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WSTĘP
Z przyjemnością przedstawiamy kolejną edycję Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika transportu Lądowego z serii
Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Jest to już dziewiąta edycja
zbioru artykułów, będących odzwierciedleniem rozwoju teorii logistycznej w głównych polskich akademickich ośrodkach logistycznych oraz
praktyki logistycznej w polskich przedsiębiorstwach. Prezentowane w niniejszym Zeszycie artykuły obejmują szeroki zakres zagadnień logistycznych dotyczących różnych obszarów problemowych modelowania procesów i systemów logistycznych, które stały się przedmiotem badań lub
wdrożeń w czasie od edycji poprzedniego Zeszytu Naukowego tej serii.
Prezentowany zbiór artykułów tematycznie dzieli się na trzy części. Pierwsza z nich zatytułowana „Koncepcje logistyczne” zawiera
prace skoncentrowane na rozwoju myśli logistycznej, jej podstaw teoretycznych, schematów analitycznych zarówno w warstwie opisowej,
jak i normatywnej. W szczególności interesująca wydaje się ocena pracy Komisji UE nad projektami zawierającymi odniesienia do logistyki,
nie jest to bowiem często poruszana tematyka publikacji logistycznych.
Z aktualną oceną tych prac można zapoznać się w artykule M. Chaberka. Podobnie bardzo aktualny wydźwięk ma artukuł J. Neidera na temat
autostrad morskich. Oczekuje się, że zmienią one strukturę usług logistycznych oraz koncepcję łańcucha dostaw w skali europejskiej. Nowe
spojrzenie na problematykę kongestii transportowej zawiera propozycja
M. Ciesielskiego. Dokonuje on identyﬁkacji aktualnych postaci kongestii,
m.in. wskazując na sposoby jej optymalizacji. Podobnie optymalizujący
wydźwięk posiada analiza oraz zalecenia dotyczące sposobu obsługi
logistycznej w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw. Prezentujący je J. Długosz zwraca szczególną uwagę na jakość relacji panujących
wewnątrz łańcucha logistycznego. Kolejny artykuł B. Śliwczyńskiego
koncentruje się na narzędziach controllingu operacyjnego w łańcuchach
dostaw. Nowatorski charakter ma też artykuł S. Koneckiej, w którym au-
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torka podejmuje próbę wykrycia różnych postaci ryzyka w zarządzaniu
łańcuchami dostaw. Problematyka controllingu operacyjnego w kształtowaniu procesów łańcucha dostaw ukierunkowanego na zarządzanie
wartością produktu stanowi treść artykułu B. Śliwczyńskiego. Na tle
koncepcji controllingu operacyjnego, autor prezentuje analitykę sprzedaży, rachunku wyników, kontroli wykonania, identyﬁkacji czynników
kształtujących wartość dla klienta w łańcuchu dostaw.
Druga część tego Zeszytu pt. „Badania teoretyczne i empiryczne” prezentuje treści pochodzące w głównej mierze z badań nad realnie przebiegającymi procesami oraz systemami logistycznymi i ich otoczeniem. Tematyka prac jest bardzo szeroka. Najliczniejsza ich grupa dotyczy badań
w zakresie konkurencyjności podmiotów stosujących strategie logistyczne. Przykładem jest praca zbiorowa K. Łączyńskiej, K. Góreckiej i P. Wojtasika, którzy podają wyniki analizy wybranych cech konkurencyjności
80 najlepszych ﬁrm z branży TSL. Kolejny zbiór artykułów koncentruje
się na roli oraz znaczeniu alternatywnych źródeł napędu (A. Bogusz),
infrastrukturze (Ł. Popławski), portach handlowych (R. Koszewski)
oraz e-biznesie w logistyce (A. Koźlak). Równie licznie reprezentowane
są prace mające za cel optymalizację realnych przepływów. Na uwagę
zasługuje oryginalna propozycja D. Krzywdy, który prezentuje model
przepływu strumienia informacji w systemie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi opartym na koncepcji logistyki odwrotnej.
Osobną część niniejszej publikacji stanowią dwa artykuły zaklasyﬁkowane do jej trzeciej części pt. „Edukacja logistyczna”, traktujące
o problematyce kompetencji zawodowych oraz standardów kształcenia logistycznego w Polsce. Pierwszy z nich autorstwa J. Witkowskiego jest oryginalną prezentacją ewolucji standardów nauczania logistyki
w szkolnictwie wyższym. Na uwagę zasługują przytaczane mało znane fakty z historii nauczania logistyki oraz postulaty autora zgłaszane
wobec dalszych kierunków rozwoju kształcenia logistycznego w Polsce.
Atutem drugiego artykułu opartego na badaniach przeprowadzonych
przez studentów Naukowego Koła Logistycznego Uniwersytetu Gdańskiego jest to, iż wyraża głos potencjalnych pracodawców, a w szczególności ich oczekiwań względem kwaliﬁkacji osoby zamierzającej, jak
wielu naszych studentów, pracować w zawodzie logistyka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie 33 respondentów ukazują, iż oprócz
znajomości typowo logistycznych zagadnień istotnym czynnikiem przekonującym potencjalnych pracodawców do zatrudnienia danej osoby
na stanowisku logistyka jest znajomość języków obcych oraz systemów
informatycznych.
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KONCEPCJE LOGISTYCZNE

Mirosław Chaberek

PROBLEMATYKA LOGISTYKI W PRACACH
KOMISJI I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
1. Wprowadzenie
W ostatnich latach, jako wynik prac Komisji i Parlamentu Europejskiego pojawiły się dokumenty, które zawierają w swojej nazwie i treści
wyraz logistyka. Dokumenty te, w tłumaczeniu na język polski, budzą
wątpliwości merytoryczne. Choć semantyczne zawiłości oﬁcjalnych tłumaczeń dokumentów UE są sprawą niemal codzienną, to w przypadku
logistyki – gdzie jak dotychczas nie ma ugruntowanego jednoznacznego
słownictwa i interpretacji pojęć w skali krajowej, jak i światowej – sprawa
nabiera dość poważnego znaczenia praktycznego.
Potwierdzeniem wątpliwości merytorycznych i semantycznych
związanych ze stosowaniem terminologii logistycznej w pracach Komisji
i Parlamentu Europejskiego są krytyczne słowa wypowiadane w dyskusjach na wielu forach. Przykładem problemów z właściwym rozumieniem znaczenia logistyki jest chociażby stosowanie takiego pojęcia, jak
„logistyka transportu towarowego”. Dlatego też celem tego artykułu jest
zidentyﬁkowanie głównych zagadnień logistycznych, na których koncentrują się prace parlamentarne UE oraz ustosunkowanie się do nich
z punktu widzenia poprawności merytorycznej i semantycznej stosowanych w nich pojęć logistycznych.
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2. Identyfikacja i ocena głównych zagadnień logistycznych
w pracach Komisji i Parlamentu Europejskiego
W dniu 23 października 2007 r. Komisja Europejska przedłożyła Radzie Unii Europejskiej swój komunikat Plan działań na rzecz logistyki transportu towarowego (14266/07) oraz towarzyszącą mu ocenę oddziaływania
(14266/07 ADD 1). Komunikat ten ogłoszono w ślad za komunikatem
pt. Logistyka transportu towarowego w Europie – klucz do zrównoważonej
mobilności z dnia 5 lipca 2006 r. (11312/06), który Rada ds. Transportu,
Telekomunikacji i Energii pozytywnie oceniła w swoich konkluzjach na
posiedzeniu w dniach 11–12 grudnia 2006 r. Pomijając w tym miejscu
trudne problemy semantyczne, choć wcale ich nie bagatelizując, należy
zauważyć, że prace UE odnoszące się do logistyki transportu towarów
dotykają szerokiego spektrum zagadnień, związanych z działaniami integracyjnymi na poziomie systemów i procesów logistycznych. Dlatego
stawiam tezę, że cele strategiczne, jakie chce osiągnąć UE w sferze integracji, a zwłaszcza w sferze zrównoważonego rozwoju, nie dają się w pełni zdeﬁniować w ramach tradycyjnej polityki transportowej UE. Obecne
cele integracyjne UE możliwe są do zdeﬁniowania jedynie w wymiarze
logistycznym. Stąd też logistyka transportu towarowego może być rozumiana nie inaczej, jak tylko zadanie kształtowania polityki rozwoju
systemów wsparcia logistycznego, między innymi w zakresie: rozwoju
infrastruktury logistycznej, autostrad morskich, szerokiego wykorzystania dobrych praktyk logistycznych w całej gospodarce unijnej.
W lutym 2006 r. Komisja opublikowała dokument konsultacyjny dotyczący logistyki i otrzymała ponad 100 komentarzy od zainteresowanych podmiotów z państw członkowskich. W kwietniu 2006 r. Komisja
zorganizowała warsztaty konsultacyjne, w których udział wzięło około
70 uczestników1. Wyniki tych konsultacji wskazały na znaczące poparcie
dla działań rozwijających logistykę europejską. Stworzono mapę głównych kierunków oddziaływania na sferę obsługi logistycznej transportu
towarowego. W wyniku tych konsultacji powstał formalny Plan działań
na rzecz logistyki transportu towarowego, w którym przedstawiono, zdaniem Komisji, pożądane kierunki oddziaływania struktur UE na określone obszary działań praktycznych, kształtujące rozwiązania logistyczne

1
www.ec.europa.eu/comm/transport/logistics/consultations/index_
en.htm
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w Europie. Plan tych głównych kierunków oddziaływania obejmuje następujące zagadnienia:
1) identyﬁkacja wąskich gardeł i sposoby ich eliminacji,
2) technologie teleinformatyczne,
3) szkolenie logistyczne,
4) dane statystyczne,
5) wykorzystanie infrastruktury,
6) wydajność usług,
7) uznanie jakości,
8) sieć kolejowych usług towarowych,
9) wspieranie i uproszczenie łańcuchów multimodalnych,
10) zintegrowana obsługa administracyjna i „Wspólny Europejski
Obszar Morski”,
11) propagowanie przewozów multimodalnych,
12) odpowiedzialność w transporcie multimodalnym,
13) standardy załadunku.
Zadanie identyﬁkacji wąskich gardeł i sposobów ich eliminacji ma szczególny wymiar praktyczny zarówno w odniesieniach krajowych, jak
i międzynarodowych. Poszczególne komponenty systemu logistycznego, zwłaszcza systemu transportowego, rozwijały się historycznie z dużym oddziaływaniem aspektów politycznych, gospodarczych i środowiskowych w każdym z państw. Dzisiaj, choć w wielu dziedzinach dopracowano się pewnego zakresu standaryzacji rozwiązań, nadal występuje
wiele barier w zakresie niezakłóconej realizacji procesów logistycznych,
zwłaszcza na styku systemów różnych państw. Jednym z głównych warunków realnej integracji gospodarczej, społecznej, kulturalnej, politycznej państw jest doprowadzenie do interoperacyjności systemów wsparcia logistycznego we wszystkich ich zasadniczych aspektach, tj.:
• formalnoprawnym,
• operacyjnym (ruchowym) i
• techniczno-technologicznym.
Interoperacyjność łączy zagadnienia różnych dziedzin nie mieszczących się w tradycyjnie rozumianej polityce transportowej. Dopiero wymiar logistyczny całego problemu pozwala na:
• objęcie różnych polityk gospodarczych i różnych cech tych polityk,
• ujednolicenie regulacji prawnych odnoszących się do procesów
logistycznych,
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• wytworzenie właściwych relacji pomiędzy administracją kraju
członkowskiego a administracją europejską, szczególnie w zakresie wymiany informacji,
• pełną realizację zadań związanych z systemem zarządzania jakością w logistyce, akredytacją i koncesjonowaniem działań w sferze logistyki,
• normalizację i ujednolicenie zasad oceny zgodności, w tym
zwłaszcza certyﬁkację wyrobów stosowanych w logistyce,
• prowadzenie pełnej działalności kontrolnej i nadzorczej nad realizacją polityki konkurencyjności w sferze logistyki.
Dzięki tak szerokiemu podejściu do zagadnienia możliwe będzie likwidowanie dalszych istotnych barier w swobodnej, niezakłócanej realizacji globalnych procesów logistycznych.
Za istotne zadanie w polityce logistycznej UE uznano dalszy rozwój
technologii informatycznych. Naczelne miejsce w tym względzie zajmuje realizowany już od paru lat system nawigacji satelitarnej GALILEO.
Za miliardy euro Europa chce się uniezależnić od amerykańskiego systemu GPS. Bardzo pozytywny wpływ na rozwój logistyki będą miały,
częściowo już wprowadzane, w przyszłości rozwijane i nowo budowane systemy:
• Identyﬁkacji i śledzenia statków dalekiego zasięgu (Long-range
Identiﬁcation and Tracking – LRIT),
• Informacji żeglugi rzecznej (River Information System – RIS),
zaś w obszarze żeglugi morskiej:
• SafeSeaNet,
• aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych (TAF)
w transporcie kolejowym oraz
• Europejski system kierowania ruchem kolejowym (European Railway Trafﬁc Management System – ERTMS), którego wdrażanie na
sieci PKP objęto rządowym programem wdrażania ERTMS.
Wyraźny priorytet nadaje też UE szkoleniu logistyków. Przygotowywane są obecnie europejskie zasady kwaliﬁkacji do systemu uczenia
się przez całe życie. Chodzi też m.in. o stworzenie systemu wzajemnego
uznawania uprawnień zawodowych. Prace nad takim systemem uprawnień i kwaliﬁkacji w dziedzinie logistyki trwają w ramach programu Leonardo da Vinci.
Aby uzyskać wiarygodny obraz rozwoju logistyki w Europie, zakres
oraz kierunki zachodzących zmian powinny być monitorowane. W tym
celu Komisja planuje podjęcie prac nad stworzeniem odpowiednich me-
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tod i wskaźników, określanych na podstawie skoordynowanego systemu zbierania informacji statystycznych.
Komisja uważa, że istniejący model korytarzy transportowych – obszarów paneuropejskich wymaga aktualizacji, ponieważ trzeba uwzględnić nowe uwarunkowania geopolityczne powstałe w wyniku rozszerzenia UE. W zadaniu określonym jako wykorzystanie infrastruktury KE
proponuje przyjąć koncepcję utworzenia pięciu ponadnarodowych kanałów logistycznych:
• Oś Południowo-Zachodnia, łącząca południowo-zachodnie rejony
UE ze Szwajcarią i Marokiem, wraz z połączeniem poprzez Maghreb do Maroka, Algierii, Tunezji, z przedłużeniem do Egiptu,
• Oś Centralna, łącząca środek UE z Ukrainą i Morzem Czarnym
oraz Morzem Kaspijskim za pomocą śródlądowego połączenia
wodnego. Zakłada się też bezpośrednie połączenie Ukrainy z koleją transsyberyjską oraz połączenie z Morzem Bałtyckim za pomocą śródlądowej drogi Don-Wołga,
• Oś Północna, łącząca północne rejony UE z Norwegią na północy
oraz z Rosją i Białorusią na Wschodzie. Przewiduje się również
połączenie z rejonem basenu Morza Barentsa, co umożliwi połączenie Norwegii i Rosji poprzez Szwecję i Finlandię,
• Oś Południowo-Wschodnia, łącząca UE z Bałkanami i Turcją oraz
ciągnąca się wzdłuż Południowego Kaukazu, Morza Kaspijskiego
oraz Bliskiego Wschodu aż do Egiptu i Morza Czerwonego oraz
• autostrady morskie.
W zadaniu określonym jako wydajność usług wyrażana jest intencja
doprowadzenia do powstania znaku jakości, związanego z poziomem
realizowanej obsługi logistycznej lub pakietami usług. Taki znak stanowiłby mocne narzędzie marketingowe w środowisku usług logistycznych, cechującym się ostrą konkurencją. Znak taki mógłby uwzględniać
czynniki związane z ochroną środowiska naturalnego i stosowaniem
sprawdzonych rozwiązań.
Komisja zamierza przedstawić projekt planu działań, mający na
celu wsparcie rozwoju sieci zorientowanej na kolejowe przewozy towarowe, umożliwiające tworzenie dedykowanych korytarzy towarowych.
Korytarze takie pomogłyby w osiągnięciu większej niezawodności, wydajności i konkurencyjności międzynarodowych usług przewozu towarów koleją.
Za szczególnie ważne należy uznać zadanie wspierania i uproszczenia łańcuchów multimodalnych. Obowiązki i zakres odpowiedzialności
w transporcie międzynarodowym wynikają z konwencji międzynarodo-

16

Mirosław Chaberek

wych. Często przewidują one odmienne zasady dla różnych form transportu. Konsekwencją jest mnogość systemów, przyczyniających się do
zbędnych kosztów w łańcuchach multimodalnych. Fragmentaryczny
charakter systemów odpowiedzialności można by wyeliminować poprzez wykorzystanie uniwersalnego dokumentu transportowego, który
objąłby cały przewóz „od drzwi do drzwi”, np. multimodalne listy przewozowe lub konosamenty. Do propagowania przewozów multimodalnych, zwiększenia bezpieczeństwa i odpowiedzialności w transporcie
multimodalnym przyczyniłaby się zintegrowana obsługa administracyjna, jako „Wspólny Europejski Obszar Morski”.

Rys. 1. Pięć ponadnarodowych osi transportowych, stanowiących podstawę
przyszłych kanałów logistycznych Europy
Źródło: Ministerial Conference on the Motorways of the Sea. Proceedings of the Conference,
Republic of Slovenia, Ministry of Transport, Directorate – General for Enefgy and
Transport, European Commision, Ljubljana, 24 January 2006.

Komisja podjęła też inicjatywę opracowania wspólnych standardów
europejskich dla intermodalnych jednostek ładunkowych w transporcie
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wewnątrzunijnym2. Różnorodność istniejących konﬁguracji tych jednostek powoduje nadmierne koszty i opóźnienia w przeładunkach pomiędzy poszczególnymi formami transportu. Europejska branża transportowa potrzebuje lepszego systemu jednostek ładunkowych dla potrzeb
transportu wewnątrzeuropejskiego, w celu obniżenia kosztów i poprawienia konkurencyjności. Komisja rozważy odpowiednie sposoby rozwinięcia standardów europejskich.

3. Zakończenie
W swojej konkluzji dotyczącej logistyki transportu towarowego Rada
Unii Europejskiej oczekuje od Komisji Europejskiej odpowiedniego wniosku w sprawie europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier.
Uznaje, że kluczowe znaczenie dla spraw logistyki ma: sprawność intermodalnych węzłów, takich jak: intermodalne terminale, porty morskie,
porty lotnicze i stacje rozrządowe oraz wykorzystywanie w tych węzłach
zaawansowanej informatyki, nowych technologii załadunku i automatyzacji przeładunku. Dlatego Rada UE zwróciła się do Komisji o to, aby
w ramach Strategii Lizbońskiej, we współpracy z państwami członkowskimi, branżą logistyczną i partnerami społecznymi, zrealizowała Plan
działań na rzecz logistyki transportu towarowego.

PROBLEMS OF LOGISTICS IN THE WORKS OF THE EUROPEAN COMMISSION
AND THE EUROPEAN PARLIAMENT
In recent years, as a result of the works of the EU Commission and the Parliament, many documents have been issued which in their name and content
contain the word logistics. These documents, in translation into Polish, raise
doubts as to the matter. However, semantic complexities of ofﬁcial translations
of the EU documents are very common, but in case of logistics – where up till
now, both at national and international level, there are no determined explicit
vocabulary and interpretation of notions – the situation becomes serious from
the practical point of view. It has been noticed in many discussions that there

2
COM(2003) 155 wersja ostateczna, zmieniony COM(2004) 361 wersja ostateczna.
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are problems with understanding of the meaning of logistics even of such notion
like „logistics of freight transportation”.
The thesis of the paper is that present level of integration tasks of the EU
cannot be developed only in categories and problems of transport. Integration
tasks require formulating new strategy, of which the main component must be
logistics. The paper presents undertaken already the EU activities concerning
logistics of freight transportation, which have, in deep conviction of the author,
dimension of the new logistics strategy of the EU.
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Janusz Neider

AUTOSTRADY MORSKIE W SYSTEMACH TRANSPORTOWYCH EUROPY
1. Pojęcie i geneza koncepcji autostrad morskich
Unia Europejska podejmuje różnego rodzaju działania, które mają
prowadzić do przeniesienia pewnej części przewozów ładunków już
nie tylko z samochodów na kolej i żeglugę śródlądową, ale również do
transportu morskiego (from land to sea). Lansowana jest więc koncepcja
rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu SSS (short sea shipping) oraz autostrad
morskich.
Pod pojęciem żeglugi morskiej bliskiego zasięgu rozumiany jest przewóz ładunków drogą morską pomiędzy portami europejskimi lub pomiędzy tymi portami a portami krajów nieeuropejskich, mających linię brzegową na morzach
zamkniętych graniczących z Europą.
W Białej Księdze pt. Europejska polityka transportowa do 2010 – czas na
decyzje, opublikowanej przez Komisję Europejską we wrześniu 2001 r.,
pojawiło się też pojęcie „morskie autostrady” (motorway of the sea). Przez
morską autostradę rozumie się łańcuch logistyczny oparty na transporcie morskim, stanowiący alternatywę dla transportu drogowego1.
W dokumentach Unii Europejskiej można też spotkać inną deﬁnicję,
która brzmi: Autostrada morska obejmuje dostawę w relacji dom-dom,
przesuwając ładunki z długodystansowego transportu drogowego na kombinację żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz innych gałęzi transportu2.
1
European Transport Policy for 2010 – Time to Decide, KOM 2001, nr 370, wersja
ostateczna.
2
Motorways of the Sea. Art. 12a of the TEN-T Guidelines, European Commission,
Directorate General for Energy and Transport, Brussels 2005, February.
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Unia Europejska ma ponad tysiąc portów i przystani morskich. Dzięki temu ok. 40% przewozów wewnątrzunijnych jest wykonywanych za
pomocą SSS. Ogromny potencjał dla rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu
oraz autostrad morskich tkwi także w regionie Morza Bałtyckiego, gdzie
znajduje się około 320 portów i przystani morskich. Dlatego też transport
morski bliskiego zasięgu może stać się ważnym ogniwem w europejskim
systemie transportowym.
Unijny program promowania SSS został skonkretyzowany po spotkaniu ministrów transportu państw UE w Gijon w czerwcu 2002 r. i opublikowany w komunikacie Komisji 7 kwietnia 2003 r.3
Natomiast podstawę do tworzenia morskich autostrad stanowi art.
12a decyzji nr 884/2004 Parlamentu i Rady z 29 kwietnia 2004 r., zmieniającej decyzję nr 1692/1996 z 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych
wytycznych, dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej4.
Po raz pierwszy opisano tu autostrady morskie i rolę, jaką mają do spełnienia.
Artykuł 12a ustala dla autostrad morskich trzy cele do spełnienia:
• koncentrację przewozu ładunków na wybranych połączeniach,
w oparciu o transport morski,
• wzmocnienie spójności Wspólnoty,
• zmniejszenie kongestii na drogach.
W załączniku III decyzji określono, o jakie autostrady chodzi:
• autostrady morskie Morza Bałtyckiego,
• autostrady morskie zachodniej Europy,
• autostrady morskie południowo-wschodniej Europy,
• autostrady morskie południowo-zachodniej Europy.

