycznej. Obecnie jest to lider na światowym rynku w produkcji wielkich rozwiązań 
dla sieci telekomunikacyjnych.  Chcąc poszerzyć swoją działalność, firma w 2001 r. 
otworzyła jedną ze swoich fabryk w Polsce. Początkowo był to niewielki budynek, 
w którym pracowało kilkadziesiąt osób. Jednak w związku z szybkim rozwojem tech-
nologicznym i coraz większym zapotrzebowaniem na produkowane przez przedsię-
biorstwo wyroby postanowiono powiększyć zakład. Obecnie firma zatrudnia ponad 
1000 pracowników, a liczba ta wciąż rośnie. 
Opis produktów 

Do podstawowego asortymentu przedsiębiorstwa należą:
 · zespoły kabli światłowodowych ( wewnętrzne, zewnętrzne, uniwersalne, pigta-

ilowe, kanalizacyjne, napowietrzne);  
 · sprzęt światłowodowy, m.in.: terminale dostępu do budynku, przełącznice świa-

tłowodowe, stałe i przesuwane obudowy światłowodowe, szafy, szuflady, puszki, 
mufy, moduły.

Kable światłowodowe produkowane są zarówno na potrzeby własne, jak i dla 
klienta zewnętrznego.

Badanie metod i mierników zarządzania jakością 
w procesie produkcji

Działania doskonalące proces mogą być wprowadzone po przyjęciu jednego z celów:
 · „zapobiegamy pojawieniu się problemu”;
 · „czekamy na ulepszanie do momentu, w którym wystąpi problem”.

W pierwszym przypadku należy wystarczająco wcześnie wykrywać wady, nie-
prawidłowości maszyn, przewidywać i analizować straty, które przedsiębiorstwo 
poniesie w momencie wystąpienia błędów, a więc podjąć działania zapobiegawcze. 
W momencie przyjęcia drugiej zasady hasłem przewodnim powinna stać się myśl: 
„to źle, że wystąpił taki problem, zastanówmy się, co można zrobić i zrealizujmy to, 
by móc mu zapobiec w przyszłości”. W tym przypadku należy wprowadzić działania 
korygujące, które mają za zadanie wyeliminować powstawanie niezgodności i de-
fektów. Będą one skuteczne i długotrwałe tylko wtedy, gdy standardy obowiązujące 
w przedsiębiorstwie zostaną zmienione [Myszewski 2009, s. 144]. Kolejnym sposo-
bem doskonalenia procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie jest jego radykalna 
zmiana. Business Process Reengineering (BPR) jest metodą ułatwiającą przeprojekto-
wywanie. Polega ona na zaprojektowaniu i przeorganizowaniu procesu produkcyj-
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nego od początku. Przy przeprojektowaniu należy skupić się na tym, jak ma wyglą-
dać nowy proces, zorganizować go w zupełnie nowy sposób, usunąć dotychczasowe 
procedury i instrukcje. Metody Business Process Reengineering nie można używać 
do modyfikacji lub rozszerzania istniejącego procesu [Czech, Szplit 2013, s. 545].

Przeprowadzone badanie dotyczyło procesu produkcji odbywającego się na jed-
nym stanowisku i wykonywanego przez jednego operatora. Proces składa się z ko-
lejnych operacji:

1) przygotowanie stanowiska;
2) montaż obudowy;
3) montaż okablowania;
4) kontrola;
5) pakowanie + kompletowanie zestawu elementów;
6) etykietowanie.
Przy tworzeniu linii produkcyjnej w nowej konfiguracji wykorzystano instrumen-

ty zarządzania jakością takie jak 5S, Kanban, Just in Time, Poka-Yoke oraz rozwiązania 
zaproponowane przez pracowników za pomocą programu sugestii w ramach Kaizen. 
We wprowadzaniu udoskonaleń procesu produkcji uczestniczyli pracownicy, którzy 
proponowali rozwiązania odpowiednie dla danego stanowiska produkcyjnego. 

W procesie produkcji w przedsiębiorstwie X wprowadzono następujące zasady 5S: 
 · wyznaczono pola odkładcze o różnych kolorach i kształtach (kwadraty/

prostokąty), które mają następujące oznaczenia: niebieski – miejsce na materiały 
wejściowe do procesu, zielony – miejsce na materiały wyjściowe z procesu, czarny 
– miejsce na odpady, kąciki czystości,  biały – miejsca peryferyjne, przeznaczone 
na puste wózki do transportu, miejsce na zbiorniki z wodą, czerwony – elementy 
zablokowane przez dział jakości; 
 · do stołów przymocowano wysuwane kosze, podzielone na rodzaje odpadów; ko-

lory worków na odpady oraz ich opisy pomagają pracownikom w dbaniu o porządek  
i odpowiednią selekcję;
 · w pobliżu linii produkcyjnej ustawiono szafy, w których znajdują się przybory 

niezbędne do zachowania czystości na hali, tj. szczotki do zamiatania, chemia do 
czyszczenia;
 · na stanowiskach pracy umieszczono uchwyt na najpotrzebniejsze dokumenty,  

z podziałem i opisem dla danego dokumentu, np. instrukcje, wzorniki, zlecenie 
produkcyjne; 
 · do blatów stanowisk przyklejono linijki, które ułatwiają operatorom odmierzanie 

długości niektórych materiałów;
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 · nad stanowiskami znajdują się wizualizacje środków ochrony pracowników obo-
wiązujące ich podczas pracy;
 · na stanowisku „montaż 1 oraz pakowanie” zamontowano dyspensery naklejek, 

które umożliwiają łatwe i szybkie pobieranie naklejek. Dzięki temu urządzeniu na-
klejki nie gubią się i nie sklejają się. Pozwala to również wyeliminować pomyłki, to 
znaczy skompletować dwa takie same zestawy naklejek, gdyż urządzenie podaje 
etykiety w odpowiedniej kolejności;
 · na stanowisku „montaż 1” i „montaż 2” zamontowano listwy magnetyczne, któ-

re ułatwiają szybkie umieszczenie urządzeń, tak aby nie przeszkadzały w czynno-
ściach, do których nie są potrzebne;
 · na stanowisku 4 ze względu na przewagę pracy stojącej zastosowano matę ener-

gochłonną, która pomaga zwiększyć wydajność pracownika, poprzez odciążenie 
jego organizmu, przede wszystkim kręgosłupa i stawów;
 · pojemniki na materiały na stałe opisano odpowiednimi numerami;
 · pod koniec pracy operator musi uzupełnić komponenty, które znajdują się na 

stanowisku.

Podsumowanie: korzyści z wdrożenia metod 
i instrumentów zarządzania jakością w procesie 
produkcji

Przystępując do badań, sformułowano tezę badawczą, iż wykorzystanie nowocze-
snych metod i narzędzi zarządzania jakością wpływa na wzrost jakości wytwarzanych 
produktów i zapewnia doskonalenie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie X. 

Najistotniejsze korzyści z wprowadzenia instrumentów zarządzania jakością do-
tyczyły sprawniejszego przebiegu procesu produkcji oraz podniesienia jego efek-
tywności. Szczegółowe zestawienie korzyści badanych w przedsiębiorstwie X przed-
stawiono poniżej:

5S
 · zmniejszenie czasu na przezbrojenia maszyn i narzędzi niezbędnych do pracy;
 · sprawniejsze przejęcie stanowisk po poprzednikach;
 · standaryzacja stanowiska i przebiegu operacji; 
 · lepsza organizacja pracy;
 · zmniejszenie marnotrawstwa; 
 · poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy;
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Kaizen
 · wzrost zainteresowania procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie; 
 · zaangażowanie pracowników w doskonalenie procesów;
 · zachęcanie do pracy zespołowej; 
 · poprawa jakości wyrobów gotowych;
 · nieustanne doskonalenie;

Poka-Yoke 
 · pracownicy kontrolują jakość swoich czynności w 100%;
 · liczba reklamacji wpływających do przedsiębiorstwa zmalała;
 · możliwa szybka reakcja w momencie wystąpienia błędu;
 · łatwiejsze szkolenia na każdym etapie produkcji;
 · niski koszt wdrożenia rozwiązania;

Kanban/Just in Time
 · szybki i łatwy przepływ materiałów między dostawcami, produkcją a klientem; 
 · eliminacja zbędnych zapasów oraz ich kosztów;
 · ułatwienie pracownikom znalezienia odpowiednich materiałów do produkcji;
 · większa kontrola nad zapasami;
 · zmniejszenie marnotrawstwa, jakim jest nadprodukcja; 
 · elementy do produkcji przygotowane zawsze w odpowiednim czasie/brak 

przestojów;
 · minimalizacja zbędnych ruchów pracowników i wyrobu gotowego;
 · szybki przepływ informacji;
 · zmniejszenie przestrzeni produkcyjnej; 
 · optymalizacja procesu produkcyjnego;
 · wzrost produktywności.

Teza postawiona w artykule została potwierdzona oraz udzielono odpowiedzi 
na pytania badawcze. Badania nad doskonaleniem procesu produkcji pozwoliły na 
istotne obserwacje samego przebiegu procesu oraz analizę korzyści z wdrożonych 
instrumentów zarządzania jakością.
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between the use of unconventional communication and executive concepts and the 

possibilities of managing relationships with young clients.

Key words: client, kindermarketing, persuasion, loyalty

Wprowadzenie

W XXI wieku mamy do czynienia z mnogością zmian społeczno-politycznych, praw-
nych, kulturowych, demograficznych i technologicznych występujących kaskadowo. 
Nie ma obszaru społeczno-gospodarczego, który nie podlegałby przeobrażeniom. 
Z jednej strony, występuje zjawisko globalizacji i internacjonalizacji, z drugiej, spoty-
kamy się z lokalizmem i eksternalizacją. Ponadto obserwuje się wzrost liczebności po-
pulacji oraz jej starzenie się. Dodatkowo cyfryzacja, digitalizacja, internetyzacja, infor-
matyzacja oraz robotyzacja, zmieniające świat analogowy na świat bitów, sprawiają, 
że zmianom ulegają organizacje i ich partnerzy biznesowi, w tym klienci-konsumenci.

Pojawiają się nowe trendy w zachowaniach konsumenckich, które wpływają na 
sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, tworząc tym samym nowe reguły funk-
cjonowania współczesnych organizacji [Vejlgaard 2008, p. 9; Shaw 2009]. Dekon-
sumpcja, świadoma konsumpcja, konsumpcja współpracująca (kolaboratywna), 
freeganizm, prosumpcja, smart shopping oraz domocentryzm sprawiają, że status 
współczesnego klienta-konsumenta również ulega zmianie. Dziś jest to smart klient 
– konsument, wyedukowany i świadomy swoich decyzji. Dokonując każdorazowo 
wyboru danej formuły handlowej bądź usługowej, towaru lub usługi, poddaje on 
weryfikacji koncept działania organizacji oraz jej oferty.