2. Lokalizacja morskich autostrad
Wszystkie cztery autostrady morskie znalazły się na liście 30 priorytetowych inwestycji (jako projekt nr 21) Grupy Wysokiego Szczebla ds.
Transeuropejskiej Sieci Transportowej, pracującej pod kierunkiem Karla
van Mierta. Została ona powołana w celu zbadania realizacji dotychczasowych projektów z tzw. listy z Essen, zidentyﬁkowania barier i opóź3
Programme for the Promotion of Short Sea Shipping, KOM 2003, nr 155, wersja
ostateczna.
4
Dz. Urz. UE, nr 167, 30.04.2004.
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nień w ich realizacji oraz wyselekcjonowania priorytetowych projektów
rozwoju sieci transeuropejskiej do 2020 r. Raport Grupy został przyjęty
podczas spotkania ministrów transportu UE i państw kandydujących 4-5
lipca 2003 r. w Neapolu5.
Na rysunkach od 1 do 13 przedstawia się obszary, w ramach których
mają być tworzone autostrady morskie6.

Rys. 1. Autostrada M. Bałtyckiego pomiędzy Jutlandią,
Niemcami a krajami Bałtyckimi
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]

5
Zob. J. Neider, Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 183,
a także: TEN-T priority axes and projects 2005, www. ec.europa.eu/transport/infrastructure/maps, 2.12.2008.
6
Zob.:The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]
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Rys. 2. Autostrada M. Bałtyckiego pomiędzy wschodnią Szwecją a Polską
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]

Rys. 3. Autostrada M. Bałtyckiego pomiędzy Niemcami a Finlandią
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]
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Rys. 4. Autostrada zachodniej Europy pomiędzy Irlandią,
Hiszpanią i Portugalią
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]

Rys. 5. Autostrada zachodniej Europy pomiędzy północną Francją a Hiszpanią
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]
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Rys. 6. Autostrada zachodniej Europy pomiędzy
wybrzeżem atlantyckim Francji a Hiszpanią
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]

Rys. 7. Autostrada zachodniej Europy pomiędzy Belgią, Holandią i Portugalią
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]
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Rys. 8. Autostrada południowo-wschodniej Europy
pomiędzy Włochami a Grecją
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]

Rys. 9. Autostrada południowo-wschodniej Europy
pomiędzy Triestem a Grecją
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]
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Rys. 10. Autostrada południowo-wschodniej Europy
pomiędzy Cyprem a Włochami
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]

Rys. 11. Autostrada południowo-zachodniej Europy pomiędzy Maltą a Francją
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]
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Rys. 12. Autostrada południowo-zachodniej Europy
pomiędzy Hiszpanią a Włochami
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]

Rys. 13. Autostrada południowo-zachodniej Europy
pomiędzy Francją a Włochami
Źródło: The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/
intermodality/motorways [dostęp z dnia 2.12.2008]
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3. Korzyści z funkcjonowania morskich autostrad oraz
niezbędne działania dla ich efektywnego funkcjonowania
Zakłada się dużą koncentrację przewożonych ładunków w powyższych łańcuchach logistycznych, dzięki czemu będzie można zaoferować:
• dużą częstotliwość operacji,
• skrócony czas przewozu w porównaniu z transportem drogowym,
• obniżkę koszty świadczonych usług transportowych.
Spełnienie tych warunków, według założeń, powinno zachęcić potencjalnych klientów do wyboru statku zamiast samochodu ciężarowego
w określonych (długodystansowych) relacjach przewozowych.
Jednak transport morski jest uważany przez klientów za skomplikowany, ze względu na:
• dużą liczbę zaangażowanych podmiotów,
• wymaganą dokumentację,
• złożone wymogi proceduralne,
• wymogi bezpieczeństwa.
Aby sprawnie przemieścić ładunek przez port morski, zleceniodawca
musi z reguły zaangażować do tego celu wyspecjalizowanego spedytora.
Dla efektywnego funkcjonowania autostrad morskich potrzebne są
zatem:
• pełne zintegrowanie portów z łańcuchami logistycznymi,
• redukcja i uproszczenie procedur administracyjnych (w szczególności celnych) w
• portach morskich,
• koordynacja oraz współpraca instytucji i władz, dokonujących
w portach morskich różnego rodzaju kontroli i inspekcji,
• nowe inwestycje poprawiające jakość usług portowych,
• lepsza jakość usług przewoźników morskich,
• lepsze powiązanie portów z transportem zapleczowym,
• zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego.
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4. Źródła finansowania morskich autostrad
Autostrady morskie wchodzą w skład Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Istnieją trzy źródła ﬁnansowania projektów TEN-T (decyzja
Komisji nr 1564/2008):
1) wyodrębniony budżet TEN-T – wnioski mogą składać państwa
członkowskie lub zainteresowane podmioty (companies or bodies),
2) Program Marco Polo II – wnioski mogą składać przedsiębiorstwa,
3) fundusze pomocowe, np. związane z rozwojem regionalnym –
projekty muszą być zaakceptowane przez Komisję Europejską.
Budżet TEN-T na lata 2007-2013 wynosi 8 mld euro. Na autostrady
morskie (projekt nr 21) przeznaczono 310 mln euro, czyli 3,85% budżetu.
Autostrady morskie zostały jednak, jak już wspomniano, wyodrębnione spośród 30 priorytetowych inwestycji, jako projekt nr 21, i otrzymały własny budżet. Tym samym uznane zostały za tzw. specjalny projekt horyzontalny (razem z projektami Galileo, SESAR, RIS, ITS Road
oraz ERMTS).
Drugim źródłem ﬁnansowania jest program Marco Polo II, do którego priorytetów włączono autostrady morskie. Projekty dotyczące uruchomienia autostrady powinny cechować się innowacyjnością, jeżeli
chodzi o:
• produkt,
• oferowane usługi,
• rozwiązania logistyczne oraz
• wykorzystane środki (equipment).
Budżet programu na lata 2007-2013 to 450 mln euro.
W 2007 r. ogłoszony został pierwszy konkurs, w wyniku którego zakwaliﬁkowano do realizacji 22 projekty na łączną kwotę 48 mln euro.
Dziewięć projektów dotyczyło żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oraz
jeden autostrady morskiej. Jest to nowe połączenie ro-ro (3 razy w tygodniu) pomiędzy Zeebrugge i Bilbao. Beneﬁcjentami zostało czterech
armatorów.
Projekt otrzymał doﬁnansowanie w kwocie 6,8 mln euro (14,2% łącznej kwoty przeznaczonej na pierwszy konkurs).
Niestety, spośród 28 projektów przyjętych do realizacji w 2008 r. ani
jeden nie dotyczył morskich autostrad.

30

Janusz Neider

5. Zakończenie
1. Koncepcja morskich autostrad nie jest do końca precyzyjna, w związku z czym są one utożsamiane, szczególnie przez armatorów ubiegających się o unijne doﬁnansowanie ich projektów, z przewozami
wykonywanymi w ramach żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.
2. Brak jest danych co do liczby morskich autostrad funkcjonujących
w Europie, z powodu niemożności zidentyﬁkowania, co jest morską
autostradą, a co tylko zwykłym połączeniem liniowym w ramach
SSS.
3. Do końca 2008 r. nie wsparto żadnego projektu morskich autostrad
z funduszu TEN-T i tylko jeden z budżetu Marco Polo II, co świadczy
o niezadowalających efektach polityki transportowej UE.
4. Niewielkie kwoty doﬁnansowania sprawiają, że ryzyko uruchomienia autostrady morskiej musi ponieść armator (armatorzy) oraz organizator autostrady morskiej.
5. W Europie istnieje zbyt mała liczba dobrze wyposażonych mniejszych portów, mogących przyjąć połączenia wykonywane w ramach
morskich autostrad. Duże porty bowiem nie są zainteresowane obsługą dodatkowej liczby małych jednostek morskich.
6. Armatorzy europejscy nie dysponują odpowiednią liczbą nowoczesnych jednostek typu ro-ro, które są najbardziej predysponowane do
obsługi autostrad morskich.

Literatura
European Transport Policy for 2010 – Time to Decide, KOM 2001, nr 370, wersja
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Directorate General for Energy and Transport, Brussels 2005, February
Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008
Programme for the Promotion of Short Sea Shipping, KOM 2003, nr 155, wersja ostateczna
TEN-T priority axes and projects 2005, www. ec.europa.eu/transport/infrastructure/maps
The realisation of Motorways of the Sea, www.ec.europa.eu/transport/intermodality/motorways

Autostrady morskie w systemach transportowych Europy

31

SEA MOTORWAYS IN THE EUROPEAN TRANSPORTATION SYSTEMS
In its transport White Paper of September 2001, the Commission proposed
the development of motorways of the sea as a real competitive alternative to
land transport. These motorways of the sea should be part of the TEN-T.
Motorways of the sea are existing or new sea-based transport services that
are integrated in door-to-door logistic chains and concentrate ﬂows of freight on
viable, regular, frequent, high quality and reliable short sea shipping.
The development of the motorways of the sea network should absorb a signiﬁcant part of the expected increase in road freight trafﬁc, improve the accessibility of peripheral and island regions and states and reduce road congestion.
The adoption of article 12a of the TEN-T Guidelines of 29 April 2004 gives
a legal framework for funding the motorways of the sea. Article 12a gives three
main objectives for the sea motorways projects:
• freight ﬂow concentration on sea-based logistical routes,
• increasing cohesion,
• reducing road congestion through modal shift.
Four corridors have been designated for the setting up of projects of European interest: motorway of the Baltic Sea, motorway of the sea of western Europe,
motorway of the sea of south-east Europe, motorway of the sea of south-west
Europe.
At EU level, support for motorways of the sea has been substantially increased for the 2007-2013 ﬁnancial programming period, with the integration
of motorways into the multi-annual work programme of the TEN-T network,
as a new speciﬁc action in the Marco Polo II programme and as measures to be
funded over a range of operational programmes under the structural funds and
cohesion funds. Furthermore, motorways of the sea are eligible for support from
the European Investment Bank.
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KONGESTIA W SYSTEMACH I PROCESACH LOGISTYCZNYCH
1. Wprowadzenie
W systemach logistycznych bardzo wyraźna jest tendencja do wyrównywania przepływów. Ideałem staje się ciągłe uzupełnianie czy
też system przepływu jednej sztuki. Cele takich działań są oczywiste:
zmniejszanie zapasów, lepsze wykorzystanie urządzeń służących przemieszczaniu itd. Te dążenia mają jednak swoje granice. Nie zawsze warto
likwidować każdy przypadek oczekiwania. Aby dobrze zrozumieć kwestię opłacalności likwidacji kolejek i przestojów, należy odwołać się do
pojęcia kongestii. Trzeba przy tym pominąć takie jej znaczenie, w którym
oznacza ona po prostu zatłoczenie1. Nie ma sensu używanie słowa kongestia w tym znaczeniu, skoro mamy polskie synonimy (tłok, korek, zator).
Niestety niekiedy tak się właśnie dzieje. Co ciekawe, z reguły przy takim
rozumieniu kongestii jej istota i tak ujawnia się w toku wnioskowania2.
Dla ścisłego zdeﬁniowania kongestii konieczne jest określenie warunków jej występowania w życiu gospodarczym. O kongestii można
mówić, gdy:
• możliwe jest pojawienie się w danym czasie takiej liczby nabywców lub użytkowników jakiegoś dobra (urządzenia), która nie
może być obsłużona jednocześnie,
1
Termin „kongestia” – podobnie jak „inﬂacja” – jest pochodzenia łacińskiego
i został przejęty przez nauki ekonomiczne z medycyny – gdzie oznaczał nagromadzenie lub przeciążenie.
2
Por.: J. Archutowska, Congestion pricing a logistyka miejska, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2009, nr 1.
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• nabywcy lub użytkownicy dobra poświęcają dla jego uzyskania
pewne zasoby (może to być czas),
• ilość zasobów wydatkowanych na jednostkę dobra zależy od czasu jego nabycia lub uzyskania3.
Jest to więc zjawisko uniwersalne. Występuje przed automatem
z kawą, w sklepie, na ulicach miast, w portach lotniczych, w halach produkcyjnych itd. Zawsze kojarzy się ono z wydajnością czy też przepustowością urządzenia, którego dotyczy kongestia. Obserwując kolejki,
stawiamy pytania: czy ustawić drugi automat, czy uruchomić następną
kasę, poszerzyć ulicę, zwiększyć liczbę miejsc, w których wydaje się narzędzia w hali produkcyjnej? Rzadko natomiast myśli się o zmniejszeniu
siły lub skutków wzajemnego oddziaływania użytkowników.
Kongestia jest bardzo ważną kategorią na mezoekonomicznym poziomie analizy. Z największym nasileniem występuje w transporcie.
Dlatego też musi być brana pod uwagę przede wszystkim w ekonomice
transportu. (Niezależnie od poglądów o zbędności analizy na poziomie
mezoekonomicznym – wynikających niekiedy z małej liczby pozycji, jaką
można znaleźć w wyszukiwarce po błędnym wpisaniu „mezoeconomic”
lub „mezoeconomy” – zamiast „mesoeconomics”). Nie ulega wątpliwości, że kongestia jest pojęciem przydatnym w analizie sieci – szczególnie
sieci dostaw.
Przy przyjętym znaczeniu tego słowa kongestia może być za duża
albo optymalna. Trudno mówić, iż kongestia jest za mała, ale wtedy, gdy
jakieś urządzenie jest wykorzystywane w bardzo małym stopniu – czyli
gdy występuje nadmierna przepustowość – można godzić się na zwiększanie poziomu kongestii.

2. Nadmierna przepustowość i nadmierna kongestia
W takich systemach jak: magazyn, terminal, port, hala produkcyjna,
ciągle przeplatają się ze sobą stany nadmiernej przepustowości i nadmiernej kongestii. Okresem, w którym obserwuje się takie cykle, może
być doba, tydzień, kwartał lub rok.

3
Por.: J. Rothenberg, The economics of congestion and pollution, an integrated view,
The American Economic Review: Papers and Proceedings 1970, nr 2, s. 114.
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Rys. 1. Typowy rozkład wykorzystania systemów logistycznych w ciągu doby
Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiony na rys. 1. rozkład wykorzystania jest najczęściej kojarzony z systemami transportowymi. Każdy bowiem widzi, iż właśnie
taki jest rozkład użytkowników ulic i autostrad. Trzeba jednak pamiętać,
iż problem ten dotyczy większości systemów logistycznych.
Rozpatrując zagadnienia związane z kongestią trzeba przede wszystkim rozróżnić jej dwa podstawowe typy. Typ 1 oznacza taki stan, iż przy
rosnącej liczbie użytkowników liczba obsłużonych rośnie, a typ 2 oznacza, iż przyrosty liczby użytkowników powodują już spadek przepustowości czy wydajności urządzenia. Opisuje to krzywa na rys. 2.

q = v⋅n

q

typ 1

typ 2

n
n –- lic zba uĪytkowników na urządze nie lub o dc ine k drogi
v –- prĊ dkoĞ ü obs ługi
q –- lic zba obs łuĪo nyc h w je dnos tc e c zas u

Rys. 2. Krzywa „przepływu – koncentracji”
Źródło: W.D. Ashton, The theory of road trafﬁc ﬂow, John Wiley and Sons Inc.,
London, New York 1966, s. 18.
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W warunkach kongestii pierwszego typu przyrost liczby użytkowników powoduje wzrost czasu obsługi (prędkość obsługi maleje), ale
przepływ rośnie – choć coraz wolniej. Natomiast typ 2 oznacza, że każdy
przyrost liczby użytkowników nie tylko wydłuża czas obsługi, ale obniża przepływ. Przy bardzo dużej liczbie n następuje całkowite zablokowanie systemu i q = 0.
Umiejętność rozróżniania 1 i 2 typu kongestii ma kapitalne znaczenie.
W warunkach kongestii 1 typu mamy do czynienia z problemem optymalizacji, trzeba więc zbadać łączne koszty systemu i kongestii i podjąć decyzję o zwiększeniu (lub zmniejszeniu) przepustowości systemu.
Natomiast występowanie typu 2 oznacza – bez wątpienia – zbyt małą
przepustowość systemu. W praktyce typ 1 i 2 mogą się ze sobą przeplatać nawet w ciągu doby (przykładowo kongestia 2 typu może występować w ciągu 1 godziny w okresie doby). Komplikuje to bardzo rachunek
kosztów kongestii i decyzje o zmianach przepustowości.

3. Optymalizacja kongestii
Koszty kongestii wiążą się bezpośrednio ze stratami czasu i zmniejszaniem prędkości oraz częstymi zmianami przepływu. Koszty te ponosi
system logistyczny i jego użytkownicy. Są one różnicą między całkowitymi kosztami systemu i użytkowników w warunkach swobodnego przepływu, a takimi kosztami przy danym poziomie kongestii. Przykładowo, w zwykłym magazynie w miarę wzrostu kongestii powstaną koszty
związane z oczekiwaniem wózków widłowych i pracowników, koszty
postoju oczekujących pojazdów itp.
Trzeba zawsze pamiętać, iż koszty kongestii są przejawem prawa nieproporcjonalnych przychodów. Każdy dodatkowy użytkownik zwiększa koszty całkowite – o coraz to większą wartość. Mamy więc tu do czynienia z rosnącymi kosztami krańcowymi.
Dodatkowy użytkownik ponosi koszty wyższe niż przeciętne koszty
dotychczasowych użytkowników:

c ⋅ ∆n + ∆c∆n > c ,
ale najważniejsze jest to, że jego pojawienie się zwiększa koszty wszystkich użytkowników (o n ⋅ ∆c na rys. 3). To wyjaśnia, dlaczego najwyższy poziom kongestii panuje w systemach zdecentralizowanych, a więc
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w takich, w których każdy użytkownik podejmuje indywidualnie decyzje o skorzystaniu z usług systemu logistycznego. W systemach scentralizowanych koszty obciążające dotychczasowych użytkowników są
elementem rachunku optymalizacyjnego i decydent może uznać za konieczną zmianę sposobu lub czasu korzystania z systemu.

n ⋅ ∆c

∆c ⋅ ∆ n

ko s zty
(c )

n⋅c

c ⋅ ∆n

(n) lic zba uĪ ytko w nikó w

Rys. 3. Koszty kongestii
Źródło: Opracowanie własne.

Analiza kosztów kongestii wskazuje, że w systemach zdecentralizowanych optimum nie może być osiągnięte, ponieważ użytkownicy biorą
pod uwagę tyko własne koszty. Można więc powiedzieć, że w systemach
zdecentralizowanych liczbę użytkowników kształtują koszty przeciętne,
a w systemach scentralizowanych – krańcowe.
Przyjmijmy, że krzywa 1 na rys. 4 opisuje korzyści użytkowników
systemu, krzywa 2 koszty przeciętne użytkowników, a krzywa 3 ich
koszty krańcowe. Pomijając bardzo skomplikowane zagadnienia szacowania korzyści użytkowników można wskazać, że optymalny poziom
kongestii wyznacza punkt przecięcia się krzywych 1 i 3. Odpowiadająca
mu liczba użytkowników (n1) zostanie przyjęta w systemie scentralizowanym. Natomiast w systemie zdecentralizowanym liczba użytkowników będzie większa (n2).
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Rys. 4. Optimum kongestii
Źródło: Opracowanie własne.

Tak więc zmniejszanie kongestii może polegać na:
• zmniejszaniu siły wzajemnego oddziaływania użytkowników,
• zwiększeniu przepustowości systemów logistycznych4,
• zwiększeniu stopnia centralizacji systemów,
• oddziaływaniu na użytkowników systemów zdecentralizowanych.
Ostatni sposób może wiązać się albo ze stosowaniem instrumentów
pieniężnych, albo ze współpracą w zakresie czasu i sposobu korzystania
z systemu.

4. Poziom strategiczny
W bieżącej działalności gospodarczej trzeba dokonywać przeglądów
procesów i obsługujących je systemów z punktu widzenia poziomu kongestii. Nie jest to trudne (pomijając kongestię drugiego typu), o ile pamię-

4
Za zwiększaniem przepustowości postępuje wzrost liczby użytkowników –
jest to odrębne zagadnienie – trzeba więc pamiętać, że „kongestia tworzy swą
własną równowagę”.
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ta się, że brak tłoku nie oznacza optymalnej kongestii, a pewien poziom
zatłoczenia jest dopuszczalny.
Także na poziomie strategicznym warto być może posługiwać się tą
kategorią. Przyjmuje się, że strategie łańcuchów dostaw wiążą się z decyzjami odnośnie do:5
• strategii operacyjnej,
• strategii w zakresie outsourcingu,
• strategii obsługi klienta,
• strategii kanałów dystrybucji,
• rozmieszczenia zasobów.
W każdym z tych pięciu obszarów decyzyjnych występuje zagrożenie
nadmierną kongestią. Zmienność popytu i presja cenowa na wszystkich
rynkach zwiększają to zagrożenie. Na to nakładają się takie tendencje
w zarządzaniu, jak offshoring i ciągłe uzupełnianie (rys. 5).

ciągłe
uzupełnianie

presja
cenowa

  

zmiennoĞü
popytu

offshoring
Rys. 5. Rynek i tendencje w zarządzaniu a wzrost problemów z kongestią
Źródło: Opracowanie własne.

5
S. Cohen, J. Roussel, Strategic supply chain management, McGraw Hill, New
York 2004, s.10.
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Znaczenie kongestii w zarządzaniu strategicznym można zilustrować przykładem ﬁrmy, która stworzyła najlepszy łańcuch dostaw
w branży odzieżowej. W werbalnej postaci strategia tej ﬁrmy – Inditexu
– nie koncentruje się na kongestii. Jej podstawą jest skrócenie do 15 dni
czasu od zaprojektowania wyrobu do dostarczenia go do sklepu (w skali globalnej). Z tym wiąże się (założone) niskie wykorzystanie zasobów,
które można interpretować jako utrzymywanie kongestii na niskim poziomie. I tak:
• założono niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych (operacje
nie wpływają na siebie w silnym stopniu),
• zbudowano odrębne hale dla projektowania odzieży damskiej,
męskiej i dziecięcej (czynności nie ulegają opóźnieniu – bo sobie
nie przeszkadzają),
• rozbudowuje się sieć centrów logistycznych, mimo iż poziom ich
wykorzystania nie jest wysoki (pojazdy słabo wpływają na siebie),
• wykonuje się dostawy niezależnie od stopnia wykorzystania pojazdów (ładunki nie opóźniają przepływu).
Inditex jest reprezentantem segmentu „fast fashion”, który działa według schematu: sprzedaż towarów jednej marki, doskonała logistyka, tania produkcja i często odnawiane wzory. Doskonała logistyka to szybkie
przepływy i małe zapasy – osiągnięte dzięki radykalnemu zmniejszeniu
kongestii. Zmniejszanie kongestii odbywa się poprzez zmniejszanie poziomu wykorzystania elementów łańcucha i zmniejszanie wzajemnego
oddziaływania na siebie elementów przepływających przez łańcuch.
Temu ostatniemu służy:
• integracja pionowa wstecz,
• umieszczanie zasobów na rynku zbytu,
• regularne (sztywne) terminy składowania zamówień i terminy
dostaw.

5. Zakończenie
Prezentowane opracowanie odnosi się do dwu kwestii: sposobu rozumienia i analizy kongestii i możliwości oraz celowości wprowadzenia
tego pojęcia do zarządzania łańcuchami dostaw. O ile w pierwszej sprawie nie ma wątpliwości, o tyle druga kwestia nie jest przesądzona. Podję-
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ta próba interpretacji strategii łańcucha dostaw z użyciem terminu „kongestia” co najwyżej zachęca do dokładniejszego zbadania tej sprawy.

Literatura
Archutowska J., Congestion pricing a logistyka miejska, „Gospodarka Materiałowa
i Logistyka” 2009, nr 1
Ashton W.D., The theory of road trafﬁc ﬂow, John Wiley and Sons Inc., London,
New York 1966
Cohen S., Roussel J., Strategic supply chain management, McGraw Hill, New York
2004
Rothenberg J., The economics of congestion and pollution, an integrated view, The
American Economic Review: Papers and Proceedings 1970, nr 2

CONGESTION IN LOGISTICS SYSTEMS AND PROCESSES
The term „congestion” is suggested to be not confusing with a synonym of
„crowdness”. The essence of congestion expresses in the mutual interaction of
logistics system users. It is very important to identify such a situation, where
the rise of congestion is tied with the increase of ﬂow, and situation where rising congestion is connected with the decrease of the ﬂow. Costs of congestion
behave in accordance with the law of decreasing income. Copying the congestion lays in minimizing the force of mutual interactions of users, enlarging the
capacity of logistics systems, and centralizing the systems. It seems to be worthy
to make a research on utility of the congestion term in the ﬁeld of supply chain
management.
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UWARUNKOWANIA LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA
W ŁAŃCUCHU DOSTAW

1. Wprowadzenie
Tematyka logistycznej obsługi klienta podjęta już w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku ma obecnie bardzo bogaty dorobek w takich
głównie wymiarach jak: elementy obsługi wraz z różnymi próbami deﬁniowania, koszty, mierniki i standardy obsługi, wdrażanie programu obsługi w przedsiębiorstwie, segmentacja klientów, kształtowanie poziomu
obsługi, a nawet audytowanie logistycznej obsługi klienta. Jednak ciągły
rozwój tej tematyki ogranicza się do rozszerzania i pogłębiania wiedzy
zasadniczo tylko w tych obszarach tematycznych, co dobrze widać na
przykładzie mierników i wskaźników, których zaproponowano w literaturze przedmiotu jeśli nie kilkaset, to na pewno kilkadziesiąt. Nadto
rzadko wykracza się poza schemat relacji dostawca-odbiorca, gdzie dostawcą jest producent dóbr materialnych, a odbiorcą ostateczny klient.
Tymczasem w praktyce mamy do czynienia z wieloma innymi sytuacjami, gdzie występuje logistyczna obsługa klienta, a do których
wypracowany schemat pasuje tylko częściowo. Można tu przykładowo
wymienić obsługę realizowaną przez usługodawców logistycznych lub
obsługę w całym łańcuchu dostaw. W tym ostatnim przypadku nie wiadomo bowiem, o jakiego klienta chodzi – ostatecznego konsumenta czy
instytucjonalnego uczestnika łańcucha dostaw, kto i dla kogo ma budować strategię obsługi, czy logistyczna obsługa w łańcuchu dostaw jest
zestawem powtarzających się modułów dostawca-odbiorca, czy raczej
powinna to być całościowa koncepcja.
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Tak więc logistyczna obsługa klienta w łańcuchu dostaw to problematyka mało jeszcze rozpoznana, w przeciwieństwie do ogólnej teorii
logistycznej obsługi. Najczęściej przyjmuje się mylne założenie, że w łańcuchu dostaw mamy do czynienia z tymi samymi elementami co w przypadku dwóch podmiotów – dostawcy i odbiorcy. Co najwyżej podkreśla
się, że w łańcuchu dostaw niektóre cechy, takie jak np. pewność i niezawodność dostawy, mają większe znaczenie niż w przypadku obsługi
klienta końcowego. A przecież łańcuch dostaw to cały zespół współpracujących ze sobą podmiotów, mających prowadzić określoną strategię
w stosunku do klientów. Jeżeli więc wybrana strategia ma być realizowana w całym łańcuchu dostaw, to ten fakt musi znaleźć odzwierciedlenie
w działaniach poszczególnych ogniw.

2. Wzrost roli logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw
W literaturze poświęconej łańcuchom dostaw toczy się dyskusja dotycząca różnic pomiędzy łańcuchem dostaw i łańcuchem logistycznym1.
Jakkolwiek pierwsze pojęcie ma szerszy zakres od drugiego, to nie ulega
wątpliwości, że bazą łańcucha dostaw są rzeczowe przepływy, w których
podstawową rolę odgrywa realizacja dostaw, a więc logistyczna obsługa
klienta. W tym przypadku chodzi o łańcuch klientów, gdyż ostateczny
odbiorca jest klientem detalisty, detalista klientem hurtownika, hurtownik klientem producenta, producent klientem dostawcy, a ten klientem
poddostawcy. Zatem nie będzie przesady w stwierdzeniu, że logistyczna obsługa klienta ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całego
łańcucha dostaw.
Punktem wyjścia do podjęcia stosownych działań w zakresie logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw jest zatem uświadomienie
sobie roli i znaczenia tego zagadnienia. Należy się zgodzić, że obsługa
klienta jest najważniejszym zadaniem całego systemu logistycznego. Wynika ona z samej istoty i zadań zarządzania logistycznego. Gdy bowiem
mówimy, że w logistyce chodzi o to, aby właściwy towar, we właściwej
ilości i jakości znalazł się we właściwym czasie i miejscu, należy się zgodzić, że są to podstawowe wytyczne dla logistycznej obsługi klienta. Tak
1
Por. m.in. D. Kisperska-Moroń, Zarządzanie konﬂiktem w łańcuchach logistycznych, Materiały Międzynarodowej Konferencji Logistics 98, ILiM, PTL, Katowice
1998, s. 249.
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więc obsługa klienta nadaje sens wszystkim działaniom i procesom logistycznym, nakazuje wykorzystać wszystkie dostępne formy aktywności logistycznej, takie m.in. jak transport, magazynowanie, zarządzanie
zapasami i informacją, aby spełnić oczekiwania klienta kierowane pod
adresem systemu logistycznego całego łańcucha dostaw.
Jakość obsługi klienta jest sposobem na utrzymanie dotychczasowych klientów i pozyskanie nowych, pozwalającym łańcuchom dostaw
skutecznie konkurować na coraz trudniejszych rynkach krajowych i zagranicznych. Łańcuchy dostaw uzyskują przewagę nad konkurentami
dzięki lepszej obsłudze osiągniętej na drodze nadawania priorytetu zarządzaniu logistycznemu.
Badania pokazują, że ﬁrmy i całe łańcuchy dostaw cenione ze wysoką
jakość obsługi klienta osiągają wiele korzyści, gdyż rozwijają się szybciej,
mogą oferować swoje produkty po cenach wyższych, a także uzyskują
znacznie lepszą rentowność w porównaniu do konkurentów, którzy nie
przywiązują tak dużej wagi do wysokiego standardu obsługi2. Oznacza
to, że troska o jakość logistycznej obsługi klienta umożliwia zwiększenie
zysków. Większe zyski i szybszy rozwój ﬁrm wiążą się z ich udziałem
w rynku. Im wyższy jest poziom logistycznej obsługi w porównaniu
z konkurentami, tym z reguły jest wyższy udział w rynku.

3. Uwarunkowania wewnętrzne logistycznej
obsługi klienta w łańcuchu dostaw
Logistyczna obsługa klienta jest procesem realizowanym w ramach
systemu logistycznego. Proces ten, tak jak inne procesy biznesowe, przebiega w określonych warunkach organizacyjnych, technicznych, ﬁnansowych i prawnych. Biorąc jednak pod uwagę miejsce realizacji logistycznej obsługi klienta, można umownie wyróżnić warunki wewnętrzne i zewnętrzne tej obsługi. Warunków tych jest bardzo dużo i są one bardzo
zróżnicowane, gdyż logistyczna obsługa klienta powinna stanowić podstawę konstrukcji całego systemu logistycznego i być celem wszystkich
procesów logistycznych.
Do najważniejszych warunków wewnętrznych logistycznej obsługi
klienta w łańcuchu dostaw należy z pewnością zaliczyć charakter relacji
logistycznych występujących pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw.
2

F. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, SGH, Warszawa 1999, s. 43.
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A relacje te wyrażają się przede wszystkim w sposobie realizacji dostaw
wzdłuż łańcucha logistycznego. Dostawy realizowane zgodnie z kryteriami ustalonymi przez odbiorców wpływać będą na zacieśnienie współpracy, utrwalenie łańcucha dostaw oraz realizację jego celów.
Jeżeli spojrzymy na główne cele zarządzania łańcuchami dostaw, to
łatwo możemy zauważyć, że wszystkie one mają implikacje związane
z obsługą klienta. Najczęściej wymienianymi celami są:
1. skrócenie czasu realizacji zamówień,
2. zapewnienie niezawodności, odpowiedniej częstotliwości, jakości
i elastyczności dostaw,
3. optymalizacja poziomu zapasów w skali całego łańcucha dostaw,
4. minimalizacja całkowitych kosztów przepływu dóbr.
Cel pierwszy i drugi to faktycznie podstawowe cele logistycznej obsługi klienta. Cel trzeci dotyczy optymalizacji, a nie minimalizacji zapasów, co oznacza, że zarządzanie zapasami nie może być traktowane jako
autonomiczna działalność, ale poziom zapasów musi być elastycznie
dostosowywany do preferencji klientów, gdyż decyduje o dostępności
towarów, a więc o podstawowym elemencie logistycznej obsługi. Natomiast minimalizacja całkowitych kosztów przepływu dóbr musi być
zawsze konfrontowana z poziomem obsługi dostaw, gdyż jest to podstawowy trade-offs całego systemu logistycznego.
Cele łańcuchów dostaw muszą się z kolei przekładać na odpowiednie strategie. Dobrze to ujął J.Witkowski, pisząc, że „od czasu, gdy
rynek producentów przeobraził się w rynek klientów, pojawia się potrzeba spełniania coraz bardziej wygórowanych oczekiwań odbiorców
w zakresie poziomu obsługi dostaw. Aby spełnianie tych oczekiwań
nie spowodowało wzrostu kosztów ponad przyrost zysków będących
wynikiem zwiększonej sprzedaży, konieczne jest sformułowanie przez
uczestników łańcucha wspólnej strategii obsługi klientów. Już dawno
zauważono, że sukcesy łańcucha dostaw wiążą się z koniecznością identyﬁkacji i wyznaczenia właściwego poziomu jakości obsługi logistycznej
partnerów”3.
Należy pamiętać, że w łańcuchu dostaw poszczególne ﬁrmy są równocześnie dostawcami i klientami. Każda następna jest klientem poprzedniej, co oznacza, że wszystkie muszą działać na dwóch rynkach.
Jako klienci są elementem rynku zbytu, ale jako dostawcy funkcjonują
na rynku zaopatrzenia. Każda więc ﬁrma w łańcuchu dostaw musi wsłu3

J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2003, s. 29.
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chiwać się w sygnały płynące z rynku odbiorców – w tym przypadku
badać potrzeby następnego ogniwa, ale zdobywszy potrzebną wiedzę,
występuje o potrzebne czynniki produkcji, maszyny i urządzenia, surowce i półprodukty na rynku zaopatrzeniowym – w tym przypadku do
wcześniejszego ogniwa w łańcuchu dostaw.
Podwójna rola przedsiębiorstw stanowiących ogniwa łańcucha logistycznego dotyczy oczywiście ﬁrm produkcyjnych – wytwarzających
określone dobra przekazywane wzdłuż łańcucha dostaw, bowiem ﬁrmy
świadczące usługi logistyczne, na przykład przewożące wytworzone
przez innego dostawcę produkty, pomimo że wywierają silne piętno na
poziom logistycznej obsługi klienta, w takiej roli nie występują. Podwójna rola producentów w łańcuchu dostaw stanowi o specyﬁce logistycznej obsługi klienta w tej konﬁguracji. W tradycyjnej koncepcji logistycznej obsługi klienta mamy do czynienia z dwoma podmiotami – dostawcą
i klientem.
W układzie tym uprawnienia leżą po stronie klienta, a obowiązki po
stronie dostawcy. Klient nie musi interesować się problemami dostawcy,
nie jest w żaden sposób zależny od jego położenia, może nawet zwiększać swoje wymagania, a w przypadku niezadowolenia ma prawo bez
żadnych konsekwencji zrezygnować z dalszej współpracy lub doraźnego
zakupu. Natomiast dostawca nie chcąc stracić klienta musi pokonywać
najróżniejsze trudności i to bez żadnej gwarancji, że działania te zakończą się sukcesem.
Natomiast w łańcuchu dostaw sytuacja jest zupełnie inna. Ten sam
podmiot ma równocześnie prawa klienta i obowiązki dostawcy, tyle że
w stosunku do różnych ﬁrm. Może więc korzystać z przywileju bycia
klientem i mnożyć wymagania względem swoich dostawców, ale równocześnie musi poddać się takim samym rygorom formułowanym pod
jego adresem ze strony swoich odbiorców.
Najczęściej jednak nie jest to odbicie lustrzane. W zależności od
miejsca zajmowanego w łańcuchu logistycznym, charakteru produkcji,
wielkości oraz siły gospodarczej, charakter praw i obowiązków danego
podmiotu w dziedzinie logistycznej obsługi może się zasadniczo różnić.
Przykładowo mała ﬁrma o nieugruntowanej pozycji nie może oczekiwać tak wiele od silnego i dużego dostawcy, jak to ma miejsce w sytuacji
odwrotnej. Dodatkowo należy zauważyć, że pierwszy podmiot w łańcuchu dostaw nie może wystąpić w roli klienta, a ﬁnalny konsument
jako dostawca.
Ponadto specyﬁkę logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw
należy upatrywać w jakości wymagań i aktywności klientów instytucjo-
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nalnych. Nie poprzestają oni, tak jak ﬁnalni konsumenci, na ocenie dostarczanego dobra i podjęciu decyzji o jego zakupie, ale bardzo aktywnie
kształtują przedkładaną im ofertę. W ten sposób stają się często klientami bardzo trudnymi, wymagającymi i kłopotliwymi. Presja wywierana na dostawców zwłaszcza w celu obniżki kosztów jest coraz większa.
Niekiedy mówi się wręcz o gnębieniu dostawców. Z punktu widzenia
wewnętrznych uwarunkowań logistycznej obsługi klienta w łańcuchu
dostaw sytuacja taka zasługuje na potępienie, gdyż harmonijna współpraca z dostawcami może być źródłem wielu korzyści dla odbiorcy, np.
w obszarze innowacji.
Klienci instytucjonalni coraz częściej mają szczególne wymagania,
nie wymieniane w standardowych normach obsługi. Chodzi o zdolność
dostawców do reagowania na różne specyﬁczne życzenia klienta instytucjonalnego, począwszy od przekazywania zleceń, poprzez realizację
dostawy, na obsłudze posprzedażowej kończąc. Zamawiający cenią
u dostawców umiejętności dostosowywania wielkości, czasu, asortymentu i sposobu dostawy do swoich potrzeb, np. bardzo małych partii
w bardzo krótkim czasie, niekiedy nawet tego samego dnia. I nie chodzi
tu tylko o elastyczną dostawę, ale wręcz o elastyczność dostawcy, a więc
jego zdolność do reagowania na zmiany specyﬁcznych wymagań strony
popytowej. Jest to szczególnie trudne wyzwanie stawiane dostawcom
przez klientów instytucjonalnych – uczestników łańcucha dostaw.

4. Uwarunkowania logistycznej obsługi klienta
w łańcuchu dostaw ze strony finalnego odbiorcy
Oprócz warunków wewnętrznych logistycznej obsługi klienta,
w łańcuchu dostaw należy także dostrzegać i uwzględniać warunki
zewnętrzne. Można tu wymienić prawie wszystkie elementy bliższego
i dalszego otoczenia ﬁrm – uczestników łańcucha logistycznego. Przykładowo charakter infrastruktury transportowej może w istotny sposób
determinować czas dostawy. Najważniejszym jednak uwarunkowaniem
funkcjonowania elementów łańcucha logistycznego jest klient końcowy.
Klientem tym może być ﬁnalny konsument lub rzadziej instytucjonalny
odbiorca.
Można oczywiście dyskutować, czy ostateczny odbiorca dobra wytwarzanego w łańcuchu dostaw jest ostatnim ogniwem tego łańcucha,
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czy też stanowi dla niego uwarunkowanie zewnętrzne. Za pierwszym
poglądem przemawia fakt, że łańcuch dostaw nie miałby sensu bez ﬁnalnych odbiorców, a za drugim przekonanie, że ostateczny klient zachowuje pełną autonomię i nie ma żadnych zobowiązań wobec instytucjonalnego łańcucha dostaw, chyba że dobrowolnie złoży zamówienie.
Najsłuszniejszym więc stanowiskiem byłoby przyjęcie, że klient końcowy jest ostatnim ogniwem łańcucha dostaw, ale równocześnie stanowi
najważniejszy warunek zewnętrzny funkcjonowania tego łańcucha.
Zmiany zachodzące na rynku spowodowane zmieniającym się popytem, skracaniem cyklu życia produktu czy wzrostem konkurencji wymagają od łańcuchów dostaw strategii skierowanych na ostatecznego odbiorcę. To ostateczny odbiorca decyduje o zasadności tworzenia i funkcjonowania całego łańcucha dostaw. Kupując ﬁnalny produkt uzasadnia
on rację bytu poszczególnych ogniw łańcucha logistycznego. W związku
z tym poszczególni uczestnicy łańcucha dostaw nie powinni w swoich
strategiach ograniczać się do krótkiej perspektywy, jaką wyznaczają im
ich dostawcy i odbiorcy, ale chcąc odnosić sukces, muszą mieć przed
oczami ostatecznego odbiorcę wraz z jego potrzebami i oczekiwaniami.
Dopiero taka dłuższa perspektywa pozwoli im na lepsze zdeﬁniowanie
swoich zadań i efektywniejsze pełnienie swojej roli w łańcuchu dostaw.
Każda ﬁrma w łańcuchu dostaw, niezależnie od jej wielkości i proﬁlu
produkcji, może istnieć dzięki temu, że znajdą się klienci, którzy zechcą
kupować jej produkty lub usługi. Czasy rynków producenta minęły bezpowrotnie, w związku z czym konsumenci prawie zawsze mają wybór.
Jeżeli nie będą kupować produktów wytwarzanych w danym łańcuchu dostaw, to ﬁrmy w nim uczestniczące nie będą miały dochodów,
co w konfrontacji z poniesionymi kosztami doprowadzi je do upadku.
Dotyczy to zarówno rynków konsumenckich, jak też dóbr adresowanych
do odbiorców instytucjonalnych.
Zatem łańcuch dostaw musi być tak zbudowany, aby łączył ogniwa,
które bezpośrednio lub pośrednio będą oddziaływać na ostatecznego
klienta poprzez tworzenie dla niego wartości tak co do samego produktu,
jak i całej logistycznej obsługi. Jest to tym bardziej ważne, że oczekiwania odbiorców ciągle rosną, zmniejsza się znaczenie „marek” towarów,
klienci są coraz mniej lojalni. Dlatego system logistyczny tworzony przez
wszystkie ogniwa łańcucha dostaw powinien być tak opracowany, aby
uwzględniał efekty analizy rynku prowadzonej pod kątem określenia
potrzeb różnych grup klientów, do których ma być kierowana oferta.
Aby osiągnąć doskonałość w obsłudze klienta, konieczna jest zatem
zintegrowana strategia logistyczna w całym łańcuchu dostaw. Dotyczy
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to w szczególności towarów kupowanych na zamówienie oraz dwóch
najważniejszych na dzisiejszych rynkach czynników konkurencyjności,
jakimi są jakość produktu i sposób jego dostarczenia. Dlatego każdy łańcuch dostaw powinien opracować jasną politykę obsługi klienta w zależności od specyﬁki danego rynku. Niestety, takie sytuacje zdarzają się
niezwykle rzadko. Łańcuch dostaw można uznać za sprawny, jeżeli jest
w stanie spełniać zmienne i zróżnicowane wymagania klientów. Przy
tradycyjnych metodach zarządzania łańcuchem dostaw jest to bardzo
trudne, zwłaszcza gdy chodzi o szybkość reakcji na potrzeby klientów.
Potrzebne są więc nowe sposoby współpracy uczestników łańcucha dostaw oraz konieczność zastąpienia zapasów szybszym przepływem informacji.
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CONDITIONS FOR LOGISTICS CONSUMER SERVICE IN SUPPLY CHAIN
There is a lot of literature about logistics consumer service in a company but
customer logistics service in supply chain is the subject that hasn`t been well investigated yet. It is not known which customer is concerns, company in supply
chain or end consumer. Customer service of each of them is completely different.
That is why it is necessary to investigate the conditions for logistics customer
service in supply chain. Two types of conditions can be distinguished – external
and internal ones. Internal conditions are basically the company’s requirements
which create supply chain in relation to contractors. However the most important external condition is ﬁnal customer and the market. That is why it is necessary to create common strategy of customer’s logistics service in supply chain.
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KONTROLING OPERACYJNY W KSZTAŁTOWANIU PROCESÓW
ŁAŃCUCHA DOSTAW UKIERUNKOWANY NA ZARZĄDZANIE
WARTOŚCIĄ PRODUKTU