Zatem przedsiębiorcy, by istniały i rozwijały się ich biznesy, chętnie wykorzystu-
ją wszelkie koncepty i mechanizmy, które są w stanie sprawić, że informacja o ich 
ofercie trafi do docelowego klienta i odbiorca wybierze właśnie ich ofertę spośród 
istniejących już na rynku. Coraz więcej menadżerów dostrzega również i to, że klien-
ta-konsumenta należy – rzec by można – wychować, to znaczy zacząć interesować 
się i zabiegać nie tyle o rzeczywistego klienta, co o klienta potencjalnego. Szczegól-
nie cenną grupę ze względu na potencjał stanowią tu najmłodsi klienci, czyli dzie-
ci i młodzież, którzy już dziś coraz aktywniej współuczestniczą w decyzjach zaku-
powych. Współczesna pajdokracja sprzyja takim przedsięwzięciom na przyszłość, 
a obecne dzieci kiedyś dorosną. Dlatego już dziś dzieci traktowane są jako silna 
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grupa konsumentów, która może determinować wybory rynkowe w wielu grupach 
produktowych, a zatem decydować o kierunkach rozwoju gałęzi przemysłowych 
i konkretnych firm. W tym ujęciu tak ważne jest komunikowanie się i tworzenie relacji 
na bazie koncepcji kindermarketingu, gdyż może to przyczynić się do zdobycia przez 
przedsiębiorców klientów na całe życie. 

Celem badawczym niniejszego artykułu jest zobrazowanie kindermarketingu 
jako skutecznej koncepcji perswazji przyczyniającej się do wytworzenia zachowań 
lojalnościowych. 

Realizacja tak określonego celu wymagała od autorek pozyskania informacji za-
równo ze źródeł wtórnych, jak i pierwotnych. Sięgnęły one po polskie i zagraniczne 
publikacje książkowe, artykuły prasowe, publikowane raporty oraz obowiązujące 
akty i przepisy prawa. Niezwykle cenną bazą wiedzy były dzieci i ich rodzice. Au-
torki posługując się metodą krytycznej analizy tekstów oraz techniką analizy se-
mantycznej, dokonały przeglądu istniejących publikacji papierowych oraz źródeł 
internetowych. Z kolei sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki ankiety 
bezpośredniej oraz wywiadu standaryzowanego pozwolił na pozyskanie materiału 
pierwotnego. Tak zebrany materiał badawczy stał się podstawą do uzyskania odpo-
wiedzi na postawione w pracy następujące pytania badawcze: 

 · Kim jest współczesny młody klient? 
 · Jaką formułę komunikacyjną należy zastosować, by nawiązać z nim nić relacyjną? 
 · Czy kindermarketing jest właściwym rozwiązaniem? 
 · Jak działa mechanizm perswazji komunikacyjnej w kindermarketingu? 
 · Czy na bazie kindermarkentingu można kształtować lojalność?

Dziecko – klient-konsument: podmiot gry rynkowej

Odpowiedź na pytanie o to, kim jest dziecko jest z pewnością niejednoznaczna, 
a tym bardziej niejednoznaczne jest dookreślenie definicyjne dziecka jako klien-
ta oraz konsumenta. Terminologiczne ujęcie wymaga uwzględniania wielu roz-
maitych czynników: medycznych, prawnych, socjoekonomicznych, filozoficznych, 
a nawet dogmatów religijnych.

W świetle obowiązującego w Polsce prawa, czyli ustawy o Rzeczniku Praw Dziec-
ka (z aktualizacją obowiązującą od 29 stycznia 2020 r., pkt 1) oraz przepisów mię-
dzynarodowych, w tym Konwencji Praw Dziecka ONZ z 1989 r. dzieckiem jest „każda 
istota ludzka do osiągnięcia pełnoletniości” (w sytuacji typowej – do ukończenia 18 
lat) [Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
141 z późn. zm.; Konwencja Praw Dziecka ONZ z 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 
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526)]. Dziecko w ujęciu medycyny i psychologii to „człowiek w pierwszym okresie 
postnatalnego rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili urodzenia do zakoń-
czenia procesu wzrastania” [https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dziecko;4008095.
html, dostęp: 01.02.2020]. Z kolei według teologii chrześcijańskiej i innych religii 
o dziecku jako istocie jest mowa od poczęcia do zakończenia procesu dorastania.

Każde społeczeństwo tworzy własny obraz dzieciństwa. Zarówno przypisane dzie-
ciom potrzeby i zdolności, jak i poglądy na temat sił odpowiedzialnych za zmiany roz-
wojowe, a nawet wizja roli, jaką powinni spełniać opiekunowie dziecka – to wszystko 
w dużym stopniu jest funkcją tego właśnie obrazu dzieciństwa [Schaffer 2006, s. 13].

Zgodnie ze raportami Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z końcem 2019 
roku liczba osób mieszkających w Polsce wynosiła blisko 38 mln 383 tys. mieszkańców, 
w tym osób młodych w wieku od 0 do 18 lat było 6 948 tys., co stanowi 18,1% ogólnej licz-
by ludności [https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/, dostęp: 09.02.2020].

Człowiek w ciągu swojego życia ulega przeobrażeniom zarówno pod względem 
biologiczno-fizycznym, społecznym, jak i kulturowym wskutek nie tylko aktywności 
relacyjnej z otoczeniem, ale i własnej. Wejście w relacje z członkami rodziny, najbliż-
szej społeczności oraz rówieśnikami jest częścią złożonego procesu socjalizacji, któ-
ry to skutkuje rozwojem jednostki od istoty biologicznej do społecznej. W tym czasie 
dziecko zdobywa kompetencje oraz umiejętności do współuczestniczenia w życiu 
i funkcjonowaniu w danej społeczności, w tym m.in. w procesach konsumpcyjnych.

Podmiotem konsumpcji jest konsument, czyli „podmiot ekonomiczny, który 
spożywa (zużywa) nabyte produkty (dobra materialne, usługi)” [Kufel, Mruk 1998]. 
Konsumentem jest każda osoba1, która odczuwa potrzebę konsumpcyjną, dokonuje 
zakupu (lub w inny sposób uzyskuje produkt) i w ten sposób zaspokaja odczuwaną 
potrzebę (konsumuje, użytkuje produkt) [Solomon, Bamossy, Askegaar 1999, s. 9]. 
Konsument funkcjonując w strukturach gospodarki, podejmuje decyzje mające wy-
miar zarówno ekonomiczny, jak i psychospołeczny. Socjalizacja konsumenta często 
zaczyna się bardzo wcześnie, ponieważ rodzice zabierają na zakupy już kilkumie-
sięczne dziecko, które wydawać by się mogło, niczego jeszcze nie wie o robieniu 
zakupów, ale już to pierwsze wyjście na zakupy oznacza, że mały człowiek rozpoczął 
właśnie nowy etap w swoim życiu, czyli staje się konsumentem [Kolasińska-Moraw-
ska 2015, s. 87].

W literaturze zarówno prawniczej, jak i ekonomicznej dziecko uważane jest za 
szczególny rodzaj klienta-konsumenta. W tekstach pojawia się termin „młody klien-

1. W polskiej literaturze najczęściej termin „konsument” stosowany jest w odniesieniu do jednostki 
indywidualnej.
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t-konsument”, którego kwantyfikacja odnosi się zarówno do biologicznego wieku, 
jak i aktywności ekonomicznej stanowiącej wiązkę aktywności rynkowych, takich 
jak: zainteresowanie obiektami wymiany rynkowej, bierne bądź aktywne uczestnic-
two w transakcjach rynkowych oraz oddziaływanie pozostałych uczestników rynku.

Zainteresowanie rynkiem młodego klienta-konsumenta w Polsce w porówna-
niu do USA czy krajów starej Europy jest zjawiskiem raczej nowym z uwagi na za-
szłości ustrojowe. Przejście do gospodarki wolnorynkowej po 1989 roku pozwoliło 
symbolicznemu do tej pory obszarowi badawczemu na dynamiczny rozwój. Dziś 
dzieci klienci-konsumenci są traktowani jako równoprawne jednostki gry rynkowej. 
Postrzegani są jako podmioty mające istotny wpływ na wydatki gospodarstw do-
mowych, coraz częściej dysponują odrębnymi funduszami i podejmują samodziel-
ne decyzje zakupowe. W Polsce, zgodnie z raportem z 2018 roku przygotowanym 
przez Centrum im. Adama Smitha, koszty wychowania dzieci sięgają 15–30% budże-
tu rodziny i zmieniają się w tym przedziale w zależności od liczby dzieci, ich wieku 
i etapu edukacji [https://www.smith.pl/pl/artykuly/informacja-prasowa-koszty-wy-
chowania-dzieci-w-polsce-2018, dostęp: 06.02.2020]. Dzieci jako klienci-konsumenci 
mają coraz większy wpływ nie tylko na zakup dóbr pierwszej potrzeby, ale również 
na zakupy związane z rozrywką, elektroniką oraz wyjazdami wakacyjnymi. Takiego 
klienta-konsumenta sprzedawcy nie lekceważą, a wprost przeciwnie – doceniają go, 
docierając do niego ze specjalnie przygotowaną ofertą i stosując dedykowane formy 
komunikacyjne.

Kindermarketing jako sposób na dotarcie do młodego 
klienta

Kindermarketing jest sposobem na dotarcie do klienta dziecięcego. W jego ramach 
przedsiębiorcy prześcigają się we wdrażaniu w życie coraz to nowych pomysłów. 
Działania te mają na celu spowodowanie wystąpienia konkretnych zachowań kon-
sumenckich u dzieci. Bowiem to one właśnie zachwycają się kolorowymi postaciami 
z bajek zamieszczanymi na ubrankach, kochają wymyślne zabawki, niejednokrotnie 
przedstawiające postaci z bajek emitowanych w kinie czy telewizji. Pragną też mieć 
figurki z wizerunkami znajomych bohaterów, czy też inne gadżety i akcesoria. Po-
żądają także reklamowanych słodyczy. Marketing dziecięcy ma na celu zatem nieja-
ko zakorzenienie w dziecku, a raczej w jego umyśle, danego produktu, by go zapa-
miętało i chciało posiadać czy używać. Marketerzy z tego właśnie powodu walczą 
o dziecko już od pierwszych chwil jego życia, oferując produkty korzystne dla niego, 
ale niestety często drogie. Zmiana wyboru marki danego produktu dokonywana jest 
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rzadko, kiedy bowiem dana rzecz się sprawdzi, konsument używa jej stosunkowo 
często i nie zmienia jej na inną. Zatem firmy prześcigają się w coraz to atrakcyjniej-
szych chwytach marketingowych, próbując zdobyć kolejnego klienta. Jak więc wi-
dać, biznes dla dzieci dynamicznie się rozwija, a sami producenci, chcąc zaistnieć na 
rynku, muszą prześcigać się w coraz to wymyślniejszych działaniach logistycznych 
przynoszących zyski.