1. Wprowadzenie
Dominujący wpływ zarządzania łańcuchem dostaw na wartość
produktu1 wynika z zastosowanych metod zarządzania operacyjnego
we wszystkich realizowanych procesach i dysponowanych zasobach
łańcucha, odpowiednio do potrzeb obsługi odbiorcy produktu (klienta zewnętrznego lub wewnętrznego). Jednocześnie z kształtowaniem
procesów łańcucha dostaw przez menedżerów podkreślany jest wpływ
zarządzania operacyjnego na wiele kluczowych mierników (ang. KPI –
Key Performance Indicators), np. poziom obsługi klienta i przychodów ze
sprzedaży, szybkość przepływu materiałowego i cykl obrotu gotówki,
wartość zaangażowania kapitału pracującego, ponoszone koszty oraz
efektywność wykorzystania i rotację majątku. Jednym z najczęściej stosowanych instrumentów oceny wpływu zarządzania operacyjnego łańcucha dostaw na wartości produktu jest model SCOR2 lub Enable-KPI1
Podstawowe czynniki wartości produktu – jakość, poziom obsługi, cykl obrotowy i koszty – są uzgadniane na poziomie planowania strategii i integrowane na poziomie obliczania wartości wskaźników i ilościowo-jakościowych kryteriów oceny wyników działań operacyjnych: Supply chain improvement through
learning, People Development Group, New York 2004, p. 11.
2
SCOR – ang. Supply-Chain Operations Reference Model – model referencyjny
łańcucha dostaw integrujący pięć podstawowych procesów – planowania, zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i obsługi zwrotów (reverse logistics). Ponad
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Value Network Method3. Do licznych przykładów kształtowania wyniku
ﬁnansowego przedsiębiorstwa, osiąganego poprzez oddziaływanie jednocześnie na przychody ze sprzedaży i ponoszone koszty, można zaliczyć m.in. zarządzanie popytem i realizacją zamówień, alokację zapasów
w łańcuchu dostaw według kryterium wymaganej dostępności produktu i akceptowanego kosztu, dobór dystrybucji pośredniej lub bezpośredniej, czy planowanie partii produkcyjnej i harmonogramowanie operacji
wytwarzania na zamówienie klienta. Przedstawione zagadnienia zarządzania przychodami i kosztami tworzą przesłanki kwaliﬁkacji łańcucha
dostaw jako centrum zysku4, co potwierdzają wyniki prowadzonych badań (np. [Christopher M., Juttner U., Godsell J., 2006]; [Stock J., Lambert
D., 2001], [Rother M., Shook J., 1999]).
Decydujący wpływ zarządzania operacyjnego na tworzenie wartości
zarówno dla klienta, jak i dla przedsiębiorstwa dostarczającego produkt
w łańcuchu dostaw potwierdził w swoich badaniach M. Porter5, analizując model łańcucha wartości6. W przedstawionej teorii dowiódł, że przewaga wartości produktu nie wynika z przewagi łańcucha postrzeganego
jako całość, ale z szeregu procesów i dyskretnych czynności, jakie przed1000 przedsiębiorstw na całym świecie współpracujących w ramach światowej
organizacji Supply-Chain Council – SCC uzgodniło najbardziej reprezentatywne
metody opisu procesów łańcucha dostaw, zestaw mierników oceny procesów
i ich wyników oraz najlepsze praktyki zarządzania procesami w łańcuchu dostaw. Najnowsze wyniki prac – SCOR Model Overview Version 9.0. – opublikowany został przez Supply Chain Council w 2008 roku.
3
Metoda stosowana w kontrolingu łańcucha dostaw do określenia mierników ciągłej poprawy efektywności łańcucha dostaw, opracowana przez zespół
ekspertów J&M Management Consulting.
4
Ośrodek odpowiedzialności za zysk (centrum zysku – ang. Proﬁt Centre) –
kierownik odpowiadając za wynik, posiada uprawnienia i ponosi odpowiedzialność za kształtowanie wyników sprzedaży i ponoszone koszty; jako centrum
zysku są najczęściej wydzielane – produkt lub grupa produktów, region sprzedaży, grupa klientów, łańcuch dostaw lub kanał dystrybucji; logistyka odpowiedzialna za całokształt działań obsługi przepływu jest składową zarządzania
łańcuchem i jako funkcja i obszar zarządzania operacyjnego jest kwaliﬁkowana
jako centrum kosztów.
5
M. Porter, Competitive advantage: creating and sustaining superior performance,
NY The Free Press. New York 1998, pp. 36.
6
Model łańcucha wartości opracowany przez M.E. Portera przedstawia
w uproszczony sposób przedsiębiorstwo jako ciąg działań (funkcji), układających się w sekwencje, od fazy pozyskiwania surowców, materiałów i technologii, poprzez przetwarzanie ich w wyroby ﬁnalne, po dostarczenie odbiorcy.
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siębiorstwo lub współpracujący partnerzy realizują w projektowaniu, zaopatrzeniu, produkcji, marketingu, dostarczaniu i obsłudze produktów.
Istotny wpływ zarządzania operacyjnego na wartość produktu potwierdzają także rezultaty badań wielu ośrodków naukowych (m.in.
[Christopher M., Juttner U, 2000]; [Lambert D. M., Cooper M. C., 2000]).
W przytoczonych wynikach badań podkreślane jest znaczenie elastyczności łańcuchów dostaw w zmiennych warunkach otoczenia rynkowego7. Pomimo wielu badań, prace w niewielkim stopniu dotyczyły analizy wielowymiarowej funkcji elastyczności i doboru parametrów operacyjnych w procesach dostaw. Wymagana elastyczność łańcucha jest pochodną zastosowanych metod sterowania operacyjnego i kontrolowania
wykorzystanych zasobów (np. poziomu i struktury zapasów, poziomu
rezerw produkcyjnych maszyn i urządzeń, buforowych powierzchni
magazynowych, czy rezerw potencjału produkcyjnego dostawców).
Dokładne sprecyzowanie struktury aktywów trwałych i obrotowych
(zwłaszcza w dłuższej perspektywie), dążąc do wymaganej elastyczności
potencjału produkcyjno-dostawczego łańcucha w relacji do zmienności
popytu rynkowego, na ogół nie jest możliwe. Do kompleksowej analizy
wpływu działań operacyjnych w łańcuchu dostaw i alokacji zasobów na
wartość produktu może być wykorzystana metoda Vestera8 (połączona z zastosowaniem macierzy wpływów). Na ogół odwrotna zależność dwóch
podstawowych funkcji tworzenia wartości – elastyczności dla klienta
i efektywności oraz produktywności dla przedsiębiorstwa – tworzy między nimi relacje trade off i powoduje konieczność sterowania poziomem,
miejscem i czasem utrzymywanej elastyczności w łańcuchu dostaw.
Zarządzanie operacyjne jest funkcją zarządzania przedsiębiorstwem,
odpowiedzialną za wszystkie działania bezpośrednio dotyczące wytwa7
Dominującą rolę zarządzania operacyjnego i planowania zasobów logistycznych łańcucha dostaw potwierdziły wyniki badań zarówno dla okresu ekspansji
produktu na rynku i intensyﬁkacji działań operacyjnych oraz wzmożonej koordynacji wszystkich wzrastających strumieni materiałowych, jak i w czasie recesji
gospodarczej i spadku sprzedaży, wywołujących presję na racjonalizację zapasów, wysoką efektywność zasobów oraz optymalizację sposobów współpracy
z dostawcami; M. Chritopher, U. Juttner, S. Baker, Demand chain management: integrating marketing and supply chain management, Industrial marketing management,
2007, Vol. 36, nr 3, pp.377-392.
8
K. Kowalska, Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo
WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2001, s. 30. Metoda Vestera składa się z kolejnych czynności: zdeﬁniowania problemu i jego elementów, analizy
oddziaływań oraz objaśnienia możliwości oddziaływania.
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rzania i dostarczania produktu [Loader D., 2006]. We współczesnych
badaniach dotyczących zarządzania operacyjnego wyróżniane są cztery
zasadnicze czynniki – klienci, produkty, procesy i zasoby – tworzące system silnie powiązanych zmiennych gospodarczych, kształtujących zakres i zasięg zarządzania operacyjnego w działalności przedsiębiorstwa
([Krajewski J., Ritzman L., 1990]; [Kasiewicz S., 2002]; [Waters D., 1996]).
Wywołuje to konieczność kształtowania wielowymiarowych zależności procesowych w łańcuchach dostaw zaopatrzenia, produkcji i koprodukcji oraz dystrybucji produktu. Przedstawione czynniki zarządzania
operacyjnego pokrywają się z perspektywami Strategicznej Karty Wyników (ang. BSC – Balanced ScoreCard), co umożliwia bilansowanie celów
i przyporządkowanych wartości mierników w czterech perspektywach
kaskadowanych9 na poziom zarządzania operacyjnego. Wyprzedzające
kształtowanie procesów i zasobów wywołuje potrzebę planowania działań operacyjnych i budżetów dla centrów odpowiedzialności przedsiębiorstw [Kaplan R. S., Norton D. P., 2001].
Skuteczne zarządzanie wartością w warunkach rosnących oczekiwań
klienta i dużej zmienności otoczenia rynkowego wymaga zdolności integracji i koordynacji działań przedsiębiorstwa w pełnym łańcuchu dostaw, łącząc jednocześnie wszystkie obszary zarządzania operacyjnego
– zarządzanie: produktem, procesami i zasobami. Integracja10 i koordynacja11 procesów operacyjnych w łańcuchach dostaw ukierunkowana
na wartość dla klienta ma na celu jednocześnie poprawę konkurencyjności produktu i poprawę wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa.
Zmienność otoczenia rynkowego, intensywność działań konkurencji,
wiele ograniczeń czasowych, majątkowych i kapitałowych oraz opóźnienia w dynamicznej reakcji dostawców i kooperantów powodują złożony
wpływ procesów łańcucha dostaw na poszczególne elementy wartości
produktu dla klienta.
9
R.S. Kaplan, S. Robert, D.P. Norton, P. David, Linking the balanced scorecard to
strategy; California Management Review 1996, Vol. 39, No. 1, pp. 56.
10
Integracja działań (procesów) polega na łączeniu działań składowych i przepływów informacyjnych różnych działań (procesów) w spójną całość, zapewniając efektywne współdziałanie i interoperacyjność procesów.
11
Koordynacja działań (procesów) w łańcuchu dostaw polega na harmonizowaniu działań realizowanych przez różnych wykonawców (przedsiębiorstwa,
jednostki organizacyjne, poszczególnych pracowników) dla osiągnięcia określonego celu (np. wymaganej jakości produktu, niezawodności dostaw, niskich
kosztów, wysokiego poziomu sprzedaży, zysku czy wysokiego poziomu wykorzystania zasobów).
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Przedstawione przesłanki poprawy efektywności przedsiębiorstwa,
przy osiągnięciu założonej wartość produktu dla klienta, wywołują potrzebę aktywnego wsparcia zarządzania procesami i zasobami w łańcuchu dostaw już na etapie planowania metod i parametrów zarządzania
operacyjnego (np. wielkości zamówienia, poziomu zapasu bezpieczeństwa, wielkości partii produkcyjnej). Tym samym wyznaczyły kluczowe
miejsce kontrolingu operacyjnego wśród wielu instrumentów wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują niedostatek zarówno teoretycznych opracowań,
jak i praktycznych rozwiązań kontrolingu dla relacji wyprzedzających
(feed forward), wspomagających sterowanie działaniami operacyjnymi
i przepływami materiałowymi w łańcuchu dostaw, według założeń planowanego wyniku.

2. Analiza sytuacyjna w łańcuchu dostaw
Cele, jakie są stawiane przed analizą wartości12 (ang. value analysis),
obejmują:
poprawę satysfakcji klienta, jakości produktów i ich konkurencyjności, a poprzez to wzrost wartości sprzedaży,
• obniżenie kosztów produktów w łańcuchu dostaw,
• wzrost wydajności pracy i efektywności przepływu materiałowego,
• efektywne wykorzystanie zasobów,
• wzrost zyskowności poszczególnych produktów i grup produktów, klientów, rynków, kanałów dystrybucji.

12
Za twórcę nurtu naukowego analizy wartości uważany jest Lawrence Miles D.,
a książka Techniques of value analysis and engineering została wydana w 4 edycjach
(pierwsza edycja w roku 1961) i przetłumaczona na 12 języków. Opisany przez
autora ciąg powiązanych etapów analizy wartości, oceny wartości, zarządzania
wartością i poprawy wartości stanowi podstawę odniesienia do dalszych metod
analizy wartości. Celem analizy wartości jest ustalenie takiej wielofunkcyjnej relacji produkt – klient, która pozwoli zadowalająco spełniać wszystkie wymagane
przez klienta funkcje przy relatywnie najniższym koszcie. Metoda analizy wartości ewoluowała na przestrzeni lat, co spowodowało powstanie pochodnych tej
metody, takich jak purchasing analysis dla zastosowań w zaopatrzeniu (S.S. Miller
1955, s. 123) czy value engineering (J.P. Kuhn 1971, s. 13).
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Wykorzystywaną w działalności przedsiębiorstw miarą kapitału
zainwestowanego w produkt jest suma wszystkich kosztów ponoszonych w łańcuchu dostaw (kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich
wydziałowych i ogólnozakładowych, kosztów ﬁnansowych), a miarą
wartości produktu jest obecny i przyszły przychód lub zysk wynikający
z ceny płaconej przez klienta. Analiza wartości polega na systemowym
i analitycznym badaniu wpływu wszystkich czynników na wartość produktu (wielkość badaną), w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wartości użytkowej produktu dla klienta. Analiza służy także eliminowaniu
nieefektywnych metod wykorzystania zasobów oraz realizacji działań,
które nie dodają wartości. Jest przydatna do rozwiązywania złożonych
problemów ekonomicznych i technicznych tworzenia wartości produktów. Wymaga zatem analitycznego śledzenia sposobów realizacji procesów (a w nich działań) i wykorzystania zasobów, obejmując badania
systemów zaopatrzenia, produkcji i koprodukcji, dystrybucji oraz ich
wzajemnych relacji, a także warunków realizacji działań we wszystkich procesach łańcucha dostaw, odpowiedzialnych za tworzenie wartości produktu końcowego. Jednym z celów operacyjnych jest poprawa
sprawności przepływu w łańcuchu dostaw i efektywności wykorzystania zasobów poprzez eliminowanie wąskich gardeł, kolejek i postojów.
Często stawianym celem analizy jest powiązanie poprawy funkcji użytkowych produktów i satysfakcji klienta z usprawnieniami technologicznymi i konstrukcyjnymi umożliwiającymi tańsze ich wytwarzanie, zaopatrzenia materiałowe i dystrybucję.
Systemowe podejście kontrolingu do wspomagania zarządzania operacyjnego polega na kompleksowym badaniu wyników ekonomicznych
przedsiębiorstwa i wyników operacyjnych na wielu etapach łańcucha
dostaw oraz oddziaływaniu w pętli sprzężenia zwrotnego na wszystkie
sfery zarządzania operacyjnego – zasoby, procesy i produkty – kształtując tym samym wynik (rys. 1).
Kontroling jest systemem wspomagania zarządzania, który poprzez koordynację procesów planowania, organizowania, sterowania, kontrolowania oraz
gromadzenia i przetwarzania informacji zapewnia skuteczne zarządzanie
przedsiębiorstwem w osiąganiu wyznaczonych celów.

Dane operacyjne uporządkowane według łańcucha wartości umożliwiają spojrzenie kadry zarządzającej na spójność satysfakcji klienta i wyniku ze sprzedaży z miarami kontrolnymi poszczególnych procesów
operacyjnych łańcucha dostaw (np. niezawodności, elastyczności, czasu
reakcji) odpowiedzialnymi za wartość produktu. Powiązanie w systemie
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kontrolingu zespołu instrumentów analizy procesowej13, analizy wartości i mapowania wartości14 w łańcuchu dostaw, umożliwia kształtowanie
wyniku przedsiębiorstwa – przychodów, kosztów, rentowności i rotacji
majątku oraz zwrotu z kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwo.
Klienci
OdpowiedĨ
rynku

Preferencje

Analiza procesów
i zasobów

Kształtowanie i
alokacja zasobów

WielkoĞü rynku

Analiza
wartoĞci

Kształtowanie i
alokacja procesów

Mapowanie
strumienia wartoĞci

Ludzie

Wyroby

Kapitał

Usługi

Procesy gospodarcze
ĝrodki trwałe
Koszty zasobów
wg zakładowego
planu kont
Organizacja i metody

w przedsiĊbiorstwie i w jego łaĔcuchach dostaw

ĝwiadczenia na rzecz
otoczenia

Koszty kalkulowane na procesy i produkty

Wynik
finansowy

Koszty produktów, procesów i zasobów

Przychody ze sprzedaĪy

OĞrodek
odpowiedzialnoĞci
za koszty

OĞrodek
odpowiedzialnoĞci
za przychody
Inwestycje
OĞrodek
odpowiedzialnoĞci
za zysk

Zwrot z inwestycji
(ROI)

OĞrodek
odpowiedzialnoĞci
za inwestycje

Przykładowe wskaĨniki analizy wyników

Zysk netto
ROI =
zwrot z zainwestowanego
kapitału

Przychody ze
sprzedaĪy

x

Przychody ze sprzedaĪy
WartoĞü aktywów

Przychody ze sprzedaĪy
WskaĨnik rotacji =
aktywów trwałych
Koszty własne sprzedaĪy

Zysk netto
WskaĨnik rentownoĞci
aktywów ogółem

WartoĞü aktywów trwałych

WskaĨnik operacyjnoĞci =

=
WartoĞü aktywów ogółem

(wskaĨnik poziomu kosztów w
wartoĞci sprzedaĪy)

Przychody ze sprzedaĪy

Rys. 1. Model funkcjonalny kontrolingu operacyjnego
w zarządzaniu wartością produktu
Źródło: Opracowanie własne.
13
Wśród wielu deﬁnicji analizy procesowej na uwagę zasługują wyniki badań
opublikowane w: Andersen, Bjorn, Business improvement toolbox. Milwaukee, WI:
ASQ Quality Press 1999 oraz Trischler, William E., Understanding and applying
value added assessment, Milwaukee, WI: ASQ Quality Press 1996 z Instytutu Operational Excellence and Assessment Support Uniwersytetu na Florydzie.
14
M. Rother, J. Shook, Learning to see – value stream mapping to create value and
eliminate mud, The Lean Enterprise Institute, Massachusetts 1999, p.16.
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Zaproponowany przez autora model systemu kontrolingu operacyjnego, przedstawiony poglądowo na rysunku 1, umożliwia jednoczesne
spojrzenie menedżerów na sieć zależności15 obszarów odpowiedzialnych
za wartość produktu dla klienta i przedsiębiorstwa, np.:
• jakość produktu (wyrobu, usługi) – np. solidność i niezawodność
działania, trwałość i wytrzymałość, jakość wykonania i materiałów, atrakcyjność i nowoczesność projektu, atrakcyjność wyglądu, funkcjonalność, użyteczność, wygoda użycia i wiele innych,
• poziom obsługi klienta – np. mierniki grupy OTIF16, elastyczność,
czas reakcji, mierniki satysfakcji klienta (mierzone wg dostosowanej do preferencji klienta tabeli satysfakcji),
• dane operacyjne sprzedaży (wyniki reakcji klienta na jakość produktu i poziom obsługi) – dane i mierniki analizy sprzedaży wg relacji produkt-rynek,
• operacyjne miary kontrolne procesów łańcucha dostaw – np. czas realizacji, produktywność, sprawność, poziom wykorzystania, niezawodność, przepustowość, efektywność,
• wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa – np. przychody, koszty, rentowność majątku, kapitału i sprzedaży, rotacja majątku oraz zwrot
z zainwestowanego kapitału.
Analizę wartości (rys. 1) zasilają dane wyniku ekonomicznego przedsiębiorstwa, obejmujące przychody ze sprzedaży produktu i poniesione
koszty (przykład przedstawiono w tabeli 1).
Wyniki sprzedaży wg relacji produkt-rynek umożliwiają lokalizację
i analizę proﬁlu sprzedaży (np. poziomu, trendu, niestabilności, sezonowości), kosztów i zysków przedsiębiorstwa w powiązaniu ze strukturą
ilościowo-asortymentową przepływu produktów w kanałach dystrybucji, analizę proﬁlu zmienności popytu i przepływów w łańcuchu oraz poszczególnych grup kosztów w przekroju okresu czasu, produktu, klien15
Określenie wprowadzone przez autora w celu opisania sieciowo zależnej odpowiedzialności za wiele czynników wartości produktu dla klienta
i przedsiębiorstwa. Podobne cechy metodyczne są wykorzystywane w Karcie
Odpowiedzialności (ang. Accountability Scorecard): A.A. Atkinson, J.H. Waterhouse, R.B. Wells, A stakeholder approach to strategic performance measurement,
Sloan Management Review, Spring Cambridge 1997, p. 25-37.
16
Wskaźnik realizacji zamówienia OTIF (ang. On-Time, In-Full, error-free) obrazuje poziom perfekcyjnej realizacji, czyli na czas, kompletnie, na miejsce, bez
uszkodzeń i błędów – zgodnie z wymaganiami i dokładnie tak, jak uzgodniono
z klientem. Wykorzystanie wskaźników OTIF zapoczątkowali M. Christopher
i H. Peck w publikacji Marketing logistics, Butterworth-Heinemann 2003, p.36.
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Tabela 1. Tabele analityczne sprzedaży wg relacji produkt-rynek
Sprzedaż
Produkty

A
B
C
D

Rynki
A
B
C
D

ilość

cena

wartość

j.m.

zł

zł

%

zł

Zyskowność
sprzedaży
%

20000

35,00

700.000,00

8

111.234

16

Struktura
sprzedaży

Zysk
produktu

Ranking wg
rentowności

4

Zysk
ZyskowRanking
(sprzedaż – ność sprze- wg rentowkoszty)
daży
ności
zł
%

Sprzedaż
ogółem

Struktura
sprzedaży

zł

%

1.123.673

21

386.234

34%

2

2.728.153

51

1.243.560

46%

1

Źródło: Opracowanie własne.

ta, rynku i kanału dystrybucji. Potrzeba kształtowania procesów i zasobów w łańcuchu dostaw wynika z wielu przesłanek analizy operacyjnej
sprzedaży i operacji (wymaganych przy opracowaniu planu SOP – Sales
& Operations Plan):
• struktury ilościowo-asortymentowej najkorzystniejszej oferty
handlowej – która w powiązaniu z analizą proﬁlu strumieni materiałowych w łańcuchu wpływa na planowanie m.in.: ﬂoty transportowej i przewozów w procesach dostaw, przestrzeni i operacji
magazynowych, poziomu wykorzystania i rezerwowania maszyn
i urządzeń, wielkości i asortymentu produkcji, zaopatrzenia materiałowego i warunków współpracy z dostawcami,
• wyników klasyﬁkacji produktów wg metody ABC (udziału
w wartości sprzedaży) i XYZ (regularności sprzedaży poszczególnych produktów) – która wpływa na alokację i strukturę zapasów, racjonalne planowanie dostaw pośrednich i bezpośrednich
oraz priorytety w zarządzaniu operacyjnym,
• fazy cyklu życia produktu na rynku – która wpływa m.in. na planowanie: parametrów obsługi klienta, rozwoju zasobów łańcucha
i decyzje inwestycyjne, planowanie zapasów.

Źródło: Opracowanie własne.

1. Przychody ze sprzedaży brutto (ilość sprzedaży
1.238.140,00
× cena)
2. Planowane zmniejszenie przychodów (skonta, ra99051,20
baty, reklamacje, zwroty)
3. Przychód ze sprzedaży netto (1 – 2)
1.139.088,80
4. Koszty zmienne bezpośrednie (np. materiały,
robocizna w łańcuchu dostaw – np. na etapie zaopatrzenia, produkcji, kompletacji, załadunku, 383.823,40
transportu) – ilość sprzedaży x jednostkowy koszt
zmienny
5. Marża pokrycia kosztów I (3 – 4)
755.265,40
6. Koszty stałe wydziałowe na podstawie MPK: za420.967,60
opatrzenie, produkcja, magazyn, transport, ...
7. Marża pokrycia kosztów II (5 – 6)
334.297,80
8 Koszty stałe przedsiębiorstwa przypadające na
dane centrum zysków (koszty ogólne – np. zarzą148.576,80
du, administracji, księgowości, kadr – przeniesione
kluczem podziałowym kosztów)
9. Wynik łańcucha dostaw jako centrum zysków
185.721,00
(7 – 8)

Pozycja w rachunku kosztów łańcucha dostaw

15

12

27

34

61

31

92

8

100

Produkt A w łańcuchu
dostaw na rynek C
PLN
%

Wynik decyzji centrum kosztów
dotyczących: organizacji łańcucha
dostaw, sposobu realizacji procesów, poziomu i alokacji zapasów,
poziomu wykorzystania zasobów
magazynowych, transportowych,
produkcyjnych, itd.

Wynik decyzji centrum przychodów dotyczących: rynku sprzedaży, ceny, ilości, asortymentu, klientów, czasu sprzedaży produktów

Tabela 2. Przykład rachunku wyniku łańcucha dostaw.
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Dane szczegółowe zarządzania produktem w łańcuchu dostaw
(przykład przedstawiono w tabeli 2), przygotowane według rachunku
wyników (rachunku kosztów zmiennych), umożliwiają interpretację wyników zastosowanych metod zarządzania operacyjnego.
Przedstawione w rachunku wyników konsekwencje decyzji operacyjnych podejmowanych w łańcuchu dostaw – np. outsourcingu produkcji
podzespołów, obsługi kompletacji i dostaw produktu przez operatora
logistycznego, dostaw bezpośrednich do klienta z pominięciem centrum dystrybucji – umożliwiają ocenę kształtowania wartości sprzedaży
i kosztów oraz ich wpływu na zysk.
Znacząca wartość majątku przedsiębiorstw ulokowana w zasobach
operacyjnych łańcucha dostaw (znaczący udział maszyn i urządzeń produkcyjnych, obiektów magazynowych i wyposażenia, itd. w wartości
ogółu aktywów trwałych przedsiębiorstw) wywołuje potrzebę analizy
wykorzystania zasobów w obsłudze przepływu towarowego i sprzedaży. Stąd analiza sytuacyjna kontrolingu operacyjnego obejmuje badanie
wpływu decyzji operacyjnych m.in. na rentowność aktywów, kapitału
i sprzedaży, rotację aktywów trwałych i obrotowych oraz produktywność aktywów.
W analizie wartości, obok danych wyniku ekonomicznego, wykorzystywane są dane operacyjne procesów i zasobów kształtujące wynik.
Spośród wielu analizowanych obszarów zarządzania operacyjnego autor przyjął gospodarkę magazynową do szczegółowego zobrazowania
analizy sytuacyjnej prowadzonej przez kontroling (tabela 4). Satysfakcja
klienta i dostępność produktu przeniesiona na poziom gospodarki magazynowej rzutuje na wymaganą dostępność materiałów w procesie produkcji i wyrobów ﬁnalnych w procesie dystrybucji. Na wynik przedsiębiorstwa i cenę produktu mają częściowo wpływ koszty procesu magazynowego i poziom wykorzystania zasobów magazynowych. Osiągnięcie planowanej wartości dla klienta i przedsiębiorstwa wymaga kształtowania niezawodnej i efektywnej obsługi strumienia ładunku w strefach
przyjęcia, składowania, kompletacji i wydania magazynu. Szczegółowy
zakres danych operacyjnych na potrzeby kształtowania procesów i zasobów magazynu obejmuje:
• strukturę asortymentową magazynowanych produktów oraz ich
charakterystykę, pod kątem zdeﬁniowania wymagań dla urządzeń składowania i transportu (w tym np. terminali ładunkowych, suwnic i dźwigów, bocznic kolejowych),
• wielkości strumieni ładunkowych wchodzących i wychodzących,
pozwalające zaplanować poziom obciążenia, wymagania co do
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Tabela 3. Dane operacyjne procesów i zasobów
magazynowania w łańcuchu dostaw
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

1
2

Parametry

Jednostka
miary
Dane wejściowe

Wartość Wartość Odchybieżąca
celu
lenie

Pojemność magazynu
[pjł]
28 020
maksymalna
Średnie dzienne dostawy do
[pjł]
602
magazynu
Średnie dzienne wydania
[pjł]
583
z magazynu
Średnie dzienne obroty
[pjł]
1185
w magazynie
2
Powierzchnia magazynu
[m ]
14 290
3
Kubatura magazynu
[m ]
67 126
Pracochłonność dobowa
[rbh/
11,8
pracowników magazynowych
prac.]
Liczba pracowników
[osób]
18
zatrudnionych w magazynie
Analiza efektywności
Efektywność wykorzystania
[m2/pjł]
0,56
powierzchni użytkowej
Efektywność wykorzystania
3,68
[m3/pjł]
kubatury użytkowej
[pjł/
Wydajność pracy pracowników
pracow30,9
magazynowych
nika]
[pjł/
Dobowa przepustowość ładunku
1360
dobę]
Średni czas kompletnej obsługi
magazynowej (przejścia ładunku
[h]
4,6
przez magazyn)
Analiza kosztów
Koszty przejścia 1 palety przez
[zł/pjł]
14,8
magazyn w skali roku
Udział kosztów magazynowania
–
0,14
w wartości zapasu
Źródło: Opracowanie własne.

35 000

- 4980

850

- 248

700

- 117

1550

- 365

18 500
85 000

- 4 210
- 17 874

8

- 3,8

22

-4

0,4

- 0,16

2,8

- 0,88

34

- 3,1

1560

- 200

2,8

- 1,8

12,5

- 2,3

0,11

- 0,03
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ilości dysponowanych urządzeń i ich nominalnej ładowność/nośności oraz wymagania inwestycyjne,
• przepustowość magazynu, pozwalającą przy dysponowanych zasobach określić szybkość przepływu ładunku, czasy poszczególnych operacji, wielkości dostaw i wysyłek wraz z charakterystyką
sezonowości, rotację zapasów, plan zagospodarowania magazynu, obejmujący wymiarowanie poszczególnych stref magazynu
i obszarów przylegających do magazynu (placów manewrowych,
parkingu).
Przykładowy zestaw danych operacyjnych magazynowania na potrzeby analizy wartości, z uwzględnieniem wyników kontroli plan – wykonanie, przedstawiono w tabeli 3.

3. Relacje wartości produktu i procesów w łańcuchu dostaw
Analiza wartości ma charakter wielofunkcyjny. Zbiór wartość produktu Wn na końcu łańcucha dostaw (dla n wartości tworzących zbiór
zmiennych zależnych) jest zależny od wyników działań składowych Dk
w łańcuchu dostaw, np. jakości dostarczanych materiałów, terminowości i kompletności dostaw zaopatrzenia, jakości operacji wykonywanych
w magazynie materiałowym, niezawodności zasilania materiałowego
produkcji, dokładności kompletacji ładunków i wysyłek w procesie dystrybucji, terminowości przewozów, dostępności zapasów w różnych lokalizacjach łańcucha dostaw.

WnN=1 (n)

=

[

f DkK=1 (k )

]

Otrzymane wyniki badań17 potwierdzają sieciowe powiązania
i sprzężenia zwrotne (dodatnie, ujemne i stabilizujące) w zarządzaniu
procesami łańcucha dostaw, co uniemożliwia wykorzystanie na szer-

17
Badania własne Wyższej Szkoły Logistyki KILiI 2/07; Badania przeprowadzono metodą audytu wewnętrznego w 42 przedsiębiorstwach oraz metodami wywiadu i sondażu wśród menedżerów 125 przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono
w 4 wybranych branżach – budowlanej, odzieżowej, paliwowej i kosmetycznej,
z podziałem na sektor produkcji i handlu, z równomiernym rozkładem ilościowym w grupie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
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szą skalę analizy przyczynowo-skutkowej18. Badane funkcje sieci zależności f mają różną wartość i kierunek korelacji oraz są zmienne w czasie. Działania w łańcuchu i dostępność zasobów mogą być wzajemnie
uwarunkowane, co uniemożliwia określenie wynikowej funkcji wrażliwości19 wartości produktu na działania składowe ([Luenberger D.G.,
1974], [Mielcarek J., 2006]). Wyniki przeprowadzonych badań wskazują
zależność wartości wymaganej przez klienta od dojrzałości rynkowej
produktu (fazy cyklu życia produktu) oraz liczby i dojrzałości rynkowej
produktów konkurencyjnych.
Osiągnięcie kompletności wariantów kształtowania procesów ukierunkowanych na wartość nie jest na ogół możliwe, a wzajemne relacje
procesów i zasobów tworzą dla każdej założonej wartości produktu
inny układ odniesienia. Jednak jakość analizy wzrasta przy większej
liczbie rozpatrywanych rozwiązań20. Z drugiej strony analiza wariantowa dużej liczby rozwiązań operacyjnych w łańcuchu dostaw (np.
realizacji dostaw, alokacji zapasów, planów produkcji) jest kosztowna
i długotrwała, często przekreślając cel główny kontrolingu – wspomaganie zrządzania wartością i zyskiem przedsiębiorstwa. Racjonalizacja
zakresu funkcjonalnego systemu kontrolingu ze względu na kryterium
wyniku ekonomicznego wymaga, aby koszty opracowanych analiz
nie przekroczyły osiągniętych korzyści. Wnioski z badań prowadzą
do opracowania w praktyce zarządzania przepływem materiałowym,
informacyjnym i ﬁnansowym takiej liczby wariantów rozwiązań operacyjnych, która pozwala na przeprowadzenie wszechstronnej analizy
przy akceptowanym poziomie kosztów i czasu wykonania. Autor trak-

18
W nawiązaniu do stanowiska pana profesora K. Zimniewicza, przedstawionego w pracy: Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych.
Kilka reﬂeksji na temat hipotez w naukach o zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s.157.
19
Opiera się na analizie oddziaływania zmian czynników składowych na wynik (tutaj: operacji i zasobów łańcucha na wartość produktu). Głównym zadaniem analizy wrażliwości jest obliczanie punktu zwrotnego, tzn. maksymalnej
wartości w danych uwarunkowaniach (może to być maksimum lokalne). Analiza wrażliwości nie wymaga ustalania dokładnego prawdopodobieństwa wystąpienia wartości danego czynnika. Pewną niedogodnością zastosowania analizy
wrażliwości do analiz operacyjnych jest traktowanie czynników jako zmiennych
niezależnych.
20
M. Roubens, Preference relations on actions and criteria in multiple criteria decision making, Journal of Operational Research 1981, vol. 10, p. 51–55.

Kontroling operacyjny w kształtowaniu procesów łańcucha dostaw...

65

tuje taki zbiór wariantów dopuszczalnych jako kompletny, a warianty
jako pareto-optymalne21.
Pierwszą w kolejności jest identyﬁkacja (na podstawie analizy procesów) działań i zasobów oddziałujących na składniki wartości. Analiza
pozwala na wydzielenie podstawowych i szczegółowych relacji – np. dostępność produktu jest uzależniona od alokacji zapasów, terminowości
i kompletności dostaw. Jednocześnie analizowany jest wpływ alokacji
zapasów na koszty operacyjne i cykl rotacji kapitału obrotowego, a także
wpływ dostępności produktu na poziom sprzedaży. Zależności operacyjne wariantów alokacji zapasu (np. utrzymanie lub brak zapasu w końcowym punkcie łańcucha dostaw) powodują, że terminowość i kompletność dostaw może mieć większy lub mniejszy wpływ na dostępności
produktu dla klienta. Dla kształtowania procesów i zasobów łańcucha
dostaw ukierunkowanych na wartość produktu istotne są charakterystyki zależności wynikające z przeprowadzonych przez autora badań:
• zależność pomiędzy wartością produktu a procesem ją kształtującym jest zazwyczaj obustronna, tzn. procesy oddziałują na wartość produktu, a wymagania produktu, jego dojrzałość rynkowa
i otoczenie konkurencyjne oddziałują na procesy operacyjne łańcucha dostaw,
• siła i kierunek zależności pomiędzy wartością produktu a procesem podlega zmianom w czasie; zmiany kierunku relacji można
obserwować przy przejściu z rynku klienta do rynku producenta,
• zależność pomiędzy wartością produktu a kształtującymi ją procesami i zasobami w łańcuchu nie musi być zrównoważona, czego przykładem mogą być działania dumpingowe lub monopolistyczne przedsiębiorstw; jednak w dłuższym okresie czasu relacje
te dążą do równowagi, poprzez ich zaspokojenie (ang. fulﬁlment)
lub osłabienie,
• konsekwencją wynikającą z wymienionych relacji może być uzależnienie procesów i zasobów od wartości produktu dla klienta,
gdyż wartość dla klienta jest warunkiem podstawowym realizacji
procesów w łańcuchu dostaw produktu.
Prowadzone w przedsiębiorstwie analizy procesowe i ocena relacji
wewnętrznych zazwyczaj wpływają na wzrost świadomości pracowników o zależnościach procesowych, a tym samym na wzrost kapitału
intelektualnego i wartości zasobów organizacyjnych przedsiębiorstwa.
21
J.P. Brans, P. Vincke, A preference ranking organization method. Management
Science 1985, vol. 31, nr 6, p. 647–656.
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Poziom obsługi

Produkt (wyrób, usługa)

− czas realizacji zamówienia,
− niezawodnoĞü dostarczenia (nabycia) –
kompletnoĞü iloĞciowa i asortymentowa,
terminowoĞü dostaw,
− czĊstotliwoĞü dostaw,
− moĪliwoĞü dostaw na czas i interwencyjnych,
− minimalna wielkoĞü zamówienia,
− zakres oferty i wielkoĞü wyboru,
− wygoda nabycia i sposób składania zamówieĔ
− elastycznoĞü i moĪliwoĞü dostosowania do
zmieniających siĊ potrzeb klienta, szybkoĞü
reakcji na zmiany potrzeb,
− dostĊpnoĞü produktu i ciągłoĞü dostaw,
− przekazanie informacji wyprzedzającej
dostarczenie produktu i awizowanie dostaw,
− jakoĞü opakowania i zamocowania ładunku,
− jakoĞü identyfikacji ładunku,
− jakoĞü dokumentacji dostarczonej z dostawą,
liczba błĊdów w dokumentach

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

solidnoĞü i niezawodnoĞü działania,
trwałoĞü i wytrzymałoĞü,
atrakcyjnoĞü i nowoczesnoĞü projektu,
atrakcyjnoĞü wyglądu,
funkcjonalnoĞü, uĪytecznoĞü i wygoda
uĪycia,
zgodnoĞü ze specyfikacją,
komunikatywnoĞü dokumentacji produktu,
jakoĞü wykonania,
jakoĞü zastosowanych materiałów,
ekskluzywnoĞü i prestiĪ marki,
poziom technologiczny i zastosowanej
myĞli technicznej, poziom innowacyjnoĞci,
cena (najczĊĞciej wymagana relatywnie do
pozostałych cech wartoĞci) i warunki
płatnoĞci oraz kredytowania
Dlaczego?

Dlaczego?
Dlaczego?

Dlaczego?

Dlaczego?

BezpieczeĔstwo
− gwarancja jakoĞci produktu oraz
warunków procesu produkcji
i dystrybucji,
− kontrola składników produktu
i ich pochodzenia,
− kompletna informacja połączona
z gwarancją jej autentycznoĞci,
− ochrona przed sfałszowaniem produktu
(ochrona przed terroryzmem),
− identyfikacja produktu i partnera –
moĪliwoĞü szybkiej lokalizacji
produktów na rynku i w łaĔcuchach
dostaw,
− moĪliwoĞü szybkiego wycofania
produktu ze wszystkich rynków
i łaĔcuchów dostaw w przypadku
zagroĪenia.

Cykl kapitału obrotowego u klienta

Koszty klienta

− czas cyklu realizacji zamówienia
klienta ze wzglĊdu na:
o czas realizacji zamówienia,
o niezawodnoĞü dostarczenia (nabycia)
– kompletnoĞü iloĞciową i asortymentową, terminowoĞü dostaw,
o moĪliwoĞü dostaw na czas,
o elastycznoĞü logistyczną
i technologiczną, moĪliwoĞü
dostosowania do zmiennych potrzeb
rynku,
− termin płatnoĞci,
− poziom utrzymywanych zapasów ze
wzglĊdu na współpracĊ z dostawcą,
− koszty łącznie ponoszone w łaĔcuchu
z tytułu współpracy z dostawcą

− cena,
− warunki płatnoĞci,
− koszty własnych zapasów
bezpieczeĔstwa,
− koszty rezerwowania maszyn
i urządzeĔ na wypadek
nieterminowych
i niekompletnych dostaw,
− kary płacone własnym
klientom z tytułu braku
produktu wymaganej jakoĞci,
− koszty kontrolowania – jakoĞci,
zgodnoĞci z zamówieniem,
− koszty dostosowania do
współpracy z dostawcą
(organizacji, IT, itp.)

WartoĞü
dla klienta

Rys. 2. Przykładowe wyniki identyﬁkacji czynników wartości dla klienta
Źródło: Opracowanie własne.