Jak pisał U. Eco, jeden z najznamienitszych włoskich semiologów, filozof, po-
wieściopisarz, a także felietonista i eseista: „Reklama będzie skuteczna, gdy jest 
przeznaczona dla nielicznych i gdy każdy znajdzie się w tym wąskim gronie wy-
brańców” [za: Jasielska, Maksymiuk 2010]. W tych słowach zawarta jest cała esencja 
celowości reklamy skierowanej do odbiorcy indywidualnego, która staje się wtedy 
dźwignią handlu. Pojęcie kindermarketingu ma swoje korzenie w marketingu, za-
tem dziedzinie związanej z działalnością rynkową, ale czerpiącej także z filozofii, jak 
również nawiązującej do specyfiki gospodarki rynkowej.

Kindermarketing dzieli odbiorców na trzy grupy i do nich skierowane są komuni-
katy reklamowe. Marketerzy wyróżniają: grupę najmłodszą, do której zaliczają dzieci 
w wieku 4–7 lat; uczniów szkoły podstawowej, zatem dzieci do 12 roku życia i ostatnią 
grupę, którą tworzą 13–18-latkowie [Jasielska, Maksymiuk 2010, s. 64]. Oczywiście gra-
nice te są płynne, bowiem tak naprawdę zależą od poziomu rozwoju danego dziecka.

Pierwszym sposobem na zjednanie sobie klienta dziecięcego jest przede wszyst-
kim reklama telewizyjna, która za pomocą obrazu i dźwięku potrafi zdziałać cuda. 
Ciekawym przykładem reklamy może być reklama internetowa czy kinowa. Ona tak-
że przyciąga młodocianego widza swą atrakcyjnością i innowacyjnością. Natomiast 
reklama radiowa czy prasowa jest stosunkowo mniej atrakcyjna dla odbiorcy dziecię-
cego, chociaż świetnie sprawdzają się np. gazetki marketingowe z dużych marketów, 
promujące przedmioty dla dzieci, a zwłaszcza zabawki. Także billboardy są skutecz-
nym sposobem przyciągania uwagi odbiorcy dziecięcego. Na ciekawą formę prze-
kazu marketingowego zwracają uwagę autorzy opracowania pt. Dorośli reklamują, 
dzieci kupują, wskazują bowiem na tzw. marketing partyzancki, dzięki któremu mło-
dzi ludzie w niekonwencjonalny sposób przyciągają uwagę innych, promując daną 
markę lub rzecz na murach czy ulicach za pomocą graffiti [Jasielska, Maksymiuk 2010, 
s. 64]. Oczywiście nie ma lepszej promocji danego produktu, niż polecenie przez zna-
jomą czy znaną osobę. Dlatego też tzw. marketing szeptany stanowi kolejny, sku-
teczny sposób na promowanie produktów i przekazywanie informacji o nich, także 
wśród najmłodszych odbiorców [Jasielska, Maksymiuk 2010, s. 65].
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Konstrukt perswazji komunikacyjnej na bazie 
kindermarketingu

Perswazja jest po prostu wywieraniem wpływu na drugiego człowieka. Występuje na 
wszystkich etapach ludzkiego życia w różnych formach, począwszy od wychowaw-
czego oddziaływania na małą istotę. Stosują ją zatem rodzice od początku procesu 
wychowawczego. Jest także skutecznym działaniem wykorzystywanym w dalszym 
życiu jednostki do wywierania wpływu na otoczenie.

Od jakiegoś czasu producenci zaskakują konsumentów coraz ciekawszymi i bar-
dziej wyszukanymi projektami nowych rzeczy, które są nie tylko użyteczne, ale i zado-
walają klientów, sprawiając im radość. Szczególnie zaskakuje rynek produkcyjny zaba-
wek i produktów przeznaczonych dla nieletniego konsumenta. Coraz to nowe projekty, 
często zmechanizowanych zabawek, coraz nowe smaki ulubionych wafelków, cukier-
ków i innych łakoci, kuszą młodego konsumenta, wprawdzie jeszcze niepełnoprawne-
go, ale jednak już potrafiącego wykorzystać siłę perswazji i upór, w celu nakłonienia 
rodziców i innych bliskich do zakupu danego produktu. Marketerzy z tego właśnie po-
wodu walczą o dziecko już od pierwszych chwil jego życia. Firmy prześcigają się w co-
raz to atrakcyjniejszych chwytach marketingowych, próbując zdobyć kolejnego klien-
ta na dłuższy czas. Taka perswazja jest niejednokrotnie skuteczna i przynosi efekty.

Jak odnotowano na podstawie badań GUS, obecnie rodzi się znowu coraz więcej 
dzieci, a co za tym idzie zwiększa się zapotrzebowanie na produkty dla nich. We-
dług badań z 2010 roku, Polacy wydali średnio 1,1 mld złotych na specjalną żywność 
dla niemowląt i dzieci [https://www.marketingdzieciecy.wordpress.com, dostęp: 
08.01.2020]. Wydatki na same płatki śniadaniowe wyniosły 680 mln złotych, zaś ko-
lejny 1 mld wydano na pieluchy. Co ciekawe, na zabawki dla dzieci także wydaje się 
corocznie ok. 1 mld złotych [https://www.marketingdzieciecy.wordpress.com, do-
stęp: 08.01.2020]. Jak zatem widać, biznes dla dzieci rozwija się bardzo dynamicznie, 
a sami producenci, chcąc zaistnieć lub utrzymać się na rynku, muszą prześcigać się 
w coraz to wymyślniejszych działaniach logistycznych.

Jak to już zostało powiedziane, pojęcie kindermarketingu jest związane z mar-
ketingiem, i w ten sposób odnosi się do działalności rynkowej nawiązującej zarów-
no do filozofii, jak i specyfiki gospodarki rynkowej. Czym zatem jest kindermarke-
ting?  Są to po prostu działania mające na celu wykształcenie konkretnych zachowań 
konsumenckich u dzieci. To one bowiem pragną mieć zabawki czy gadżety, a także 
produkty spożywcze, np. cukierki, których reklamy widzą niejednokrotnie choćby 
w telewizji. Marketing dziecięcy ma na celu zatem zakorzenienie w dziecku, a raczej 
w jego umyśle danego produktu, by go zapamiętało i chciało posiadać czy używać.
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J.U. McNeal w pracy pt. Tapping the Three Kids Markets podkreśla niebagatelną 
rolę rynku dla dzieci [McNeal 1998, ss. 37–41]. Zaznacza, iż rynek ten dzieli się na 
tzw. rynek pierwotny (ang. primary market), który dotyczy samodzielnych zakupów 
dzieci, dalej wyróżnia tzw. rynek wpływowy (ang. influence market), związany z wpły-
wem dzieci na dokonywane przez rodziców zakupy. Trzeci rynek, na jaki wskazuje 
J.U. McNeal, to tzw. rynek przyszły (ang. future market) – zakłada się zdobycie zysków 
w przyszłości bliższej bądź dalszej, kiedy to młodzi konsumenci staną się dorosłymi, 
pełnoprawnymi konsumentami [McNeal 1998, ss. 37–41].

Strategie kindermarketingu są zatem różnorodne, gdyż muszą oddziaływać na 
rynek pierwotny, wpływowy oraz przyszły i obejmują wykorzystanie wspomnianych 
już rodzajów reklamy, a mianowicie: reklamy telewizyjnej, reklamy internetowej i ki-
nowej, radiowej, prasowej, w tym np. gazetki marketingowej z dużych marketów 
oraz billboardów. Ważny udział w tych strategiach ma omówiony także już wcześniej 
tzw. marketing partyzancki (np. graffiti) i tzw. marketing szeptany [Jasielska, Maksy-
miuk 2010, s. 64].

Jak podkreśla A. Niedzielska, współczesne działania marketingowe obejmu-
ją również działania internetowe, polegające m.in. na tworzeniu ofert w wyszu-
kiwarkach [Niedzielska 2015]. Dodatkowym trendem jest reklama promująca 
aplikacje na smartfony oraz wszelkie reklamy internetowe uruchamiane za pośred-
nictwem różnych portali internetowych i stron WWW.  Dalej badaczka zwraca 
uwagę na wymieniany już tzw. marketing szeptany, polegający na promowaniu 
pewnych rzeczy czy usług przez samych konsumentów, współtworzeniu oferty 
 i wpływaniu na jej ostateczny charakter [Niedzielska 2015]. Autorka wyróżnia 
także marketing doznań i marketing sensoryczny oraz tzw. marketing 5 zmysłów 
[Niedzielska 2015].

Ostatnio, po latach, stwierdzono, że w marketingu nie chodzi o samo pozyskiwa-
nie klientów, ale głównie o ich utrzymanie. Nowe trendy zatem polegają na wdra-
żaniu nowoczesnych rozwiązań, wśród których przede wszystkim dominuje two-
rzenie portali społecznościowych, na których wielu konsumentów posiada swoje 
konta. Pomimo iż teoretycznie dzieci nie mogą stać się użytkownikami Facebooka 
 i innych portali, w praktyce, podszywając się pod starszych, jednak je posiadają. To 
sprzyja budowaniu relacji z młodym odbiorcą. Zachęca do reprezentacji marek czy 
konkretnych produktów, przeznaczonych stricte dla dzieci. Ostatnio coraz większą 
wagę przykłada się do tzw. marketingu szeptanego. Blogerzy i inne znane osoby re-
klamują dane produkty, które o wiele chętniej są wtedy kupowane. Firmy poszukują 
wielu testerów swoich produktów wśród przysłowiowych Kowalskich i w taki sposób 
zdobywają nowych odbiorców. Olbrzymie możliwości daje także sztuczna inteligen-
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cja. Wielu ludzi wyszukując produkty, którymi są zainteresowani za pomocą urządzeń 
multimedialnych, aktywuje tzw. ciasteczka (ang. cookies), wtedy automatycznie pro-
dukty z danej kategorii, wyświetlają im się na paskach w wyszukiwarce, co umożliwia 
dostęp do kolejnych wyszukiwań i znalezienie potrzebnej rzeczy czy usługi. Te nowo-
czesne formuły działają w sposób zaskakujący. Młodzi odbiorcy nie zastanawiają się 
nad nimi, przyjmują je jako coś oczywistego i naturalnego. Tego typu promowanie 
ma wpływ na odbiorców, pozwala też znaleźć o wiele skuteczniej klientów. Bardzo 
popularne jest wyszukiwanie wizualne, które – można by rzec – króluje na współcze-
snym rynku marketingowym [https://www.sings.pl, dostęp: 12.01.2020]. Dzięki niemu 
konsument ma możliwość uzyskania bardziej konkretnych informacji o produkcie, 
którym jest zainteresowany, połączonych z wizualizacją. Tzw. mikromomenty, które 
dostarczają nam producenci i sprzedawcy podczas użytkowania smartfonów, mają 
ogromny wpływ na wybory, także wybory dziecięce, bowiem ostatnio to właśnie 
dzieci stały się posiadaczami i użytkownikami telefonów, i to już od najmłodszych 
lat. Jak podkreśla K. Kolasińska-Morawska, dwie trzecie przedszkolaków korzysta 
z Internetu przynajmniej raz w tygodniu, a znakomita większość dzieci w wieku 
szkolnym (7–14 lat) to już stali użytkownicy sieci, spędzający w niej więcej czasu niż 
dorośli [Kolasińska-Morawska 2015; https://www.sings.pl, dostęp: 12.01.2020]. Te dane 
z jednej strony zatrważają, z drugiej zaś stanowią podstawę strategii marketingowych. 
Jeśli chodzi o tzw. marketing 5 zmysłów, o którym pisze A. Niedzielska, jest on zaska-
kującą formą reklamy [Niedzielska 2015]. Skupia się on bowiem na wywieraniu silnego 
wpływu na odbiorcę, w którym rozbudza się pozytywne emocje po to, by nakłonić 
go do zakupu reklamowanego produktu czy usługi. Ten marketing jest zatem inaczej 
marketingiem sensorycznym, bowiem konsument wskutek pewnych impulsów do-
konuje zakupów, których wcześniej zupełnie nie planował. Są to zwykle spontanicz-
ne zakupy dokonywane pod wpływem różnych zewnętrznych bodźców, np. światła, 
opakowania, wystroju, faktury bądź smaku promowanych produktów spożywczych.