W pierwszym etapie ogólnej identyﬁkacji czynników wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, możliwa do wykorzystania i często stosowana jest
analiza przyczynowa metodą diagramu Ishikawy22. Przykład identyﬁkacji
czynników wartości23 dla klienta, ilustrujący w uproszczony sposób al22
J. Krajewski, L. Ritzman, Operations management. strategy & analysis, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1990, p. 234.
23
Badania własne Wyższej Szkoły Logistyki KILiI 2/07. Badania przeprowadzono
metodą audytu wewnętrznego w 42 przedsiębiorstwach oraz metodami wywiadu i sondażu wśród menedżerów 125 przedsiębiorstw. Badania przeprowadzono w 4 wybranych branżach – budowlanej, odzieżowej, paliwowej i kosmetycznej, z podziałem na sektor produkcji i handlu, z równomiernym rozkładem ilościowym
w grupie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw – autor ma świadomość, że
ze względu na wielkość i przekrój próby badawczej zbiór prezentowanych czynników wartości nie wyczerpuje wszystkich możliwych składowych wartości.
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gorytm wielopoziomowej przyczynowości, przedstawiono na rysunku 2
(ze względu na objętość artykułu autor nie zamieścił wyników przeprowadzonej identyﬁkacji czynników wartości dla przedsiębiorstwa).
Dla potrzeb formalnego zapisu wyników badań przyjęto, że czynniki
wartości produktu Wn tworzą zbiór wartości W = {1,2,...., n, ......N}, przy
czym N jest liczbą wyróżnialnych i wymiernych korzyści tworzących
wartość dla klienta i przedsiębiorstwa. Wyniki analizy poszczególnych
czynników wskazują, że niektóre z nich tworzą więcej niż jedną wartość – np. elastyczność i szybkość reakcji jest czynnikiem obsługi klienta
i cyklu kapitału obrotowego u klienta, a także kosztów dla przedsiębiorstwa. Siła i kierunek oddziaływania czynników na wynikową wartość są
analizowane w kolejnych etapach postępowania badawczego.
Działania składowe Dk w łańcuchu dostaw tworzą zbiór działań
wszystkich realizowanych procesów D = {1,2,...., k, ......K}, przy czym
K jest liczbą wyróżnialnych i zarządzanych działań, z różną siłą i kierunkiem oddziaływania na wartość produktu. W identyﬁkacji działań przyjęto zasobowy rachunek przepływów i kosztów procesów24. W praktyce
oznacza to, że wynik przypisania zasobów do poszczególnych działań
otrzymywany jest na podstawie szczegółowej analizy przebiegu procesu
i pomiaru ilości wykorzystywanych zasobów, a koszty realizowanych
działań logistycznych są określane poprzez przypisanie zasobów do
działań za pomocą nośników kosztów zasobów. Dla każdego z czynników wartości (rys. 2) często opracowany jest osobny diagram przyczynowy działań oddziałujących. Stosowane są również metody mapowania
procesów i analizy procesowej, symulacji zakłóceń oraz analizy przyczynowej na podstawie rzeczywistych wyników przedsiębiorstwa i dokumentacji operacyjnej (sprawozdań, raportów kontrolnych, wyników audytów). W ten sposób merytoryczna analiza produktów działań pozwala
określić odpowiedzialność procesów za wartość produktu.
Przestrzeń relacji ℜ działań D i czynników wartości W (o parametrach siły – s i kierunku – k oddziaływania) można przedstawić w postaci
zapisu:

ℜ VN 

: Q [' N GODQ1LN. ,

Do wydzielenia podzbioru działań D najsilniej oddziałujących na
czynniki wartości W może być wykorzystanych wiele metod analizy, np.
analiza Pareto (20/80), analiza wrażliwości lub analiza macierzy wpły24
Zagadnienie opisane szerzej w: B. Śliwczyński, Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, s. 238 – 255.
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wu wg metody Vestera. Analiza relacji silnie oddziałujących pozwala
na ograniczenie i racjonalizację liczby dalej rozpatrywanych wariantów
i scenariuszy kształtowania procesów.
Wykorzystując metodę Vestera i technikę opracowania macierzy wpływu (techniką karty odpowiedzialności - ASC, ang. Accountability Scorecard) przedstawiono możliwość dalszej selekcji wariantów kształtowania
procesów łańcucha zorientowanych na wartość produktu. Celem zastosowania metody jest badanie względnej siły wpływu wybranego czynnika (procesu/działania) na inne czynniki (wg wieloczynnikowej wartości
produktu dla klienta i przedsiębiorstwa25). Przykład wykorzystania macierzy wpływu wybranych działań łańcucha dostaw na wybrane czynniki wartości produktu dla klienta, z uwzględnieniem siły oddziaływania,
przedstawiono w tabeli 4. Użyteczność analizy jest w znacznym stopniu
uzależniona od wyników analizy przyczynowej (rys. 2), doświadczenia
pracowników i trafności doboru analizowanych czynników wartości
i działań w łańcuchu. Podobna karta odpowiedzialności jest wykonywana dla wpływu działań na wartość dla przedsiębiorstwa.
Przyjęta ocena wpływu działań w łańcuchu dostaw na czynniki wartości produktu jest wyrażona w skali 1 ÷ 3, gdzie: 3 oznacza silny wpływ,
2 – średni, 1 – słaby, a brak wpływu oznaczony jest cyfrą 0. Dodatkowo może być wykonana analiza szybkości oddziaływania, ograniczeń
oddziaływania oraz możliwości wpływu w sposób bezpośredni lub pośredni. Sumując wszystkie wartości wpływu dla wybranego czynnika,
otrzymano łączną możliwość sterowania czynnikiem wartości produktu
poprzez kształtowanie poszczególnych działań/procesów (SC – suma
wpływu na wybrany czynnik wartości wszystkich analizowanych działań). Dodając wszystkie wartości siły wpływu wybranego działania
w łańcuchu dostaw, otrzymano możliwość jego oddziaływania w łańcuchu dostaw na łączną, wieloczynnikową wartość produktu (SD – suma
wpływu wybranego działania na łączną wartość produktu).

25
W praktyce wielu realizowanych przez autora artykułu wdrożeń czynniki
wartości są analizowane sukcesywnie, a nie jednocześnie. Priorytety dla czynników wartości, określające pilność prac kształtujących procesy za nie odpowiedzialne, wynikają z ustaleń z klientami, analizy konkurencyjności produktu lub
wyników analiz kontrolingu zorientowanych na wyższy zysk przedsiębiorstwa.
Prace nad analizą wartości produktu oraz kształtowaniem procesów i zasobów
w łańcuchu dostaw trwają nieustannie, najczęściej według, metodyki cyklu Deminga P-D-C-A.

Proces zaopatrzenia

Projektowanie
Kwaliﬁkacja i kontrola dostawców
Współpraca z dostawcami i zarządzanie zapasami
Planowanie potrzeb
materiałowych
Zamawianie, koordynacja planów,
transport i monitorowanie dostaw

1
3
0

1
2
0
0

0

3
4

5

0

0

0

1

2
1

Funkcjonalność i użyteczność

Działania w łańcuchu dostaw

Jakość
i trwałość

Elastyczność
i szybkość
reakcji
2

1

2

2

3
0

Niezawodność dostaw
2

3

3

3

4
0

2

3

3

3

5
0

Dostępność
i ciągłość
dostaw

Czynniki wartości produktu

Tabela 4. Przykład karty odpowiedzialności wybranych działań
łańcucha dostaw za wybrane czynniki wartości produktu

Cena
1

1

2

3

6
3

Gwarancja
jakości i bezpieczeństwa
3

0

2

3

7
1

10

8

12

15

8

SD
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Przyjęcie i kontrola
dostaw
Planowanie sprzedaży i produkcji
Planowanie produkcji (partii produkcyjnych, marszrut, obciążenia zasobów)
Organizacja i zarządzanie produkcją
Przyjęcie z produkcji
i kontrola produktów
Planowanie dystrybucji i alokacja
zapasów
Kompletacja i wydanie
Planowanie dostaw,
transport i monitorowanie dostaw
SC

Proces produkcji

Proces dystrybucji

1
11

3

23

3

2

3

0

3

2

3

0

28

3

2

3

1

3

3

1

1

Źródło: Opracowanie własne.

1

0

0

2

13

0

10

3

0

0

9

1

12

0

8

0

0

0

7

1

11

0

6

24

1

1

3

0

2

3

3

0

23

2

1

3

1

1

2

3

1

26

3

2

1

3

3

1

1

3

13

9

13

7

15

11

11

6
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Tabela 5. Macierz wpływu działań łańcucha na wartość oraz podatności
poszczególnych czynników wartości na oddziaływanie w łańcuchu dostaw

Działania w łańcuchu
dostaw

SD –
wpływ
działania
na wartość

Czynniki wartości
produktu

Nis- Wyki
soki
0 10 21
Projektowanie
Kwaliﬁkacja i kontrola
dostawców
Współpraca
z dostawcami
i zarządzanie zapasami
Planowanie potrzeb
materiałowych
Zamawianie, koordynacja planów, transport
i monitorowanie dostaw
Przyjęcie i kontrola
dostaw
Planowanie sprzedaży
i produkcji
Planowanie produkcji
(partii produkcyjnych, marszrut, obciążenia zasobów)
Organizacja
i zarządzanie produkcją
Przyjęcie z produkcji
i kontrola produktów
Planowanie dystrybucji
i alokacja zapasów
Kompletacja i wydanie
Planowanie
dostaw, transport
i monitorowanie dostaw

SC – podatność
wybranego
czynnika
wartości
na oddziaływanie
Nis- Wyki soki
0 19 39

Funkcjonalność
i użyteczność

3

15

Jakość i trwałość

11

12

Elastyczność i szybkość
reakcji

23

8

Niezawodność dostaw

28

10

Dostępność i ciągłość
dostaw

24

6

Cena

23

Gwarancja jakości
i bezpieczeństwa

26

8

11
11
15
7
13
9
13

Źródło: Opracowanie własne.

72

Bogusław Śliwczyński

Dodatkowo może być analizowany stopień koncentracji (lub rozproszenia) wpływu działań w łańcuchu na poszczególne czynniki wartości
produktu. Wyniki analizy siły wpływu działań łańcucha na wartość produktu oraz podatności poszczególnych czynników wartości na oddziaływanie w łańcuchu dostaw przedstawiono w tabeli 5.
Przedstawione wyniki pozwalają na racjonalny wybór działań i wykorzystywanych w nich zasobów, najsilniej oddziałujących na wartość produktu. Autor ma świadomość sieciowych powiązań i sprzężeń
zwrotnych zarówno działań, jak i czynników wartości w zarządzaniu
procesami łańcucha dostaw. Włączenie instrumentów kontrolingu operacyjnego na etapie planowania działań i zasobów pozwala na kształtowanie relacji wyprzedzających proces – wartość i kontrolowanie relacji
następujących wartość – proces w łańcuchu dostaw według założeń planowanego wyniku.

4. Kształtowanie procesów łańcucha dostaw
ukierunkowane na wartość
Mapa wpływu działań na czynniki wartości produktu, opracowana
na podstawie analiz procesowych i wyników badań ich wzajemnych relacji, stanowi potencjał sterowania wartością w kontrolingu operacyjnym.
Planowanie wartości produktu na docelowym rynku (np. na podstawie
analizy konkurencyjności lub zbilansowanych celów Zrównoważonej
Karty Wyników) wymaga określenia wartości parametrów dla kształtowanych procesów i wykorzystywanych zasobów w łańcuchu dostaw.
Celem jest określenie jedno- lub wielowymiarowej relacji:

Wn ( p1 ) ⇔ Wm ( p2 ) ⇒

f

[D

K, R
k =1, r =1

(k , r ) ]

Do czynnika Wn wartości produktu dla klienta na docelowym rynku
o parametrze p1 przyporządkowany jest czynnik Wm wartości produktu
dla przedsiębiorstwa o parametrze p226. Dla tak zdeﬁniowanych wyma26
Reguła jest zgodna z zasadą satysfakcji Herberta A. Simona (laureata nagrody Nobla za badania systemów podejmowania decyzji w organizacjach gospodarczych), według której w przedsiębiorstwach nie są poszukiwane rozwiązania optymalne i trudne, a realne i satysfakcjonujące. W mechanizmach podejmowania decyzji ustalane są progi satysfakcji dla zadanego kryterium i wybierany
jest ten wariant, który jest satysfakcjonujący ze względu na wszystkie przyjęte
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gań określany jest zbiór działań D w łańcuchu dostaw o wartościach parametrów operacyjnych r spełniających wymagania czynników wartości
z założonym poziomem satysfakcji. Przykładem zastosowania przedstawionej formuły w działaniach operacyjnych przedsiębiorstwa mogą być
wartości:
Czynnik
Parametr – p1
Czynnik wartości dla
Parametr – p2
wartości dla
(próg satysfakcji) przedsiębiorstwa – Wm (próg satysfakcji)
klienta – Wn
Czas reakcji na
Ograniczony poziom
48 godzin
< 2%
potrzeby klienta
wzrostu kosztów

Zbiór wielu możliwych rozwiązań operacyjnych (ROn), spełniających
zadane progi satysfakcji z wartości produktu, tworzy macierz realizacji
wariantów kształtowania procesów i zasobów w łańcuchu dostaw:
Warianty
RO1
..........
ROn

p1 = 48 godzin;

p2 < 2%

Opracowanie kryteriów wyboru ze zbioru rozwiązań dopuszczalnych (pomijając rozwiązania osobliwe, szczególne i trudne w realizacji)
umożliwia wybór rozwiązania pareto-optymalnego.
Analiza powiązań sieciowych w łańcuchach dostaw powoduje, że
wariantowe scenariusze kształtowania działań i alokacji zasobów wywołują wiele dalszych konsekwencji operacyjnych i ekonomicznych
(np. utrzymanie rezerw mocy produkcyjnych wywołuje wzrost kosztów
utrzymania ruchu i zapasów części zamiennych, a utrzymanie wyższego
poziomu bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości dostaw materiałowych
wywołuje wzrost kosztów kwaliﬁkacji dodatkowych dostawców). Stąd
kryteria wyboru najlepszego rozwiązania satysfakcjonującego w łańcuchu dostaw (dla przedstawionego przykładu) uwzględniają szereg powstałych konsekwencji ekonomicznych:
• wzrost kosztów utrzymania rezerwowych mocy produkcyjnych
oraz niższy poziom wykorzystania maszyn i urządzeń,
• wzrost rotacji aktywów i kapitału z tytułu wyższej satysfakcji
klienta i sprzedaży,
• zmniejszenie rotacji aktywów z tytułu utrzymywanych wyższych
zapasów,
kryteria. Rational decision making in business organizations, American Economic
Review 1979, no 4, s. 493-513.
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• dłuższy cykl obrotowy i wyższe koszty zamrożenia kapitału z tytułu planowania buforów rezerwowych czasu w marszrutach
produkcyjnych dla zapewnienia priorytetów obsługi dostaw 48godzinnych.
Przedstawiona metodyka opracowania wariantów decyzyjnych
kształtowania procesów i zasobów w łańcuchu dostaw wywodzi się
z rodziny interaktywnych metod wyboru27, w których przeplatają się
procesy obliczeniowe i podejmowania decyzji. Po kolejnych iteracjach
obliczeniowych mogą być uwzględniane informacje o dodatkowych preferencjach i efektach ekonomicznych, co pozwala na dalsze obliczenia
korzystniejszych rozwiązań operacyjnych.

5. Zakończenie
Wspomaganie doboru metod sterowania operacyjnego dla wybranego rozwiązania optymalnego rozpoczyna ostatnią fazę opisanego cyklu
kontrolingu operacyjnego kształtowania procesów. Skuteczne wdrożenie metod kształtowania procesów operacyjnych wymaga wspomagania
planowania, organizowania, sterowania i kontrolowania realizacji działań w łańcuchu dostaw28. Przedstawiony cykl kontrolingu operacyjnego
ukierunkowany na wartość produktu charakteryzuje uniwersalne zastosowanie. Może być wykorzystany zarówno w odniesieniu do osiągania
wartości produktów ﬁnalnych dostarczanych klientowi, jak i produktów
każdego z procesów w wewnętrznym i zewnętrznym łańcuchu dostaw.

27
Metody omówione szerzej w: R. Benayoun, J. De Montgolﬁer, J. Tergny,
O. Larichev, Linear programming with multiple objective functions: STEP mehod
(STEM), Mathematical Programming 1971, vol. 1, s. 366–375 i A.M. Geoffrion,
J.S. Dyer, A. Feinberg, An interactive approach for multi–criterion optimization, with
an application to the operation. Management Science 1972, vol. 19, s. 357–368.
28
Zob.: S. Marciniak, Controlling. Teoria i zastosowania, Centrum Doradztwa
i Informacji Diﬁn, Warszawa 2008, s. 17 – 30; K. Sawicki, Controlling a rachunkowość, Rachunkowość, 1994, nr 3, s. 17.
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OPERATIONS CONTROLLING IN MOULDING OF SUPPLY CHAIN PROCESSES
STEERED TO VALUE MANAGEMENT

The product value is created as a result of producing and delivering processes that using up assets (resources) during value creating in supply chains.
Managers have to control and shape processes and resources at the planning
stage in supply chain to achieve high efﬁciency at the assumed product value.
Presented methods for translating customer value into supply chain value
and system loop-back connecting value analysis with value stream mapping al-
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low to integrate value management. Enterprises based on proposed methods
and relationships can make rational decision about expenditures that are appropriate to created value and in this way to control efﬁciency of capital and
assets. An integrated view allows to better understand what generates costs and
incomes in supply chain and better interpret ﬁnancial and operations measures
of enterprise. The operations analysis (resources, processes and products) and
loop-back of value analysis (including incomes and costs), making up an important part of real system of value chain management in a company.
The ability to create and increase product value in supply chain depends on
the ability to control of supply chain processes and shape resources, processes
and products based on results of value stream mapping.
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RYZYKO W KONCEPCJACH ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
Pojęcie ryzyka zostało omówione w wielu publikacjach, stąd tylko kilka aspektów, które pojawiają się w związku z jego deﬁniowaniem w literaturze. Etymologia ryzyka sięga początku XIX wieku, kiedy to pojawiło
się w słownictwie starowłoskim jako risicare, co znaczyło „odważyć się”.
Tak więc podjęcie ryzyka stanowi wybór, natomiast w potocznym rozumieniu jest traktowane jako synonim negatywnego skutku zrealizowania się ryzyka, stąd utożsamianie go z nieuchronnym przeznaczeniem,
na które nie mamy żadnego wpływu1.
Kolejnym problemem jest zrównywanie pojęcia ryzyka z niepewnością. W tym przypadku warto odnieść się bezpośrednio do stwierdzenia
Willetta, który jako pierwszy w 1901 r. rozróżnił owe pojęcia, twierdząc,
że „ryzyko jest obiektywnie współzależne od subiektywnej niepewności”2. Następnie F. H. Knight zdeﬁniował ryzyko jako niepewność mierzalną, a niepewność niemierzalną jako niepewność sensu stricto – w tym
przypadku mamy jasno określoną różnicę3. W. Ostasiewicz podkreśla
przydatność tej deﬁnicji do wyjaśnienia źródeł powstawania zysku i jego
podziału, zauważa również, że „taka deﬁnicja ryzyka, mimo że zupełnie
nieprzydatna ani w ubezpieczeniach, ani w ﬁnansach, do dziś jest bezkrytycznie powtarzana (...)”4.
Współcześnie pojęcie ryzyka jest używane, gdy:

„Industrial Management & Data Systems” 2006, vol.106, no. 6.
A.H. Willett, The economic theory of risk and insurance, Philadelphia 1951, s. 6.
3
F.H. Knight, Risk, uncertainty, and proﬁt, Hart, Schaffner & Marx, Houghton
Mifﬂin Co, Boston 1921, s. 233.
4
W. Ostasiewicz, slajdy z wykładów Niepewność, ryzyko i prawdopodobieństwo.
1
2
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• rezultat, jaki będzie osiągnięty w przyszłości, nie jest znany, ale
możliwe jest zidentyﬁkowanie przyszłych sytuacji (skutek),
• znane jest prawdopodobieństwo zrealizowania się poszczególnych możliwości w przyszłości5.
W związku z tym ryzyko często wyraża się wzorem R = P*S, gdzie
R to ryzyko, P – prawdopodobieństwo zrealizowania się ryzyka, a S to
przewidywalny, maksymalny skutek zrealizowania się zagrożenia.
P. Tkaczyk zwraca uwagę, że „ryzyko ponosimy zarówno w przypadku,
gdy podejmujemy określoną działalność, jak również wtedy, gdy chcemy
zachować dotychczasowy stan rzeczy, a nawet wówczas, gdy zaniechamy
jakichkolwiek czynności”6. Przykładowo przy zawieraniu odpowiednio
przygotowanego kontraktu eksportowego ryzyko jest ponoszone przez
wszystkich uczestników transakcji: producenta, odbiorcę, ﬁrmę transportową bądź spedycyjną oraz instytucje ﬁnansowe, a na przykład zaniechanie modernizacji produkcji albo zmiany strategii może grozić eliminacją
z rynku. Tak więc prowadząc działalność, warto zarządzać ryzykiem, bo
choć nie zawsze można uniknąć jego negatywnych skutków, to zawsze lepiej przeciwdziałać zrealizowaniu się pewnych zidentyﬁkowanych czynników ryzyka aniżeli skupiać się tylko na eliminowaniu już zaistniałych
problemów, szczególnie gdy okaże się, że mogliśmy im zapobiec.
Obecny charakter prowadzenia działalności, coraz częściej na skalę
globalną, w różnych środowiskach prawnych, politycznych i społecznych powoduje, że zarządzanie ryzykiem nabiera dużego znaczenia.
Podkreślają to zarówno środowiska naukowe, jak i gospodarcze.
Kwestię zarządzania ryzykiem zaczęto również rozpatrywać w aspekcie zarządzania łańcuchem dostaw – SCRM (supply chain risk management),
gdyż szereg trendów powoduje wzrost wrażliwości łańcuchów dostaw.
Są to między innymi:
• katastrofy środowiskowe – np. konsekwencje huraganu Katrina,
• ataki terrorystyczne – np. atak terrorystyczny w Londynie, WTC,
• szybko zmieniający się popyt,
• krótsze cykle życia produktów,
• skutki szeroko pojętej globalizacji7.
5
W. Tarczyński, M. Mojsiewicz, Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia,
PWE, Warszawa 2001, s. 12.
6
O. Lange, Teoria programowania. Dzieła. t.6, PWE, Warszawa 1977, s. 254 za:
T.P. Tkaczyk, Ryzyko gospodarowania a strategie konkurencji. Przyczynek do teorii
konkurencji, AGH, Warszawa 1995, s. 13.
7
Zob.: S. Konecka, Supply chain risk management in the aspect of globalisation,
Zilina 2008.
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Przykładowo w roku 2000 Ford Motor Company wycofał z rynku
13 mln opon Firestona –swojego dostawcy, który wyprodukował wadliwy produkt – kosztowało to ﬁrmę 3 mld $. Podobnie Coca Cola, po
tym jak kilku konsumentów rozchorowało się po spożyciu napoju, musiała wycofać 15 mln opakowań – problem spowodowała substancja chemiczna użyta w jednej z fabryk w Belgii. Incydent kosztował Coca Colę
60 mln $. W roku 2001 epidemia pryszczycy w Wielkiej Brytanii dotknęła regionalne gospodarstwa rolne, jednak łańcuchy dostaw, w których
funkcjonowały, stały się międzynarodowe, stąd problemy rozprzestrzeniły się na inne branże, między innymi motoryzacyjną – producenci luksusowych samochodów Volvo, Jaguar musieli zatrzymać produkcję ze
względu na brak wysokiej jakości skór.
Jüttner w swoich badaniach wykazuje, że czynnikami powodującymi
wzrost wrażliwości łańcuchów dostaw są:
• globalizacja wskazana przez 52% menedżerów,
• zmniejszanie poziomu zapasów w łańcuchach dostaw – 51%,
• zmniejszona baza dostawców – 38%,
• outsourcing – 30%8.
Zasadność badania i rozważania zarządzania łańcuchami dostaw
w kontekście zarządzania ryzykiem potwierdzają również badania przeprowadzane przez ﬁrmy konsultingowe czy stowarzyszenia zarządzania ryzykiem.
Z badań przeprowadzonych w 2005 roku przez ﬁrmę Marsh, dotyczących zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach (250
najdynamiczniej rozwijających się ﬁrm) wynika, że czynnikami ryzyka,
które najbardziej zagrażają działalności ﬁrmy, są zakłócenia w działalności łańcucha dostaw (34% respondentów) i wzmocnienie się konkurencji
(43% respondentów).
Stąd próba usystematyzowania dotychczasowej wiedzy dotyczącej
zarządzania łańcuchami dostaw i ryzykiem9. Od początku lat 60. ubiegłego wieku ﬁrmy zaczęły integrować swoje funkcje dystrybucji, zaopatrzenia, aby podnieść poziom obsługi klienta i jednocześnie zmniejszyć
koszty operacyjne. W latach 80. okazało się, że wiodące ﬁrmy zwiększają
dzięki tej integracji zyski i coraz więcej przedsiębiorstw zaczęło adaptować praktyki zarządzania łańcuchami dostaw. W sferze analizy samego zarządzania łańcuchami dostaw można by znowu długo poszukiwać
odpowiedniej deﬁnicji tegoż terminu. Dość powiedzieć, że K. Rutkow8
9