Jednym z najnowszym trendów w marketingu, bardzo dziś powszechnym, jest 
reklamowanie produktów w trakcie gier online. Producenci i sprzedawcy mają wtedy 
możliwość wniknięcia niejako do świata dziecka i bombardowania go coraz nowszy-
mi, atrakcyjnymi obrazami. Popularne ostatnio stały się także wideo blogi oraz filmiki 
na kanale YouTube promujące różnorodne produkty. Z czym zatem może młodemu 
odbiorcy kojarzyć się marketing? Oczywiście zależy to od wieku dziecka. Najpierw 
przyjmuje ono wszystko dosłownie, z czasem reklamy zaczyna jednak kojarzyć 
 z promocją czy reklamą różnych produktów wszechobecną na rynku i w mediach.

Na podstawie powyższych ustaleń można stwierdzić, że nowe trendy marketin-
gowe mają ogromny wpływ na dzieci najmniejsze i większe, które jeszcze bezkry-



174

Katarzyna Kolasińska-Morawska, Oliwia Chyc

tycznie bądź umiarkowanie krytycznie reagują na reklamę. Te osoby najczęściej są 
odbiorcami bajek, gier i aktywnymi uczestnikami innych multimedialnych sposo-
bów spędzania wolnego czasu, którego mają na pewno dużo. W ich odczuciu ten 
zakrojony na szeroką skalę marketing jest ogólnodostępnym i ciekawym źródłem 
informacji o produktach czy usługach. Na podstawie badań przeprowadzonych 
w ramach Polskiego Programu Jakości Obsługi można stwierdzić, że dzieci w wielu 
kwestiach zakupowych mają wpływ na swoich rodziców [http://www.outsourcing-
portal.eu/pl/userfiles/image/raporty/2013/05_maj/21/Jakoc_obsugi_klienta_w_Pol-
sce_ININ.pdf, dostęp: 21.01.2020].

Głównym zadaniem marketingowym przedsiębiorstw jest dbałość o klienta, 
a także ciągłe jego zdobywanie. W wyniku budowania przewagi konkurencyjnej 
zaspokaja się potrzeby klientów docelowych. Chęć osiągnięcia założonych celów 
sprzyja rozwojowi nowych tendencji i trendów. Wykorzystuje się je zwłaszcza po to, 
aby zaskoczyć młodego odbiorcę i trafić do niego, gdyż to właśnie w ten sposób mo-
deluje się w znacznym stopniu zachowania konsumpcyjne dorosłych konsumentów.

Mechanizm lojalności, czyli kindermarketing w praktyce 
– wyniki badań 

Wśród założeń badawczych pracy dotyczącej kindermarketingu i jego wpływu na 
logistyczną obsługę klienta na podstawie sieci Biedronka na pierwszym miejscu zna-
lazło się empiryczne sprawdzenie wpływu reklamy sieciowej na dzieci po to, by oce-
nić, w jakim stopniu modeluje on dziecięce postawy. Celem niniejszego opracowania 
stała się ocena skuteczności kindermarketingu w procesach logistycznych w ocenie 
dzieci i ich rodziców z Podhala. Problem badawczy dotyczył ustalenia tego, na ile 
skuteczne w modelowaniu procesów logistycznych są wybory konsumenckie dzieci 
i w jaki sposób zachęca się je do dokonania konkretnych zakupów. W celu wspomo-
żenia pracy badawczej sformułowano pytania pomocnicze, które pozwoliły ją ukie-
runkować. Pytania te dotyczyły poglądów badanych na temat reklamy promującej 
produkty dla dzieci, poglądów dzieci i ich rodziców na temat akcji promocyjnych 
w Biedronce, czyli „Gangu Świeżaków” i „Gangu Słodziaków”, siły wpływu reklamy na 
dziecięcą wyobraźnię i chęć posiadania maskotek z Biedronki, a co za tym idzie ryn-
ku wpływowego. Dalej pytania dotyczyły wpływu reklam na zaspokajanie potrzeb 
dziecięcych oraz tego, co poza reklamami wpływa na wybory konsumenckie dzieci. 
Pojawiło się także pytanie o wiedzę badanych na temat kindermarketingu.

Dane uzyskane dzięki kwestionariuszom ankiet pozwoliły na dokonanie wni-
kliwej analizy badań przeprowadzonych na populacji 79 uczniów i 77 ich ro-
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dziców. Techniką, którą się posłużono, była ankieta, bowiem to właśnie ona 
pozwala zgromadzić informacje, gdyż polega na wypełnieniu, najczęściej 
samodzielnym, przez badanego specjalnych kwestionariuszy [Pilch, Bauman 2010, 
s. 9]. Jest to także najbardziej korzystna (i jedna z delikatniejszych) forma wnikania  
w świat badanych podmiotów. Ankieta przeprowadzona dla potrzeb niniejsze-
go opracowania była oczywiście anonimowa, co wynikało z ogólnych założeń, ale 
przede wszystkim było spowodowane wskazaniami badanego środowiska, którego 
członkowie jedynie pod tym warunkiem zgodzili się wziąć udział w badaniu. Za po-
mocą odpowiednio przygotowanej ankiety zamierzano uzyskać informacje doty-
czące przede wszystkim środowiska rodzinnego, aby w miarę jak najdokładniej zba-
dać wpływ dzieci na nie, a także wpływ reklamy czy akcji promującej zdobywanie 
maskotek (Świeżaków lub Słodziaków) na dokonywanie zakupów w tej sieci sklepów. 
W zamieszczonych poniżej tabelach przedstawiono częściowe wyniki dotyczące 
wyboru marki. Na ich podstawie można zdecydowanie stwierdzić, że konsumenci 
dziecięcy częściej wybierają zakupy w Biedronce niż ich rodzice (zob. tabela 1). Co 
ciekawe, chwyty marketingowe polegające na promowaniu zakupów w tym sklepie, 
a wykorzystujące nagradzanie klientów prezentami w postaci maskotek, cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem i przyciągają klientelę.

Tabela 1. Wybór nieletnich konsumentów dotyczący miejsca robienia zakupów rodzinnych

Czy dzieci wybierają chętniej 
Biedronkę niż inne miejsca 
do robienia rodzinnych 
zakupów?
6–7 lat

Dziewczynki Chłopcy

8–9 
lat

10 
lat

11 
lat

6–7 
lat

8–9 
lat

10 
lat

11 
lat

☐Tak 54 5 5 8 4      7 6 9 10

☐ Nie 25 1 4 4 4 2 3 3 4

☐ Trudno 
powiedzieć 0 – – – – – – – –

Źródło: badania własne pt. Wpływ kindermarketingu na logistyczną obsługę klienta na przy-

kładzie Biedronki, marzec 2020.

Dzieci mają niezwykle pozytywne nastawienie do akcji lojalnościowych organi-
zowanych w Biedronce. Z pasją zbierają naklejki pozwalające otrzymać konkretne 
maskotki. Motywują je do tego nie tylko sami rodzice, ale i rówieśnicy. Dzieci chętnie 
korzystają także z reklamy, która – jak powszechnie wiadomo – jest dźwignią han-
dlu. Lubią zarówno reklamy telewizyjne, internetowe, jak i ulotki. Dobrą strategią jest 
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umieszczanie w sklepie promocyjnych informatorów w postaci kolorowych plaka-
tów i półek z maskotkami, które można zdobyć, gdyż to bardzo przyciąga młodych 
odbiorców. Okazało się, że 68% badanych dzieci (54 osoby|) brało udział w akcjach 
lojalnościowych sklepów Biedronka. Nie wszystkim jednak udało się zdobyć wyma-
rzoną maskotkę. Często w uzbieraniu wymaganej liczby naklejek pomagali członko-
wie rodziny: ciocie, wujkowie, babcie i dziadkowie. Jak się też okazuje, na Podhalu 
w akcji lojalnościowej Biedronki częściej brali udział chłopcy, którzy – motywowa-
ni przez swoich rodziców – chętnie zdobywali kolejne maskotki. Co ciekawe, dzieci 
również motywowały swoich rodziców do zakupów i chciałyby wziąć udział w po-
dobnych akcjach Biedronki w przyszłości (zob. tabela 2).