U. Jüttner, Supply chain risk management, IJLM, 16(1), 2005, s. 122.
Podstawy wiedzy logistycznej, red. M. Ciesielski, AE, Poznań 2004, s. 45.
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ski przy próbie zdeﬁniowania samego łańcucha dostaw postawił tezę, iż
„pojęcie to nie powinno być w ogóle używane bądź warto by je po prostu
zastąpić innym”. Należy pamiętać, że owa różnorodność może wynikać
z różnych perspektyw rozpatrywania zarządzania łańcuchami dostaw,
takich jak:
• szkoła świadomości funkcjonalnej łańcucha dostaw,
• szkoła zarządzania punktami styku,
• szkoła informacyjna,
• szkoła integracyjna10.
W większości deﬁnicji autorzy skupiają się na określonym atrybucie lub perspektywie rozpatrywania łańcucha dostaw. Zazwyczaj każda
z tych perspektyw jest kompatybilna.
Czym więc jest koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw? Tutaj również brak rozróżnienia między koncepcją, modelem, a metodą zarządzania. Koncepcja zarządzania będzie tu traktowana jako „szczególne ujęcie,
plan działania, teoria, pomysł odnoszący się do zarządzania”. Na podstawie sformułowań zawartych w publikacjach M. Ciesielskiego można
stwierdzić, że koncepcje zarządzania najbliższe logistyce to: TQM, BPR,
TBM, LM, AM, CIM, ECR (EHCR, EFCR, EPCR), Kaizen, QR. „Jeżeli
przyjmiemy, że koncepcje służą realizacji strategii ﬁrmy, to do koncepcji można zaliczyć: TBM, TQM, BPR, LM, AM, ECR, JIT, tzw. podejście
logistyczne również można uznać za koncepcję zarządzania. Natomiast
za instrumenty uważa się zasady działania na poziomie operacyjnym
i techniki wspierające realizację koncepcji. Tak więc instrumentem bez
wątpienia jest analiza ABC, mapowanie procesów, metody sterowania
zapasami, diagram Pareto, analiza XYZ, SWOT i łańcuch wartości, diagram Ishikawy, schemat blokowy, QFD (quality function development),
FMEA (failure model and effects analysis), SCOR – instrumenty analityczne/instrumenty zarządzania to: reguły standaryzacji i opóźniania, modele MoB, FMS (ﬂexible manufacturing system), VMI, MRPI, MRPII, DRP,
EDI, kanban, CPFR. Niektóre pojęcia mogą być zaliczone zarówno do
koncepcji, jak i instrumentów, np. benchmarking, outsourcing, CRM,
ISO i rozwinięcia QR, np. quick responce manufacturing”11.
10
K. Rutkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu
i określenia związków z logistyką, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2004, nr 12.
11
Por. Podstawy wiedzy logistycznej, red. M. Ciesielski, AE, Poznań 2004, s. 45; M.
Ciesielski, Logistyka – źródło koncepcji i instrumentów zarządzania, Zeszyty Naukowe UG, 2005, nr 30, s. 13-25; J. Długosz, Możliwości wykorzystania współczesnych
koncepcji zarządzania w logistyce, Zeszyty Naukowe UG, 2005, nr 30, s. 27-38.
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Tabela 1. Szanse i ryzyko wynikające ze stosowania koncepcji lean management
LEAN
PRACTICE

SZANSE

RYZYKO (ZAGROŻENIA)

• wydłużenie cyklu dostaw
• zwiększenie ryzyka zakłó• dostęp do tańszych (20-30%)
materiałów i siły roboczej
LCCS
• przesunięcie aktywności
(low cost countries
zaopatrzeniowej bliżej wysourcing)
twórców i klientów na rynkach rozwijających się

• poprawa funkcjonowania
OUTSOURCING

operacyjnego łańcucha dostaw
• poprawa poziomu usług
• niższe koszty operacyjne

• niższe koszty magazynoJUST IN TIME

wania

• zwiększona sprawność operacyjna

• poprawa/racjonalizacja wyVMI
datków
(Vendor Managed
• poprawa gospodarki magaInventory)
zynowej
INTEGRATED
SUPPLY
(tu: single
sourcing)

• dostępność pełnego asortymentu

• poprawa/racjonalizacja wySBR
datków
(supply base
• mniejsze obciążenie systemu
rationalization, tu:
• poprawa strategicznych
single sourcing)
relacji w dostawach

ceń

• zwiększenie wolumenu
przewozów

• zwiększenie złożoności
funkcjonowania systemu

• ekspozycja na nowe, dodatkowe ryzyka (polityczne, regulacyjne, bezpieczeństwa,
zmiany cen i kursów walut)
• ograniczona przejrzystość
i kontrola
• ograniczona możliwość wyboru partnerów oraz jakości
ich usług
• zmniejszone lub zredukowane magazyny buforowe
i rezerwy czasowe
• podwyższone ryzyko nieciągłości w dostawach i ryzyko
przerw w produkcji
• zwiększona zależność od
jednego dostawcy (odniesiona do szerszej gamy materiałów i usług)
• ograniczenie możliwości
bezpośredniego zarządzania
„przejrzystością” wydatków
i jakością funkcjonowania
zaopatrzenia
• zwiększona zależność od
niewielkiej liczby lub pojedynczych dostawców
• uzależnienie od ich kondycji
ﬁnansowej i operacyjnej
• zwiększone prawdopodobieństwo uzależnienia dostawców od pojedynczych
poddostawców

Źródło: Raport Aberdeen Group, 2003.
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Łańcuchy dostaw i zarządzanie nimi ulega ją zmianom, ewoluują one
przede wszystkim pod presją konkurencji. Uogólniając, dotychczasowe
działania w zakresie zarządzania łańcuchami dostaw miały na celu obniżanie kosztów, przy wykorzystaniu instrumentów mających na celu wyszczuplenie łańcuchów dostaw – koncepcja lean management bądź osiąganie lepszej obsługi klientów poprzez agile management. Wyszczuplone
zarządzanie łańcuchem dostaw – lean management to bardzo popularna
koncepcja, która ma ugruntowaną pozycję. Została rozpowszechniona
w praktyce przez ﬁrmę Toyota, a następnie szeroko opisywana w literaturze. Z tego względu najłatwiej rozpocząć analizę koncepcji zarządzania
łańcuchem dostaw właśnie od wyszczuplonego zarządzania. W raporcie Aberdeen Group wskazano na ryzyko, które należałoby uwzględnić
przy wykorzystywaniu tej koncepcji. Przedstawiono je w postaci tabeli 1. W obrębie lean management można wyróżnić takie instrumenty, jak:
low cost countries sourcing (LCCS), outsourcing, JIT, single sourcing.
Niewątpliwą zaletą outsourcingu jest oszczędność kosztów, umożliwia on „odnowienie i powiększenie” zasobów przedsiębiorstwa. Jednak
wadami są: duża zależność od kooperantów, problemy z koordynacją,
utrata pewnych kompetencji (w najgorszym przypadku – kluczowych),
dodatkowe koszty związane np. z organizowaniem produkcji12. Popularne koncepcje outsourcingu, a w szczególności off-shore sourcingu, skłaniają do lokowania produkcji w krajach o niskich kosztach pracy. Jednak
zdaniem J.P. Womacka i D.T. Jonesa13 z punktu widzenia odchudzania
procesów pęd zachodnich ﬁrm do przenoszenia produkcji do Chin,
z myślą o zaopatrywaniu północnoamerykańskich i europejskich klientów, ma wątpliwy sens, gdyż odległe zakłady produkcyjne nie są zdolne
do natychmiastowej reakcji na zmianę gustów konsumentów. Okazuje
się, że po zsumowaniu łącznych kosztów całego strumienia zaopatrzenia, dzięki któremu produkty dotrą do klientów, najtańszą lokalizacją
przy pracochłonnej produkcji, w warunkach nieprzewidywalnego popytu jest kraj o najniższym poziomie płac, ale w danym regionie sprzedaży.
Dla regionu Ameryki Północnej takim krajem jest Meksyk, dla Europy
Zachodniej – Rumunia i Turcja. Chiny również są takim krajem, ale dla
12
Por. B. Nogalski, H. Macinkiewicz, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Diﬁn 2004, s. 51 – podaje powyższy instrument jako narzędzie mogące
ratować ﬁrmę w obliczu kryzysu, gdyż w takiej sytuacji głównym problemem
jest brak zasobów i czasu.
13
J. P. Womack, D.T. Jones, Nowa płaszczyzna konkurowania: wydajna konsumpcja, Harvard Business Review Polska, maj 2005, s. 68.
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Japonii. Zjawisko przenoszenia działalności produkcyjnej do rejonów
o niższych kosztach (LCCS – low cost country sourcing) omówił jako teorię „góry lodowej” T. Hines14. Twierdzi on, że decyzje związane z lokalizacją fabryk były i są podejmowane przede wszystkim na podstawie
analizy kosztów produkcji lub ceny zakupu i kosztów transportu, pomija się natomiast koszty: pozostałych działań logistycznych (a nie tylko koszty taniego transportu kontenerowego, które prawdopodobnie
widnieją w biznesplanie), braku towarów w magazynie, zarządzania,
czasu potrzebnego na poszukiwania kooperantów przed zakupem, monitorowania postępów, „pozazakupowe” uwzględniające koszty własności, przeróbek. Najbardziej znaczące są, w praktyce rzadko mierzone,
koszty ponoszone w związku z utraconą sprzedażą spowodowaną opóźnieniami w dostawach albo niekompletnymi dostawami (np. w branży
odzieżowej zły podział rozmiarów, zły mix stylów, zły mix kolorów),
upłynnianiem końcówek serii oraz magazynowaniem zapasów wzdłuż
rozciągniętych łańcuchów dostaw. Dzieje się tak, ponieważ większość
producentów i ich odbiorców detalicznych nie zna metod pozwalających
obliczyć łączne koszty całego strumienia zaopatrzenia.
Podobnie system produkcji dokładnie na czas zapewnia stosującej
go ﬁrmie elastyczność przy spełnianiu określonych warunków, lecz nie
musi jej zapewniać dostawcom tej ﬁrmy. Zarówno system JIT jak i kanban
wymagają ścisłej koordynacji poszczególnych etapów produkcji, bądź to
w obrębie ﬁrmy, bądź na zewnątrz, na styku dostawcy z klientem15. Może
to być czynnikiem ryzyka, jeżeli nastąpi przerwanie łańcucha dostaw.
Ważne jest, aby decydując się na pewne rozwiązania w ﬁrmie, rozważyć
nie tylko korzyści, ale również możliwe problemy. Dobrze ilustruje to
przykład Toyota Motor Company: w 1997 roku u jednego z jej dostawców (Aisin Seiki Co.) wybuchł pożar – dostawy odbywały się w systemie JIT – większość montowni posiadała jedynie czterogodzinny zapas
„zaworu p”, niedrogiej, ale produkowanej tylko przez jednego dostawcę
(single sourcing) części16. Niektórzy eksperci przewidywali, że po takim
ciosie Toyota nie podniesie się przez kilka tygodni, tymczasem produkcję samochodów wznowiono po pięciu dniach. W zakładach trzydziestu
14
T. Hines, Supply chain strategies. Customer-driven and customer-focused, Elsevier 2004, s. 146.
15
P. B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN,
Warszawa 2002, s. 127.
16
C. Bozarth, R.B. Hanﬁeld, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchami dostaw, Helion, Gliwice 2007, s. 627.
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sześciu producentów funkcjonowało już prawie pięćdziesiąt linii wytwarzających zawór hamulcowy. System Toyoty zadziałał, ale dlatego, że
„ﬁrma utrzymuje równowagę między efektywnością a ryzykiem”17.
Stosowanie VMI czy single sourcingu przede wszystkim może narazić ﬁrmę na zbytnie uzależnienie się od jednego odbiorcy. Ilustruje to
kryzys, do jakiego doszło we współpracy amerykańskiego potentata
rynku samochodów terenowych z dostawcą podwozi. W grudniu 2001
roku UPF-Thompson, jedyny dostawca ram podwozia dla popularnego
modelu Land Rovera – Discovery, wstrzymał dostawy. Przyczyna miała
podłoże ﬁnansowe – ﬁrma UPF-Thompson nagle stała się niewypłacalna. Sprawa była o tyle trudna, że Land Rover otrzymywał dostawy ram
na dwa dni przed wykorzystaniem ich na linii produkcyjnej. Problemy
Land Rovera wynikały również z decyzji dotyczących logistyki. Wrażliwość łańcucha dostaw ﬁrmy zwiększyła się, kiedy przejął ją Ford w maju
2000 roku. Land Rover zazwyczaj miał w swoim kanale dystrybucji zapasy wystarczające na parę miesięcy, ale wprowadzono nowy system
lean inventory oraz dostaw JIT i każde zakłócenie w przepływie komponentów natychmiast dotykało Land Rovera18. Być może Land Rover nie
powinien polegać na single sourcingu, ale relacje między partnerami były
pewne i długotrwałe – UPF Thompson dostarczał podwozia dla Land
Rovera od 1950 roku i to w ilości 70 000 sztuk rocznie. Diametralnie się
zmieniły, gdy niedługo po wstrzymaniu dostaw Land Rover otrzymał
krótkie, pisemne zawiadomienie od ﬁrmy KPMG – przejmującej UPFThompsona, w którym proszono o wykupienie długu wynoszącego 49
milionów funtów, albo podpisanie długoterminowego kontraktu na dostawy – ale w wyższych cenach. Land Rover znalazł się w bardzo trudnej
sytuacji. Czas niezbędny do znalezienia nowego dostawcy mógł spowodować wstrzymanie produkcji Discovery nawet na dziewięć miesięcy.
KPMG było świadome uzależnienia producenta od przepływu podwozi
od UPF. Po tygodniach bezowocnych negocjacji obie strony zwróciły się
do Sądu Najwyższego, gdzie uznano wymagania KPMG za „spornie niezgodne z prawem” (arguably illegal) i wydano nakaz sądowy przestrzegający przed próbą spełnienia gróźb KPMG, gwarantując jednocześnie
przepływ podwozi na tymczasowych zasadach. Ostatecznie Land Rover
był zmuszony przejąć część długu swojego dostawcy – 16 milionów, aby

17

Kosuke Ikebuchi – dyrektor generalny Toyoty.
C.B. Pickett, Strategies for maximizing supply chain resilience: learning from the
past to prepare for the future, MIT 2003, s. 63-65.
18
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utrzymać go w płynności ﬁnansowej i zdolności do ciągłego dostarczania podwozi19.
Z analizy powyższej literatury i dostępnych efektów badań wynika,
że SCRM, jest istotnym elementem prowadzenia działalności, szczególnie w zakresie łańcucha dostaw. Podobnie należałoby też ocenić nieco
bardziej krytycznie popularyzowane koncepcje zarządzania łańcuchami
dostaw i zastanowić się, jak je oceniać również ze względu na ryzyko, jakie może nieść. Zrodziło się również pytanie: Czy zarządzanie ryzykiem
w łańcuchu dostaw jest istotne także dla polskich menedżerów? Było to
jedno z zagadnień poruszonych podczas pilotażowych badań przeprowadzonych wśród słuchaczy Studiów Podyplomowych z zakresu logistyki,
prowadzonych w 2006 roku przez Katedrę Logistyki i Transportu na AE
w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Logistyki. Kwestionariusz stworzono
w celu orientacyjnego zbadania poziomu znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie, a także w łańcuchu
dostaw. Badanie zostało wykonane na potrzeby uzupełnienia wyników
badań prowadzonych przez pracowników Katedry Podstaw Logistyki na WSL w zakresie Kryzysogennych kategorii ryzyka w strukturach logistycznych, a także zasadności podejmowania tematu lub wyznaczenia
dalszych zagadnień wymagających usystematyzowania i zbadania. Rozprowadzono około 150 ankiet, wypełnionych ankiet udało się zebrać 102,
co daje wysoki wskaźnik zwrotu.
Z badań tych wynika, że zdaniem respondentów zarządzanie ryzykiem głównie dotyczy ﬁrmy (34%), kwestię zarządzania ryzykiem powinno również docenić się w relacjach między dostawcą a odbiorcą –
zdaniem ankietowanych to jest kolejny poziom, na którym należałoby
rozpatrywać te kwestie (21%). Jeżeli chodzi o logistykę w ﬁrmie i łańcuch
dostaw, to w każdym z tych przypadków respondenci oddali równo po
13% odpowiedzi przemawiających za zarządzaniem ryzykiem na tym
poziomie. Tylko jedna osoba jednoznacznie stwierdziła, że zarządzanie
ryzykiem dotyczy sieci dostaw – i była dość osamotniona w swojej opinii. Część ankietowanych nie odpowiedziała na to pytanie (16%).
W odniesieniu do wyników badań prowadzonych przez grupę Aberdeen zbadano również postrzeganie zależności między instrumentami
zarządzania łańcuchem dostaw a ryzykiem. Wymieniono takie instrumenty, jak: scentralizowana dystrybucja, redukcja bazy dostawców,
scentralizowana produkcja, redukcja utrzymywania zapasów, outsour19
Y. Shefﬁ, The resilient enterprise. overcoming vulnerability for competitive advantage, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London 2005, s. 73 i 217-219.
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cing, single-sourcing, just in time, VMI, LCCS i poproszono o określenie,
czy zdaniem osób ankietowanych między nimi a ryzykiem występuje
zależność, takiej zależności nie ma bądź nie mają oni zdania w tej kwestii.
Na to pytanie odpowiedziało 67 z 76 ankietowanych.
Tabela 2. Zależności między wybranymi instrumentami zarządzania
w łańcuchu dostaw a ryzykiem
Liczba
wskazań
Występuje
zależność

Nie ma
zależności

Nie mam zdania

41

9

17

49

4

14

30

18

19

49

5

13

Outsourcing

44

13

10

Single-sourcing

43

6

18

Just In Time

46

4

17

VMI

36

7

24

LCCS

36

5

26

Instrument
zarządzania
łańcuchem dostaw
Scentralizowana
dystrybucja
Redukcja bazy
dostawców
Scentralizowana
produkcja
Redukcja
utrzymywania zapasów

Źródło: Opracowanie własne.

Z tabeli 2 jasno wynika, że respondenci w większości potwierdzają
występowanie wskazanej zależności, tak więc zasadne byłoby analizowanie koncepcji – lean, agile, leagile i instrumentów zarządzania łańcuchami dostaw pod kątem ryzyka już w sferze własnych wyczerpujących
badań. W literaturze przedmiotu pojawiają się takie propozycje, ale jest
to rzadkość. Można by tu przytoczyć model proponowany przez U. Paulsona w pracy On managing distruption risks in the supply chain – the DRISC
model z 2007 roku. Również w najnowszej wersji (z kwietnia 2008 r.) modelu referencyjnego SCOR 9.0 uwzględniono zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw, stąd wniosek o zasadności podejmowania tegoż tematu
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i dalszych bardziej szczegółowych analiz oraz badań w zakresie analizy
koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw w kontekście ryzyka.
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RISK IN THEORIES ON SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Some problems on deﬁning the term of risk are touched in this article. There
are identiﬁed some trends which cause the rise of sensibility of the supply chain
for risk in the context of supply chain risk management (SCRM)). In relation
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to this, author indicates the necessity of distinguishing ideas and tools used in
SCRM, together with taking into account the set of factors connected with using
of the chosen tools, especially in the context of research results on lean management analysis.
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DZIAŁALNOŚĆ LOGISTYCZNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
W WARUNKACH GLOBALIZACJI – WYNIKI BADAŃ
1. Wprowadzenie
Ciągle zmieniający się rynek stawia przed przedsiębiorstwami nowe
wymagania w zakresie kreowania i dostarczania satysfakcji klientom.
Jak pisze K. Rutkowski, można oczekiwać, że poziom wymagań obsługi klienta dotyczący coraz większego zróżnicowania produktów, w tym
produktów i usług dodających wartość, szybszego reagowania na sygnały klienta i wymagań dotyczących wspomagania w trakcie całego cyklu
życia produktu, będą wyższe aniżeli kiedykolwiek w przeszłości1. Problem jakości obsługi klienta w sposób bezpośredni dotyczy zagadnienia logistyki, której sprawne i efektywne systemy przyczyniają się do
poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku. W celu ujednolicenia pojęcia
logistyki dla celów referatu przyjęto następującą deﬁnicję, rozumianą
jako: „zintegrowany system planowania, realizacji i kontrolowania sprawności
1
K. Rutkowski, Efektywne zarządzanie logistyczne jako warunek przetrwania polskich ﬁrm w nowym stuleciu, [w:] Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI
wieku, Poznań 2000, s. 67.
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i ekonomicznej efektywności procesów ﬁzycznego przepływu towarów oraz ich
informacyjnych uwarunkowań, zmierzających do osiągnięcia możliwie najkorzystniejszych relacji między poziomem świadczonych usług (poziomem obsługi
odbiorców) a poziomem i strukturą związanych z tym kosztów, w celu zaspokojenia wymagań klientów”2.