Tabela 2. Nastawienie dzieci do marki Biedronka

Zakres tematyczny 
pytania Dziewczynki (24) Chłopcy (30)

Znajomość akcji 
lojalnościowych w 
Biedronce

24 30

Źródło czerpania 
wiadomości o akcjach 
lojalnościowych Bie-
dronki

Ulotki 5
Reklamy 
telewizyjne

5

Reklamy 
internetowe

2

Reklamy 
radiowe

–

Rówieśnicy 4
 Biedronka 6
Dalsza ro-
dzina

2

Ulotki 7
Reklamy 
telewizyjne

4

Reklamy 
internetowe

3

Reklamy 
radiowe

–

Rówieśnicy 6

Biedronka 7

Dalsza ro-
dzina

3

Posiadanie zabawek 
„Gangu Świeżaków” i 
„Gangu Słodziaków”

25 21

Udział w akcjach 
„Gang Świeżaków” i 
„Gang Słodziaków”

24 3 0

Motywacja dzieci do 
udziału w akcjach 
Biedronki

Reklama 1
Rodzice 21
Rodzeństwo –
Koleżanki i 
koledzy

2

Nauczyciele –

Reklama 1
Rodzice 27
Rodzeń-
stwo

–

Koleżanki 
i koledzy

2

Nauczy-
ciele

–
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Motywacja do posia-
dania danej maskotki

Reklama 5
Wygląd 
maskotki

7

Koleżanka 
ma

9

Bajka o 
maskotce

3

Był to 
prezent

–

Reklama 7
Wygląd 
maskotki

10

Koleżanka 
ma

11

Bajka o 
maskotce

2

Był to 
prezent

  –

Wpływ dzieci na ro-
dziców 22 24

Motywacja rodziców 
do udziału w akcjach 24 30

Zapotrzebowanie na 
podobne akcje w sieci 
Biedronka

24 30

Deklaracja udziału 
dzieci w podobnych 
akcjach

24 30

Źródło: badania własne pt. Wpływ kindermarketingu na logistyczną obsługę klienta na przy-

kładzie Biedronki, marzec 2020.

Także rodzice badanych dzieci chętnie biorą udział w akcjach lojalnościowych 
Biedronki i z tego powodu, obok wielu innych oczywiście, wybierają ją jako miejsce 
dokonywania rodzinnych zakupów (zob. tabela 3).

Tabela 3. Wybór dorosłych konsumentów dotyczący miejsca robienia zakupów rodzinnych

Czy dorośli wybierają 
chętniej Biedronkę niż 
inne miejsca do robienia 
rodzinnych zakupów?
25–30 lat

Kobiety Mężczyźni

31–
40 
lat

41–
50 
lat

51 
lat i 
wię-
cej

25–
30 
lat

31–
40 
lat

41–
50 
lat

51 
lat i 
wię-
cej

☐ Tak 46 8 21 10 1      1 2 3 –

☐ Nie 31 1 10 15 1 1 2 2 –

☐ Trudno 
powiedzieć 0 – – – – – – – –

Źródło: badania własne pt. Wpływ kindermarketingu na logistyczną obsługę klienta na przy-

kładzie Biedronki, marzec 2020.

Na podstawie wyników ankiet zauważyć można, że kobiety częściej niż mężczyź-
ni robią zakupy. Wszyscy badani bez względu na płeć czerpią jednak wiedzę o ak-
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cjach promocyjnych Biedronki zarówno z reklam, jak i z samego sklepu. Źródłem 
ogromnej wiedzy są dla nich także ich dzieci, które ochoczo biorą udział w tego typu 
akcjach, zdobywając wymarzone pluszaki. Z badań wynika także, że rodzice chętnie 
włączają się w akcje lojalnościowe tej sieci sklepów, wybierając tym samym Biedron-
kę jako sklep, w którym dokonują częstych zakupów. Deklarują oni także, że chętnie 
wezmą udział w kolejnych akcjach tego typu (zob. tabela 4).

Tabela 4. Nastawienie dorosłych do akcji lojalnościowych w Biedronce

Zakres tematyczny 
pytania Kobiety (40) Mężczyźni (6)

Znajomość akcji 
lojalnościowych w 
Biedronce

40 6

Źródło czerpania 
wiadomości o akcjach 
lojalnościowych Bie-
dronki

Ulotki 9
Reklamy 
telewizyjne

12

Reklamy 
internetowe

2

Reklamy 
radiowe

–

Znajomi 4
Biedronka 8
Dalsza ro-
dzina

3

Dzieci 40

Ulotki 1
Reklamy 
telewizyjne

2

Reklamy 
internetowe

3

Reklamy 
radiowe

–

Znajomi –

Biedronka 1

 Dalsza ro-
dzina

1

 Dzieci 6

Posiadanie przez dzie-
ci zabawek „Gangu 
Świeżaków” i „Gangu 
Słodziaków”

40 6

Chęć udziału w ak-
cjach „Gang Świeża-
ków” i „Gang Słodzia-
ków”

31 4

Źródło wiedzy o ak-
cjach lojalnościowych 
Biedronki

Reklama 15
Akcje pro-
mujące

13

Dzieci 8
Koleżanki i 
koledzy

2

Rodzina 2

Reklama 1
Akcje pro-
mujące

1

Dzieci 3
Koleżanki i 
koledzy

1

Rodzina –
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Motywacja do posia-
dania danej maskotki

Reklama 12
Wygląd 
maskotki

12

Koleżanka 
ma

11

Bajka o 
maskotce

1

Był to 
prezent

4

Reklama 1
Wygląd 
maskotki

2

Koleżanka 
ma

3

Bajka o 
maskotce

  –

Był to 
prezent

  –

Posiadanie maskotki 
motywacją dla dzieci 33 4

Posiadanie maskotki 
motywacją dla rodzi-
ców

22 3

Wyrażenie chęci, aby 
Biedronka zorganizo-
wała podobne akcje

34 5

Chęć udziału w ko-
lejnych tego typu 
akcjach

39 4

Cele akcji lojalno-
ściowych w opinii 
rodziców

Więź z klien-
tami

9

Nagradzanie 
klientów

28

Promocja 
zdrowego 
stylu życia

–

Zachęcanie 
dzieci do 
jedzenia 
owoców i 
warzyw

3

Podniesienie 
dochodów

46

Więź z klien-
tami

3

Nagradzanie 
klientów

4

Promocja 
zdrowego 
stylu życia

 
–

Zachęcanie 
dzieci do 
jedzenia 
owoców i 
warzyw

2

Podniesienie 
dochodów

6

Źródło: badania własne pt. Wpływ kindermarketingu na logistyczną obsługę klienta na przy-

kładzie Biedronki, marzec 2020.

Zakończenie

Jak zatem można zauważyć na podstawie przeprowadzonych badań, biedronkowy 
kindermarketing jest skuteczną formą zachęcania zarówno samych dzieci, jak i ich 
rodziców do zakupów w sieci tych sklepów. Akcje lojalnościowe okazały się świetną 
formą generowania zysków. Posiadanie zabawek z Biedronki stało się modne i trend 
ten zaowocował sukcesem firmy. Badani bowiem chętnie brali udział w zbieraniu na-
klejek, które później mogli wymienić na zabawkę. Niektóre dzieci i ich rodzice dążyli 
do zebrania pokaźnej kolekcji maskotek, zaś chęć ich posiadania sprawiała, że zde-
cydowanie częściej wybierali badaną sieć na rodzinne zakupy. To zbudowało więź 
z klientami i sprawiło, że klienci przywiązali się do marki, w wyniku czego także po 
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zakończeniu akcji lojalnościowej Biedronka stała się dla nich częstym miejscem ro-
bienia zakupów.

Reasumując, młodzi konsumenci są ważną dla producentów grupą z trzech pod-
stawowych powodów, które to wpływają na zakres podejmowanych przez podmio-
ty gospodarcze działań biznesowych [McNeal 1998, ss. 36–42]. Mówi się nawet o tzw. 
kidfluence, czyli wpływie dzieci na mechanizmy rynkowe. Po pierwsze, młodzi kon-
sumenci stanowią rynek pierwotny. Jeśli uwzględnić ich moc sprawczą w zakresie 
oddziaływania na zakupy innych (rodziców, opiekunów gospodarstwa domowego), 
to można również stwierdzić, że stanowią oni rynek wpływowy. I wreszcie dzieci do-
rastają, zatem są również traktowani przez przedsiębiorców jako tzw. przyszły rynek. 
Takie wielostronne ujęcie rynku młodego konsumenta, ze względu na jego miejsce 
w realizowanych procesach zakupowych, determinuje komunikację, sposób prezen-
towania oferty oraz utrzymywania relacji z klientami.
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the company called “Footshack.pl”. The following research methods were used to obtain 

the research material: critical bibliographic analysis as well as site-centric and user-cen-

tric of the original material. This material allowed to indicate the implications of ap-

plying the concept of the long tail strategy on the possibility of reaching a niche client.

Key words: technologization, long tail concept, customer, e-customer, customer service

Wprowadzenie

W świecie zdominowanym przez bity danych ciągła reorganizacja zgodnie, z trenda-
mi oferującymi możliwości rozwoju i ekspansji, staje się normą. Złożoność, niepew-
ność, konkurencja oraz zapotrzebowanie na niekonwencjonalne rozwiązania spra-
wiają, że ekonomiczna kreatywność zyskuje na znaczeniu. Przedsiębiorcy wybierają 
takie rozwiązania, które pozwalają im sprawniej i efektywniej działać.

Globalizacja i internacjonalizacja oznaczają integrację rynków. Cyfryzacja i inter-
netyzacja sprawiają, że konektywizm informacyjny łączy światowe łańcuchy dostaw. 
Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać atuty światowej gospodarki, jednocześnie ma-
jąc możliwość zachowania lokalnego charakteru swojej firmy. Klienci globalnej wio-
ski są dostępni jak nigdy dotąd, ale są też jednak bardziej świadomi i wyedukowani. 
Zaspokojenie ich potrzeb i pragnień, czyli oferowanie produktów, usług oraz obsługi 
staje się zarówno wielkim wyzwaniem, jak i obszarem innowacyjnego sposobu dzia-
łania. Przykładem takiego podejścia jest koncepcja długiego ogona.

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie atutów technologizacji sprzedaży 
umożliwiających dotarcie do niszowego klienta na przykładzie sklepu internetowe-
go dla lotopałanek ”Footshack.pl”.

Realizacja tak określonego celu wymagała od autorek pozyskania informacji ze 
źródeł wtórnych, w tym z istniejących źródeł papierowych oraz cyfrowych. Zastoso-
wano metodę krytycznej analizy tekstów: publikacji zwartych, artykułów, raportów 
oraz materiałów umieszczonych na stronach internetowych. Uzupełnieniem były 
badania materiału pierwotnego w postaci jednostki studyjnej – funkcjonującego 
sklepu internetowego.

Zgodnie z przyjętą procedurą sformułowano następujące pytania badawcze: 
 · Jak nowe technologie przeobraziły przestrzeń transakcyjną? 
 · Jaki jest obraz współczesnego klienta? 
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 · Czy i dlaczego koncepcja długiego ogona jest skuteczną formułą pozyskiwania 
niszowego klienta? 
 · Jakie są atuty i mankamenty zastosowania koncepcji długiego ogona w praktyce?

Nowe technologie kształtujące przestrzeń transakcyjną

Rozwój społeczeństw oznacza rozwój zarówno społeczny, jak i gospodarczy. Od ery 
agrarnej, przez przemysłową aż po informacyjną przedsiębiorcy starają się odnaleźć 
swoje miejsce w złożonym świecie. Cyfryzacja, internetyzacja oraz wirtualizacja spra-
wiają, że zanika granica między światem bitów a światem rzeczywistym. Szybkie 
zmiany technologiczne zwiększają potrzebę implementacji coraz skuteczniejszych 
i efektywniejszych sposobów działania. Technologizacja oznacza prymat nowych 
technologii oraz definiuje obecny kształt rzeczywistości, przenikając i kształtując nie-
mal każdą aktywność członków społeczeństwa.

Obecnie świat powoli zmierza w kierunku przechodzenia z trzeciej rewolu-
cji przemysłowej do czwartej, nazywanej Industry 4.0 [Palka, Stecuła 2018, s. 587]. 
Gospodarka elektroniczna (ang. e-economy) nazywana także e-gospodarką, go-
spodarką cyfrową lub gospodarką bitów jest „metodą prowadzenia działalności 
gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych i sieci 
komputerowych, jest elementem przenikania się i połączenia technologii IT, teleko-
munikacyjnych i wiedzy” [Żurak-Owczarek 2013, ss. 16–17]. Na tym tle dotarcie do 
klienta-konsumenta, czyli tzw. dystrybucja 4.0, oznacza zastosowanie nowych tech-
nologii w procesie transmisji dóbr od wytwórcy do końcowego odbiorcy.

Informacja i technologie informacyjne znajdują się obecnie w centrum rozwoju 
i są jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, czynnikiem postępu cywi-
lizacyjnego. [Dąbrowska, Janoś-Kresło, Wódkowski 2009, s. 13]. Technologie infor-
macyjne i komunikacyjne, czyli ICT (ang. Information and Communication Technolo-
gies) pozwalają na absorbcję, przetwarzanie, gromadzenie i przesyłanie informacji 
w formie cyfrowej głównie za pośrednictwem sieci Internet [Mącik 2013, s. 21]. To 
one sprawiają, że świat może być dzisiaj w ciągłym kontakcie. Przesyłanie informacji 
i budowa wiedzy stanowią podwaliny produktywności współczesnej gospodarki.

Internet przenikając niemal wszystkie sfery życia człowieka w XXI wieku, powo-
duje zmiany jakościowe w codziennej rzeczywistości. Jeszcze niedawno, chcąc np. 
poznać dane o produkcie, użytkownik musiał sprawdzić wszystkie informacje, wyko-
rzystując do tego komputer stacjonarny, zapisać lub wydrukować zebrane informa-
cje, a następnie podjąć decyzję o zakupie. Obecnie, dzięki wykorzystaniu urządzeń 
mobilnych, użytkownik ma dostęp zawsze i wszędzie do informacji o produkcie, jak 
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również może przystąpić do działania, czyli zakupu, nie wychodząc z pracy lub domu. 
Tak więc kupować może wszędzie i zawsze i nie ogranicza go przestrzeń ani czas. 

Zgodnie z Raportem Digital 2020  opublikowanym przez serwis WeAreSocial 
w 2019 roku liczba użytkowników Internetu na świecie wyniosła 4,39 mld, co sta-
nowi wzrost o 366 mln (9%) w porównaniu ze styczniem 2018 roku [Raport Digital 
2020 2019]. Przeciętny użytkownik Internetu na świecie codziennie spędza 6 godzin 
i 43 minuty online. W Polsce internauci surfują troszkę krócej – średnio jest to 6 go-
dzin i 26 minut dziennie [Raport Digital 2020 2019]. Zgodnie z danymi GUS w 2019 r. 
w Polsce przynajmniej jeden komputer w domu posiadało 83,1% gospodarstw do-
mowych z co najmniej jedną osobą w wieku 16–74 lat, zaś dostęp do Internetu po-
siadało 86,7% gospodarstw domowych i było to o 2,5 punktu procentowego więcej 
niż w roku 2018 [GUS 2019]. W skali 2019 roku udział gospodarstw domowych korzy-
stających w Polsce z Internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe zwięk-
szył się o 4,0 punktu procentowego. W 2019 r. komputery wykorzystywało 96,8% 
przedsiębiorstw. Odsetek podmiotów gospodarczych mających dostęp do Internetu 
przekraczał 96%, przy czym posiadały go prawie wszystkie duże podmioty (o liczbie 
pracujących 250 osób i więcej) [GUS 2019]. 

Łącza stacjonarne i mobilne pozwalają na maksymalne wykorzystanie możli-
wości i zasobów internetowych. W 2019 roku własną stronę internetową posiadało 
ponad dwie trzecie przedsiębiorstw działających w Polsce (70,2%) [GUS 2019]. Przed-
siębiorstwa te wykorzystywały ją do: prezentacji oferty przedsiębiorstwa (66,2% 
firm), umożliwienia komunikacji poprzez zamieszczanie linków lub odwołań do 
profili przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych (56,9% firm) oraz zbierania 
informacji o swoich klientach (13,5% firm) [GUS 2019]. Należy również dodać, że funk-
cjonalności stron internetowych stają się coraz bardziej rozbudowane. Umożliwiają 
one realizację płatności online oraz oferują wsparcie pracowników obsługi dzięki do-
stępności komunikatora. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw realizuje w sieci 
transakcje sprzedażowo-zakupowe. W 2018 roku odsetek przedsiębiorstw prowa-
dzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu wyniósł 15,7% i był o 1,7 punktu pro-
centowego większy niż w 2017 roku [GUS 2019]. W 2018 roku 13,1% przedsiębiorstw 
otrzymywało zamówienia od klientów zlokalizowanych w Polsce, 4,9% – z krajów 
Unii Europejskiej oraz 2,5% – z pozostałych krajów. W 2019 roku ponad 15,7 mln osób 
w wieku 16–74 lat (53,9% populacji) dokonało zakupów przez Internet (w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy) [GUS 2019].

Dostęp do Internetu oznacza większy poziom wirtualizacji funkcjonalnej. Przy-
szłość każdego przedsiębiorstwa jest uzależniona od odpowiedzi, jakich udzielą 
zarządzający nim na wydałoby się proste pytania o to, gdzie jest obecnie przedsię-
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biorstwo – w jakim środowisku działa i jaką strategię realizuje; gdzie chce być w przy-
szłości i jak ma tam dotrzeć oraz jak te działania zamierza zrealizować. Jednak na 
początek zarządzający powinni odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie doty-
czące tego, kim są ich klienci. Bowiem bez ścisłego zdefiniowania klienta, do którego 
może kierować ofertę, przedsiębiorstwo nie istnieje ani teraz, ani nie będzie istnieć 
w przyszłości. Zwłaszcza że, jak zauważa B. Mróz, w nadchodzącej cyfrowej rzeczywi-
stości „strategie biznesowe i marketingowe firm staną się jeszcze bardziej ‹‹konsumo-
centryczne›› (consumer-centric)”, czyli nakierowane na klientów [Mróz 2017, s. 147].

Portret klienta-konsumenta XXI wieku

Technologie internetowe oraz urządzenia mobilne i związany z nimi błyskawicz-
ny dostęp do informacji o produktach i usługach w ogromnym stopniu wywierają 
wpływ na zachowania klientów – e-klientów na rynku. W dobie cyfryzacji człowiek 
poddawany jest wpływowi ogromnej liczby bodźców, informacji, które stwarzają 
wiele możliwości zakupowych, powodując jednocześnie chaos informacyjny. W ta-
kich warunkach niezwykle trudno jest dokonać satysfakcjonującego wyboru. Pomoc-
ne stają się te firmy, które stawiają klienta w centrum swoich zainteresowań. Im do-
kładniejszą dysponują wiedzą na ten temat, tym dokładniej mogą dostosować ofertę 
do potencjalnego konsumenta.

W literaturze przedmiotu obok pojęcia „konsument” pojawiają się także terminy 
takie, jak: „klient”, „kupujący”, „użytkownik”, „odbiorca”, „nabywca”. Zgodnie z defini-
cją, którą podała G. Rosa, konsumentem jest to ta osoba, która „korzysta z produktu 
lub usługi, a nabywcą ten, który kupuje dany produkt czy usługę” [Rosa 2016, ss. 125–
126]. Definicję klienta podaje natomiast H. Mruk, który uważa, że klient to „podmiot, 
który może być zainteresowany produktem przedsiębiorstwa” [Mruk 2012, s. 47]. 

Obecnie konsument jest osobą świadomą – świadomą swoich praw konsumenc-
kich – a co za tym idzie „konsument jest świadomy swojej nowej władzy” [Linkie-
wicz, Bartosik-Purgat 2017, s. 22]. Konsument działający w Internecie umieszczając 
komentarze pod produktami czy usługami, może mieć pośredni wpływ na ofertę 
produktową przedsiębiorstwa. Dzięki takim działaniom do producentów docierają 
komunikaty pochodzące od konsumentów, a producenci pragnąc zadowolić swoich 
klientów, modyfikują swoje produkty, zwiększając ich funkcjonalność czy modelując 
inne ich aspekty. Wszystko po to, aby zaspokoić potrzeby odbiorców oferowanych 
przez siebie dóbr. Rola klientów-konsumentów staje się więc aktywna i w ten sposób 
zostają oni czynnymi współtwórcami oferty rynkowej.
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Analizując tego rodzaju zachowania konsumentów, należy zauważyć, że na ryn-
ku istnieje grupa konsumentów nazywanych prosumentami. Zdaniem R. Wolnego 
prosumpcję można określić jako splatanie się procesów konsumpcji i produkcji, aż 
do zatarcia się różnic między nimi [Wolny 2016]. Dzieje się tak, kiedy „konsumenci 
wytwarzają dobra oraz usługi na własny użytek” [Wolny 2016, s. 39].

W dzisiejszych czasach obraz klienta-konsumenta staje się, w wyniku rozwoju 
technologii informacyjnych oraz gwałtownego rozwoju Internetu wraz z szerokim 
wachlarzem jego narzędzi, zupełnie inny. XXI wiek to czasy społeczeństwa informa-
cyjnego i narodzin e-klienta (e-konsumenta), dla którego „przestrzeń Internetu stała 
się miejscem pracy, spędzania wolnego czasu, nawiązywania kontaktów i robienia 
zakupów” [Tkaczyk 2018, s. 54]. 

E-konsument to „osoba fizyczna, przejawiająca i zaspokajająca swoje potrzeby 
konsumpcyjne za pomocą produktów (dóbr i usług) kupionych w Internecie” [Tka-
czyk 2018, s. 54]. E-konsument drastycznie zmienia i wzmacnia swoją pozycję ryn-
kową dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Można to 
zauważyć na podstawie następujących przesłanek:

 · posiada dogodny i szybki dostęp do rynku w dowolnym czasie i z dowolnego 
miejsca (obejmuje też sferę globalną);
 · poprzez działania prosumenckie ma możliwość dostosowania wybranych pro-

duktów i usług do swoich oczekiwań;
 · ma możliwość szerokiego wyboru spośród wielu różnorodnych ofert produktów 

i usług (różniących się pod względem: ceny, jakości, czasu i warunków dostawy, 
form płatności, serwisu, gwarancji, dodatkowych usług itp.);
 · posiada szeroką wiedzą rynkową, dzięki pozyskanej informacji może się nią wy-

mieniać i dzielić z innymi podmiotami rynkowymi (innymi e-klientami czy innymi 
e-przedsiębiorstwami) [Małachowski 2005]. 

W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest przedsiębiorstwom, nawet tym inno-
wacyjnym i wychodzącym naprzeciw nowym potrzebom klienta, nawiązać spójny 
dialog. Z jednej strony, są oni rozproszeni, zaś z drugiej, dzięki nowoczesnym techno-
logiom, lepiej poinformowani. Jak podkreśla J. Tkaczyk „technologia przenika niemal 
każdy aspekt życia, począwszy od sprawdzania aplikacji pogodowej przez zakupy 
online, po e-książki i technologie ubieralne (ang. wearables – ubrania oraz akceso-
ria zawierające w sobie technologie elektroniczne, np. smartwatch lub komputer)” 
[Tkaczyk 2018, s. 54]. W takim świecie poszukiwanie i ocenę swoich wyborów umożli-
wiają konsumentowi: „własna wiedza, preferencje indywidualne oraz docierające do 
konsumenta informacje z rynku i od innych konsumentów” [Kieżel 2017, s. 19].
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Trzeba pamiętać, że dla klienta niezwykle ważne jest „zrozumienie jego obecnych 
i przyszłych potrzeb” [Pawłowska, Witkowska, Nieżurawski 2010, s. 28]. Przedsiębior-
stwa starają się jak najlepiej zaspokoić potrzeby swoich klientów, poznając ich odczu-
cia, preferencje, a przede wszystkim ich samych. Firmy muszą więc nieustannie wsłu-
chiwać się w głos swoich klientów, aby dostarczyć im tego, czego oczekują i muszą 
robić to lepiej od konkurencji. Klienci wybierają i kupują produkty tych firm, które w jak 
najszerszy sposób zaspokajają ich potrzeby, wpływając przy tym na ich satysfakcję 
z zakupów. Zdobyć nowego klienta nie jest łatwo, a utrzymać go to już jest znaczący 
problem większości współczesnych firm funkcjonujących na globalnym i dynamicznie 
zmieniającym się rynku, zwłaszcza w e-biznesie, gdzie za pomocą kliknięcia można 
przenieść się z jednego sklepu do drugiego. Należy pamiętać, iż osiągnięcie przewagi 
konkurencyjnej za pomocą wysokiej jakości obsługi e-klienta, to jedno z głównych wy-
zwań pojawiających się w trakcie prowadzenia działalności online.

Konstrukt strategii długiego ogona, czyli w poszukiwaniu 
niszy rynkowej

W XXI wieku bardzo ważną determinantą konkurencyjności podmiotu rynkowego 
jest wykreowanie i utrzymywanie ważnych trwałych przewag konkurencyjnych, czy-
li WTPK ( ang. sustainable competitive advantage – SCA). Przedsiębiorstwo zdobywa 
trwałą przewagę konkurencyjną, jeśli posiada „strategię kreującą wartość, która nie 
jest równocześnie wdrażana przez żadnego obecnego lub potencjalnego konkuren-
ta i kiedy inne firmy nie są w stanie powielać korzyści będących rezultatem tej strate-
gii” [Godlewska-Majkowska, Skrzypek, Płonka 2016, s. 22].

W dobie nasilającej się hiperkonkurencji coraz więcej firm stara się zdobyć jak 
najwięcej informacji o potrzebach konsumentów, dzięki którym uda się im spełnić 
coraz to bardziej skomplikowane wymagania klientów. Wiadomo, iż tylko te organi-
zacje, które potrafią dostarczyć „większą wartość klientowi, mają większą szansę na 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej lub też na znalezienie niszy na rynku dla swojej 
działalności” [Gracz, Ostrowska 2014, s. 27].

W ostatnich latach coraz częściej obserwuje się zjawisko kierowania indywidualnej 
oferty biznesowej do określonej grupy nabywców o ściśle sprecyzowanych potrzebach 
konsumpcyjnych. Przedsiębiorcy określają te specyficzne segmenty rynku jako nisze 
rynkowe. M. Sztorc uważa, iż nisza „oznacza coś dostrzeganego jako specjalne, wy-
jątkowe, jedyne w swoim rodzaju, pojedyncze, niestandardowe” [Sztorc 2017, s. 469].

Strategia niszy rynkowej to niewątpliwie szansa dla małych i średnich przedsię-
biorstw. Stwarza ona stosunkowo duże możliwości, nie wymagając przy tym dużych 
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nakładów finansowych. Wiadomo, iż klasyczny model niszy rynkowej zawiera w so-
bie znaczący potencjał wzrostu, jednocześnie nie skłaniając konkurencji do aktyw-
ności w tym zakresie, jak również tworząc blokadę dla uczestników gry rynkowej. 
Obserwując dzisiejszy świat, można łatwo dostrzec postępujące wpływy globalizacji, 
dynamiczny rozwój technologii informatyczno-komunikacyjnych, zmiany w oczeki-
waniach i zaspokajaniu potrzeb konsumentów. Zmiany te popychają rynki masowe 
ku zróżnicowaniu oraz niszowości i są to trendy nieodwracalne. 

Jeśli chodzi o poszukiwanie nowych przestrzeni rynkowych, to na szczególną 
uwagę zasługuje niewątpliwie koncepcja długiego ogona (ang. the long tail), któ-
rą wprowadził  Ch. Anderson redaktor naczelny “Wired”, autor książki pt. The Long 
Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More opublikowanej po raz pierwszy 
w czerwcu 2006 roku w USA1 [Anderson 2006, 2008]. 

Nazwa koncepcji (długi ogon) pochodzi od kształtu wykresu w układzie współ-
rzędnych XY, gdzie na początku wartość funkcji gwałtownie spada (oś pionowa Y), 
a w dalszej kolejności bardzo powoli maleje (oś X), zbliżając się do punktu zero, jed-
nak nigdy go nie osiągając (zob. rysunek 1). 

Rysunek 1. Wykres krzywej długiego ogona

Źródło: [Stępnicka, Bąkowska 2013, s. 132].

1. W Polsce ukazała się ona w 2008 roku, pod tytułem: Długi ogon. Ekonomia przyszłości – każdy konsu-
ment ma głos, nakładem wydawnictwa Media Rodzina z Poznania.
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Ch. Anderson w swojej książce opisuje koncepcję rynku przyszłości, który, jego 
zdaniem, będzie funkcjonować w oparciu o wszelkiego rodzaju narzędzia bazują-
ce na technologiach informacyjno-komunikacyjnych [Anderson 2008]. Narzędzia te 
w znaczący sposób przyczynią się do rozwoju rynków internetowych, gdyż to In-
ternet będzie wtedy głównym dostawcą towarów i usług. Ch. Anderson twierdzi, iż 
nowoczesne technologie zmienią strukturę popytu, a miliony nisz zastąpią rynek ma-
sowy [Anderson 2008]. Ponadto dadzą one możliwość dotarcia informacji do wręcz 
nieograniczonej liczby odbiorców, a dochody z produktów niszowych mogą w sieci 
przewyższyć zyski pochodzące ze sprzedaży towarów masowych. Dzięki temu kon-
sumenci będą mieć możliwość wyszukania i nabycia nietypowych oraz unikatowych 
produktów, których nie mogliby kupić w sklepach stacjonarnych. 

Ch. Anderson twierdzi, iż „umożliwienie odbiorcom korzystania z produktów ni-
szowych pozwali ujawnić ukryty popyt na dobra, które dotąd były uważane za nie-
komercyjne. Przeniesieniu ciężaru popytu w kierunku nisz towarzyszyć będzie ciągły 
rozwój mechanizmów ekonomicznych. Jest to swoiste zamknięte koło ze sprzęże-
niem zwrotnym, które w nadchodzących dziesięcioleciach spowoduje zmianę spo-
sobu funkcjonowania całych branż i kultury” [Anderson 2008, s. 45].

Obserwując firmy internetowe, można wysnuć wniosek, iż „bardzo, bardzo 
duża liczba (produktów z ogona) pomnożona razy względnie niewielką liczbę 
(sprzedaży poszczególnych tytułów z ogona) daje bardzo wysoki wynik, który sta-
le rośnie” [Anderson 2008, s. 43]. Strategia długiego ogona stanowi zatem szcze-
gólny „fenomen wypierania rynków masowych lub mainstreamowych przez rynki 
niszowe” [Kunicki 2013, s. 239].

Długi ogon doceniło wiele przedsiębiorstw. Jako przykład sukcesu można tu po-
dać takie firmy, jak: Amazon, Google, eBay, iTunes. Należy jednak pamiętać o tym, 
że aby strategia niszy rynkowej była rzeczywiście skuteczna i dała firmie możliwość 
osiągnięcia sukcesu rynkowego, to działania związane z jej wdrożeniem muszą zo-
stać dobrze zaplanowane i być sukcesywnie kontrolowane. Ponadto koncepcja dłu-
giego ogona musi także stać się częścią długofalowego procesu planowania strate-
gicznego w przedsiębiorstwie.

Mechanizm strategii długiego ogona, czyli atuty 
technologizacji w praktyce – wyniki badań

Badania sondażowe, których wyniki przedstawiono w niniejszej pracy, dotyczyły oce-
ny działalności e-sklepu dla lotopałanek ”Footshack.pl” zgodnie z koncepcją długie-
go ogona, a prowadzano je od lutego do kwietnia 2020 roku. Wykorzystano metodę 
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badań ilościowych oraz jakościowych. Podstawową metodą ilościową było badanie 
za pomocą ankiety (ang. survey) – popularnie nazywane badaniem ankietowym. 
Badania przeprowadzono na próbie 30 osób (20 kobiet i 10 mężczyzn). Podstawo-
wym celem badań było uzyskanie w miarę wyczerpującego obrazu podstawowych 
zjawisk zachodzących w środowisku handlu żywnością dla zwierząt egzotycznych, 
jak i określenie zainteresowania oraz satysfakcji z zakupów dokonywanych w sklepie 
internetowym z żywnością i akcesoriami dla lotopałanek ”Footshack.pl”. Kwestiona-
riusz ankietowy był skierowany do internautów, którzy kupują żywność dla lotopa-
łanek w sklepie internetowym ”Footshack.pl”. Klienci sklepu mieli ocenić: poziom 
zadowolenia z produktów zakupionych w sklepie, szerokość asortymentu, łatwość 
dokonywania zakupów, skuteczność wyszukiwania produktów, użyteczność infor-
macji o produktach, jakość oferowanych produktów, terminowość przesyłek, koszt 
dostawy produktów, jakość obsługi w sklepie, motywy dokonywania zakupów, a tak-
że prawdopodobieństwo polecenia sklepu ”Footshack.pl” swoim znajomym.

Zwierzęta egzotyczne są trudne w hodowli, potrzebują odpowiedniej suplemen-
tacji i odpowiedniej opieki warunkowanej szeroką wiedzą hodowcy, aby prawidłowo 
rosnąć i rozwijać się. W Polsce bardzo trudno zdobyć tego rodzaju suplementy, gdyż 
nie ma ich w sklepach dla zwierząt, niekiedy można niewielkie ilości zakupić od ho-
dowcy, który kupił je poza terenem Polski. Jedynym w Polsce sklepem z żywnością 
dla zwierząt egzotycznych jest sklep internetowy ”Footshack.pl”, który zajmuje się 
sprzedażą odżywek, suplementów i akcesoriów dla lotopałanek karłowatych. Ostat-
nio badani klienci kupowali w sklepie ”Footshack.pl” przede wszystkim: wyposaże-
nie klatek dla zwierząt, takie jak domki czy hamaki dla zwierząt; suplementy; ksią-
żeczki zdrowia dla lotopałanki karłowatej; szaliki do oswajania oraz przysmaki (zob. 
tabela 1).

Tabela 1. Rodzaje zakupionych produktów w sklepie ”Footshack.pl”

Rodzaje zakupio-
nych produktów 
w sklepie ”Foot-
shack.pl”
do 18 lat

Kobiety Mężczyźni

18–
25 
lat

26–
35 
lat

36–
50 
lat

po 
50 
r.ż.

do 
18 
lat

18–
25 
lat

26–
35 
lat

36–
50 
lat

po 
50 
r.ż.

Książeczki 
zdrowia 
lotopałan-
ki karło-
watej

3 1 1 – – – 1 – – – –

Przysmaki 1 – – – – – 1 – – – –
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Suple-
menty 10 – 3 2 – 2 1 – 1 1 –

Wypo-
sażenie: 
domki, 
hamaki 
dla zwie-
rząt

14 – 3 3 1 2 – 3 1 – 1

Szaliki do 
oswajania 2 1 – – 1 – – – – – –

Źródło: badanie własne pt. Ocena działalności e-sklepu dla lotopałanek ”Footshack.pl”, luty–

kwiecień 2020.

Dane uzyskane z bania pokazują, iż osoby młode, zarówno kobiety, jak i męż-
czyźni, kupowali książeczki zdrowia dla zwierząt oraz przysmaki. Suplementy dla 
zwierząt wybierały osoby w różnym wieku, jednak największe zainteresowanie 
wykazywały kobiety w wieku 18–25 lat. Jak wynika z analizy wyników zaprezento-
wanych w tabeli najwięcej respondentów kupowało elementy wyposażenia klatek, 
czyli domki i hamaki dla zwierząt. Zakupów tych dokonywali mężczyźni i kobiety 
w różnym wieku (zob. tabela 1).

Zdecydowana większość osób poddanych badaniu jest bardzo zadowolona z za-
kupów w sklepie ”Footshack.pl”, tak odpowiedziało 15 kobiet i 8 mężczyzn. Ponadto 
5 kobiet i 1 mężczyzna określili swój poziom zadowolenia jako średni, tylko jeden 
z mężczyzn spośród całej grupy badawczej stwierdził, iż nie jest zadowolony z zaku-
pów w tym sklepie (zob. wykres 1).

Wykres 1. Poziom zadowolenia z zakupów w sklepie ”Footshack.pl” według płci

Źródło: badanie własne pt. Ocena działalności e-sklepu dla lotopałanek ”Footshack.pl”, luty–

kwiecień 2020.
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Wiadomo, iż jednym z niezwykle ważnych wskaźników dla właścicieli sklepów 
jest poziom satysfakcji klienta z dokonanych zakupów. Poziom satysfakcji ma istot-
ny wpływ na to, czy klient będzie powracał do danego sklepu, czy też zrezygnuje 
z zakupów. Jednym z kluczowych czynników wpływających na poziom satysfakcji 
klienta jest cena oferowanych produktów, choć nie zawsze musi być ona najważniej-
sza. Jjako motywy zakupowe badani wskazywali przede wszystkim: ciekawą ofertę 
sklepu – osoby w wieku 18–25 lat i 26–35 lat, dobre opinie wśród znajomych – osoby 
po 50 r. ż., szybką i profesjonalną obsługę – osoby w wieku 18–25 lat i 26–35 lat (zob. 
wykres 2).

Wykres 2. Motywy zakupowe klientów ”Footshack.pl” z podziałem na wiek

Źródło: badanie własne pt. Ocena działalności e-sklepu dla lotopałanek ”Footshack.pl”, luty–

kwiecień 2020.

W sklepie ”Footshack.pl” na pierwszej stronie wyświetlają się wyłącznie produkty 
dostępne, gotowe do natychmiastowej wysyłki. Klient, który zainteresował się pro-
duktem i chce go kupić od razu, może po prostu włożyć produkt do koszyka i za nie-
go zapłacić. Towar jest na bieżąco uzupełniany, zaś asortyment powoli poszerzany. 
Klienci analizowanego sklepu uważają, iż asortyment w sklepie jest „zdecydowanie 
wystarczający” (opinie 9 osób – w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn) lub „raczej wystarcza-
jący” (opinie 18 osób – w tym 13 kobiet i 5 mężczyzn). Jedynie 3 osoby (2 kobiety i 1 
mężczyzna) są zdania, iż towar sklepu ”Footshack.pl” jest „raczej niewystarczający”. 
Warto w tym miejscu dodać, iż sklep funkcjonuje od kilku miesięcy i dopiero zaczyna 
poszerzać swoją ofertę.

Wiadomo, iż istotnym czynnikiem kształtującym charakter sklepu internetowe-
go jest dobór asortymentu, który stanowi zestaw wszystkich produktów oferowa-
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nych przez ten sklep. Dane badawcze pokazują, iż zdecydowana większość klien-
tów sklepu ”Footshack.pl” (16 osób, w tym 12 kobiet i 4 mężczyzn) jest zadowolona 
z oferty sklepu i uważa, iż niczego w niej nie brakuje. Pozostali respondenci twierdzą, 
iż w badanym sklepie brakuje: witamin (5 osób – 3 kobiety i 2 mężczyzn), większego 
wyboru przysmaków (5 osób – 3 kobiety i 2 mężczyzn), klatek dla zwierząt (2 osoby 
– 1 kobieta i 1 mężczyzna), gotowych, suchych mieszanek (1 kobieta) i większego 
wyboru akcesoriów dla zwierząt (1 kobieta). 

Sposób kupowania w sklepie internetowym ”Footshack.pl” jest bardzo prosty 
i nie różni się od metod dokonywania zakupów spotykanych w większości typo-
wych sklepów internetowych. Klienci sklepu ocenili łatwość dokonywania zakupów 
w sklepie z żywnością dla lotopałanek średnio na 4,4 pkt (w skali 1–5 pkt). Respon-
denci ocenili skuteczność wyszukiwania produktów w sklepie internetowym ”Foot-
shack.pl” średnio na 4,7 pkt (w skali 1–5 pkt). 

Badani ocenili także użyteczność informacji o produktach w sklepie średnio na 
4,8 pkt (w skali 1–5 pkt). Jakość oferowanych produktów zaś określili średnio na 4,8 
pkt (w skali 1–5 pkt). Ankietowani ocenili terminowość przesyłek średnio na 3,8 pkt 
(w skali 1–5 pkt). Ponadto respondenci określili stopień satysfakcji z kosztów dosta-
wy produktów w sklepie średnio na 4,1 pkt (w skali 1–5 pkt). 

Poziom obsługi klienta w każdym sklepie powinien być zawsze na jak najwyższym 
poziomie, tak aby klient chętnie dokonywał zakupów w wybranym sklepie interne-
towym i polecał go innym osobom – potencjalnym klientom. Dane badawcze poka-
zują, iż zdecydowana większość badanych – obecnych klientów sklepu ”Footshack.
pl” (20 osób, w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn) poleciłaby ten sklep innym znajomym.

Reasumując, uzyskanie wyniki wskazują na to, że zakupy za pośrednictwem In-
ternetu zyskują coraz większą liczbę zwolenników. Zdecydowana większość osób 
posiadających egzotyczne zwierzęta i mających dostęp do Internetu deklaruje doko-
nywanie zakupu żywności dla swoich zwierząt za pośrednictwem tego kanału, przy 
tym chętnie polecają go swoim znajomym. Wskazaną rekomendacją jest, by sklepy 
prowadzące sprzedaż przez Internet dbały o odpowiednią ilość i jakość informacji na 
temat swojej działalności i oferty produktowej. Powinny również doskonalić proces 
obsługi klientów. Takie integrujące podejście konsumocentryczne powinno zaowo-
cować skutecznym i efektywnym sukcesem rynkowym. 

Zakończenie

Współczesny rynek bazuje na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Narzę-
dzia technologiczne z pewnością w najbliższej przyszłości przyczynią się do jeszcze 
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większego rozwoju rynków internetowych, gdyż to właśnie Internet będzie głównym 
dostawcą towarów i usług. W wyniku nasilającej się zmienności otoczenia, postępują-
cej cyfryzacji oraz internetyzacji coraz więcej przedsiębiorstw stara się już dziś odkryć 
sposoby alokacji zasobów, które pozwolą im nie tylko przetrwać, ale również zara-
biać i sukcesywnie rozwijać się w przyszłości. Jednym z takich sposobów jest obsługa 
i eksploatacja wąsko zdefiniowanych obszarów rynkowych zwanych niszami rynko-
wymi. Przedsiębiorstwa wykorzystujące koncepcję długiego ogona pokazują, iż dzię-
ki takiemu podejściu możliwe jest wygenerowanie obrotów, handlując towarami lub 
usługami mniej popularnymi i rzadko poszukiwanymi przez klientów. 

Przykładem firmy, która wdrożyła koncepcję długiego ogona w praktyce, jest nie-
wątpliwie sklep internetowy ”Footshack.pl”, który oparł swoją działalność na prężnie 
rozwijających się technologiach informatyczno-komunikacyjnych. Obserwując dzia-
łalność i kierunki rozwoju tego niewielkiego e-sklepu, widać wyraźnie, iż przy dużych 
zasobach informacji o podaży produktów, to specjalizacja i niszowość mogą stano-
wić główny atut konkurencyjności. Koncepcję długiego ogona można więc określić 
jako współczesny fenomen wypierania rynków masowych przez rynki niszowe.
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