2. Jakość i innowacje w działaniach logistycznych małych
i średnich przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo, funkcjonujące na rynku globalnym rywalizując
o klienta, powinno opierać się na trwałych wartościach, tak dobierając
różnorodny zestaw działań, aby tworzyły one w całości, z punktu widzenia klienta, niepowtarzalną wartość. Należy jednak pamiętać, że nie
istnieje jedna uniwersalna lista elementów obsługi klienta, ponieważ jest
ona kształtowana przez zmieniające się wymagania różnych segmentów
rynku. Kluczem do sukcesu stają się te umiejętności przedsiębiorstwa,
które w sposób wyróżniający zaspokajają potrzeby wybranej grupy
klientów, przez oferowanie jedynego w swoim rodzaju zestawu korzyści, umożliwiających przezwyciężenie działań globalnej konkurencji.
Osiąganie przewagi jakościowej w obszarze obsługi klienta związane jest
z nadaniem przez przedsiębiorstwo instrumentom i działaniom jakości
wyższej niż czynią to konkurenci. Jednocześnie jakość ta musi odpowiadać preferencjom ﬁnalnych odbiorców3.
Zależności między jakością a logistyką coraz częściej odnoszą się do
spełnienia wymagań klienta co do jego obsługi. Oceniając jakość usług
na rynku logistycznym klient może zastosować zestaw kryteriów obejmujących: sprawność dostarczenia ładunku z miejsca nadania do miejsca odbioru, minimalizację drogi przewozu ładunku, czasu dostawy,
liczby operacji pośredniczących (przeładunkowych i składowych), pewność dostawy, bezpieczeństwo ładunku, dostępność usług w aspekcie
przestrzennym i czasowym, odpowiedzialność usługodawcy, kompleksowość usług, posiadanie środków przewozowych dostosowanych do
potrzeb zleceniodawcy, reputację usługodawcy i jego pozycję na rynku,
2
L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, punkt zwrotny nowoczesnej ﬁrmy, Warszawa 2000, s. 283.
3
S. Krawczyk, Logistyka w marketingu sprzedaży, [w:] Logistyka ponad granicami,
ILiM, Poznań 2000, s. 130.
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gwarancję stabilności jakości usług (np. certyﬁkaty ISO), informacyjną
obsługę procesu przemieszczania4.
Szybkość zmian ekonomicznych, technologicznych, politycznych
i prawnych otoczenia, jak również złożoność przewidywania popytu,
zachowań i preferencji konsumentów oraz poszerzanie się rynków zbytu przyczyniają się do wzrostu znaczenia logistyki w funkcjonowaniu
przedsiębiorstwa, odgrywając szczególną rolę w procesie podejmowania
decyzji i dostosowaniu się do potrzeb klienta. Zatem w celu osiągnięcia
przewagi konkurencyjnej niezbędne jest utrzymanie przez przedsiębiorstwo wysokiego poziomu innowacyjności, której efektem powinno być
wdrażanie nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji przyczyniających
się do zwiększenia konkurencyjności w skali globalnej.
Wprowadzanie działań innowacyjnych w zakresie usług logistycznych realizowanych w polskich przedsiębiorstwach jest nieuniknione.
Przedsiębiorstwa, chcąc skutecznie konkurować z innymi na rynku globalnym, muszą tym działaniom poświęcać wiele uwagi oraz przeznaczać
duże środki ﬁnansowe na ich realizację. Niezmiernie ważne jest śledzenie
zmian w zakresie działań innowacyjnych, zachodzących w innych krajach świata. Ich właściwa adaptacja do polskich warunków gospodarowania może stać się najważniejszym czynnikiem zwiększającym zdolność
konkurowania przedsiębiorstw na rynku globalnym. Zadaniem polskich przedsiębiorców w zakresie podejmowanych działań logistycznych jest więc określenie najbardziej wydajnych sposobów budowania
innowacyjności oraz przeprowadzenie tych działań w praktyce.

3. Metodologia i wyniki badań własnych
Autorzy referatu – przeprowadzając badania ankietowe w grupie
polskich małych i średnich przedsiębiorstw – skupili uwagę na czynnikach wynikających ze zmian w następujących sferach działalności gospodarczej: inwestycje, personel, wartości niematerialne i prawne, organizacja i zarządzanie, ﬁnanse, logistyka, produkcja, badanie i rozwój,
jakość oraz marketing. Ankietowani odpowiadali na pytania związane
z tymi czynnikami, określając wpływ poszczególnych elementów z tych
4
G. Kaczmarek, Zależności między jakością usług logistycznych a poziomem logistycznej obsługi klienta, „Rzeczpospolita” – dodatek „Motoryzacja – Transport –
Spedycja”1999, nr 2, s. 34.
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sfer na konkurencyjność przedsiębiorstwa w skali: bardzo duży, duży,
mały, bardzo mały, nie ma wpływu, nie mam zdania. W kilku przypadkach ankietowani mieli możliwość dokonania wyboru stopnia ważności
kryteriów decydujących o konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalnych.
W badaniu – przeprowadzonym w okresie od czerwca do listopada 2008 roku na łącznej próbie 87 przedsiębiorstw – ok. 45% ankietowanych stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 27,59% to
osoby ﬁzyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo,
3,45% - spółki akcyjne, 17,24% – spółki jawne, 3,45% – spółki komandytowe, 3,45% – brak odpowiedzi. Z grupy tej największy odsetek stanowili
przedsiębiorcy (podmioty gospodarcze) zatrudniający od 11 do 49 osób
(41,38%). Respondenci zatrudniający do 10 osób – 48,28%, od 50 do 250
osób – 6,90%, powyżej 251 osób – 3,45%. Aktywami netto na poziomie
do 2 milionów euro dysponowało 65,52% ankietowanych, 17,24% – od 2
do 10 milionów euro, 3,45% – od 10 do 43 milionów euro, 13,79% – brak
odpowiedzi. Charakterystyka obrotów netto respondentów przedstawiała się następująco: 75,86% – do 2 milionów euro, 17,24% – od 2 do 10
milionów euro, 3,45% – od 10 do 50 milionów euro, 3,45% – brak odpowiedzi. Wśród badanych przedsiębiorstw 20,69% to podmioty z województwa małopolskiego, 17,24% pomorskiego, 13,79% łódzkiego, 6,90%
mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego, po 3,45%
stanowiły podmioty zlokalizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, podlaskim, opolskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim.
Pierwsze pytanie umieszczone w kwestionariuszu ankietowym dotyczyło działań podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa w kontekście globalizacji5. Na pytanie, czy przedsiębiorstwo podjęło jakiekolwiek
działania w związku z procesem globalizacji, ponad połowa respondentów (51,72%) odpowiedziała przecząco. Świadczyć to może między innymi o niskim poziomie świadomości związanej ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie. Być może znaczna część przedsiębiorców
nie dostrzega potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań, wierząc że
już obecnie może skutecznie podejmować współzawodnictwo o klienta,
a tym samym konkurować na coraz większym rynku. Uzyskane odpowiedzi to również dowód na wiarę przedsiębiorców w duże zdolności

5
W dalszej części referatu – z uwagi na tytuł referatu – autorzy przedstawiają
tylko wybrane elementy badania.
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dostosowawcze małych i średnich przedsiębiorstw do nowych, bardziej
wymagających warunków prowadzenia działalności.
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Wykres 1. Stopień ważności kryteriów decydujących o konkurencyjności
przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Kolejne pytania kwestionariusza ankietowego dotyczyły ważności kryteriów, które wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Zadaniem respondentów było przypisanie w skali od 1 do 10 stopnia
ważności poszczególnym badanym sferom funkcjonowania przedsiębiorstw. Jak dowiodły badania (wykres 1), największy wpływ na
konkurencyjność podmiotów gospodarczych mają elementy związane z zarządzaniem jakością i marketingiem. Następnie na tym samym
poziomie uplasowały się: produkcja, logistyka, personel, organizacja
i zarządzanie, wartości niematerialne i prawne. Najmniejsze znaczenie przypisane zostało sferze określonej mianem „działalność badawczo-rozwojowa”. Poprzez wprowadzenie systemu zapewnienia jakości
w przedsiębiorstwie możliwe jest wczesne rozpoznanie problemu i zastosowanie wobec niego środków zapobiegających. Logistyka jest tym
obszarem jakości, który bezpośrednio dotyka obsługi klienta, poprzez
identyﬁkację i spełnienie jego potrzeb. Tak więc, ciągłe udoskonalanie
jakości w elementach logistyki przyczynia się do zwiększenia konku-
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rencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Natomiast działalność badawczo-rozwojowa może stanowić istotne źródło budowania specyﬁcznych
umiejętności przedsiębiorstwa, których skala zależy w dużej mierze od
ilości środków przeznaczanych na tę działalność, ﬁnansowaną zarówno przez państwo, jak i przez samo przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa
mając trudności ﬁnansowe zazwyczaj w pierwszej kolejności ograniczają nakłady na badania i rozwój. Wśród czynników sprzyjających wzrostowi działalności B+R w przedsiębiorstwach szczególną rolę powinno
odgrywać państwo, wyznaczając kierunki długotrwałej polityki rozwoju, np. poprzez nowe rozwiązania ﬁnansowo-prawne, zachęcające do
inwestowania w badania naukowe.
Oprócz oceny wpływu czynników na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, zadaniem respondentów było również udzielenie
odpowiedzi na pytania związane ze sferą logistyki w przedsiębiorstwie
(wykres 2).
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Wykres 2. Wpływ poszczególnych elementów logistyki na konkurencyjność
przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji [w %]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

W tej części kwestionariusza ankietowego zadano trzy pytania. Pierwsze z nich dotyczyło zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności.
Dla ponad 93% respondentów czynnik ten jest bardzo ważny i ważny.
Odpowiedzi potwierdzają powszechny pogląd o znacznym dotychczasowym poziomie kosztów, które przedsiębiorstwo musiało ponieść w toku
własnej działalności. Dla zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw rozwiązania logistyczne powinny prowadzić do
ograniczenia wydatków generowanych na każdym etapie łańcucha logistycznego. W sferze działań logistycznych ankietowani ocenili również
wpływ zjawiska terminowości dostaw oraz wdrażania nowoczesnych
systemów usprawniających logistykę. W pierwszym i drugim pytaniu
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odpowiedzi, iż wpływ tych czynników na konkurencyjność badanych
podmiotów gospodarczych jest „bardzo duży” i „duży”, wynosiły odpowiednio – 93,1% i 44,76%. Ważność działań przedsiębiorstwa w zakresie logistyki potwierdzona została również w licznych publikacjach
poświęconych temu zagadnieniu. Cz. Skowronek i Z. Sarjusz-Wolski
dowodzą, że zadania stawiane logistyce dotyczą: usprawnienia zarządzania procesami przepływu produktów i w konsekwencji pełnego zaspokojenia materialnych potrzeb uczestników procesów logistycznych,
podporządkowania czynności logistycznych wymogom obsługi klienta,
zwiększenia efektywności przepływu, co wyraża się przede wszystkim
obniżeniem kosztów przepływu, a ujmując szerzej – kosztów procesów
logistycznych6.
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Wykres 3. Wpływ poszczególnych elementów badań i rozwoju na
konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji [w %]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

W działalności każdego przedsiębiorstwa, które chce z powodzeniem
prowadzić działalność gospodarczą na rynku globalnym, ważna powinna być jakość oferowanych przez nie produktów (wykres 4).

6
Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa
1995, s. 16.
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Wykres 4. Wpływ poszczególnych elementów jakości na konkurencyjność
przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji [w %]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw dokonali oceny
siedmiu czynników ze sfery dotyczącej badań i rozwoju (wykres 3).
Respondenci zwracają uwagę na popyt na rynku krajowym na innowacyjne produkty. Co drugi z nich uważa wpływ tego czynnika za
„bardzo duży” i „duży”. Z drugiej zaś strony ponad 33% uważa, że
czynnik ten w bardzo małym stopniu wpływa lub nie wpływa wcale na
konkurencyjność przedsiębiorstwa. Wyniki badań przeprowadzonych
dla tej sfery działalności małego i średniego przedsiębiorstwa dowodzą
również ważności czynników związanych z wiedzą o innowacyjnych
rozwiązaniach dotyczących wytwarzanych produktów oraz rozwiązaniach w promocji i dystrybucji. Najmniej ważnymi z punktu widzenia
wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstwa są – zdaniem ankietowanych – współpraca z instytucjami naukowymi i posiadanie własnych
komórek badawczo-rozwojowych. Analiza pierwszego z tych czynników dowiodła, że ponad 13% respondentów uważa, iż czynnik ten nie
ma wpływu na zwiększenie konkurencyjności, zaś 24,14% nie ma na
ten temat zdania. Wyniki analizy czynnika związanego z posiadaniem
własnych komórek badawczo-rozwojowych wynoszą odpowiednio –
27,59% i 20,69%.
Ankietowani dostrzegając ważność tej sfery funkcjonowania, odpowiedzieli na pięć pytań związanych ze stosowaniem w przedsiębiorstwie TQM, posiadaniem certyﬁkatów, posiadaniem systemów zapewnienia jakości, zapewnieniem jakości oferowanych produktów i jakością obsługi klienta. Z analizy odpowiedzi dotyczących zarówno jakości
produktów, jak i jakości obsługi klienta wynika, że respondenci uznali
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te elementy za „ważne” i „bardzo ważne” dla konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Tak zdecydowane odpowiedzi
udzielone przez respondentów świadczą o ich dużej świadomości rynkowej. Powtarzanie powszechnego sloganu, iż poprawa jakości produktu i bardzo dobre relacje z klientem przedsiębiorstwa są ważne dla jego
dalszego rozwoju, nie wydaje się już konieczne. Wśród małych i średnich
przedsiębiorstw czynniki te odgrywają bardzo ważną rolę, ułatwiając im
jednocześnie poprawę własnego wizerunku oraz dając szansę większej
niż dotychczas ekspansji rynkowej. Stosowanie TQM, posiadanie certyﬁkatów czy też posiadanie systemów zapewnienia jakości są również
– w ocenie respondentów – czynnikami mniej ważnymi. Pozwala to na
przypuszczenie, że obecnie nie są one tak często wykorzystywane przez
małe i średnie przedsiębiorstwa. Powodów takiej sytuacji może być wiele. Na pierwszy plan wysuwa się problem ograniczoności posiadanych
środków ﬁnansowych. Zastosowanie tych czynników wiąże się bowiem
z koniecznością poniesienia znacznych nakładów ﬁnansowych.
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli grupy małych i średnich przedsiębiorstw pozwoliły na identyﬁkację najważniejszych sfer działalności tych podmiotów oraz na określenie pożądanych
kierunków zmian, w celu zwiększenia własnej konkurencyjności wobec
wyzwań globalnego rynku. Należy ponadto dodać, że wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, bez wątpienia, zależny jest
również od innych czynników, takich jak wartości niematerialne i prawne, organizacja i zarządzanie, ﬁnanse, logistyka, badanie i rozwój oraz
jakość.

4. Podsumowanie
W gospodarce globalnej, w której funkcjonują już polskie przedsiębiorstwa, powinna nastąpić identyﬁkacja wymagań klienta. Zatem zidentyﬁkowane wcześniej wymagania klienta powinny być włączone
w proces wytwarzania, ponieważ logistyka zakłada punktualne spełnianie wszystkich życzeń klienta przy racjonalnych nakładach. Poprzez
wprowadzenie systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie możliwe jest wczesne rozpoznanie problemu i zastosowanie wobec niego
środków zapobiegających. Logistyka jest tym obszarem jakości, który
bezpośrednio dotyka obsługi klienta, poprzez identyﬁkację i spełnienie
jego potrzeb. Tak więc ciągłe udoskonalanie jakości w elementach logi-
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styki przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa
na rynku.
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SME logistics activities in context of globalization – research results
In the global market the competition advantage of a company mainly means
identifying the major beneﬁts for a purchaser which will simultaneously pose
the fundament for distinguishing the company’s offer in the background of
competitive offers. Presently, the efﬁciency of achieving certain goals by the
company is determined by the involvement, method and recognition of the customer’s needs and then adjusting products and services to meet those demands
in a more effective way than the competition’s possibilities. The willingness to
meet the customers demands has become the reason for the rapid development
of logistics at the same time having an impact on the way of managing delivery
chains, where e.g. delivery date, punctuality, assistance in unloading and excellent condition of delivered product become competitive for the client.
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ANALIZA WYBRANYCH OBSZARÓW KONKURENCYJNOŚCI
WYBRANYCH LIDERÓW MIĘDZYNARODOWYCH
NA POLSKIM RYNKU

TSL W LATACH 2006–2007

1. Istota konkurencji i konkurencyjności
Konkurencja towarzyszy wszelkiej działalności gospodarczej. Na
rynku występuje jako nieodłączny mechanizm regulujący zachodzące na nim zdarzenia gospodarcze. Jest on powszechnie akceptowany
i stosowany przez podmioty na współczesnym rynku wyrobów i usług.
A także jest przedmiotem ich szczególnego zainteresowania w aspekcie
rywalizacji podmiotów dla utrzymania lub osiągnięcia konkurencyjnej
pozycji na rynku.
„Konkurencja to proces, którego uczestnicy rywalizują między sobą
w dążeniach do analogicznych celów, co oznacza, że działania podejmowane przez jednych dla osiągania określonych celów, utrudniają (a
nawet niekiedy uniemożliwiają) osiąganie takich samych celów przez
innych”1.
„Konkurencja (współzawodnictwo) to sytuacja na rynku, wzajemne
oddziaływanie na siebie sprzedających lub kupujących. W przypadku
konkurencji sprzedających każdy z nich stara się pozyskać klienta, składając mu najkorzystniejszą dla niego ofertę. Kupujący również mogą

1
Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
1996, s. 30.
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konkurować między sobą, starając się zdobyć pożądany produkt przez
przedstawienie sprzedającemu najkorzystniejszej oferty (...)”2.
Takie ujęcie konkurencji pozwala na rozpatrywanie jej według kryteriów takich jak: arena konkurencji, podmioty konkurencji, przedmioty
konkurencji, zakres (zasięg) konkurencji, charakter konkurencji oraz intensywność konkurencji.
Arena konkurencji to przestrzeń, w której zachodzi zjawisko konkurencji pomiędzy określonymi podmiotami. Na podstawie tego kryterium
można wyróżnić konkurencję rynkową i pozarynkową. Kryteria podmiotu konkurencji określają, kim są konkurujący między sobą rywale.
Można wyróżnić konkurencję między: blokami państw, gospodarkami
narodowymi, jednostkami organizacyjnymi wewnątrz ﬁrmy, poszczególnymi osobami w ﬁrmie. Przedmiotem konkurencji jest to, o co toczy
się konkurencja – środki produkcji/transportu, kapitał, tereny, surowce,
materiały, informacje, usługi, produkty gotowe itp.
Zakres konkurencji to obszar obecnej lub planowanej aktywności.
Obejmuje ona zakres: gałęziowy, asortymentowy, segmentu rynku,
a także geograﬁczny. Ze względu na charakter konkurencji wyróżnia
się najogólniej konkurencję doskonałą i niedoskonałą. Pod pojęciem
intensywności konkurencji rozumiemy skalę działań i wysiłków, jakie
powinien wykonać podmiot konkurujący na danej arenie rynkowej dla
zapewnienia sobie odpowiednich warunków realizacji bieżących i przyszłych celów.
M. E. Porter założył, że wprawdzie konkurencja toczy się bezpośrednio między przedsiębiorstwami, to jednak obok elementów społecznych
i kulturowych muszą istnieć czynniki makroekonomiczne, które sprawiają, że przedsiębiorstwa w jednych krajach częściej niż w innych odnoszą sukcesy rynkowe3.
Natomiast konkurencyjność jest właściwością, która odgrywa bardzo
dużą rolę przy formułowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo wykorzystujące w strategii rozwoju analizę własnej konkurencyjności oraz istniejące (rynkowe i pozarynkowe) warunki ograniczające,
ma szansę na skuteczne wejście na rynek, jak również efektywną działalność produkcyjną.
Konkurencyjność można rozpatrywać na czterech płaszczyznach:
mikro, mezo, makro oraz globalne ujęcie zagadnień ekonomicznych.
2
A. Błaszczyński, J. Stygares, Słownik pojęć ekonomicznych, Towarzystwo Handlowe „Atlant”, Kraków 1995, s. 108.
3
Na podstawie: M. Porter, O konkurencji, PWE, Warszawa 2000, s. 28.
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Wielkość zaangażowanych zasobów naturalnych oraz zasobów ludzkich determinuje ilość i jakość oferowanych na rynku towarów i usług.
Dostępność zasobów, jak również poziom czynników produkcji (w tym
czynnika pracy) będących w dyspozycji przedsiębiorstwa, bezpośrednio
warunkują ilość i jakość produktów znajdujących się na rynku. To z kolei
określa pozycję konkurencyjną i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

2. Przedmiot i podmiot analizy
Przedmiotem analizy jest 80 ﬁrm, które zostały zaprezentowane
w Rankingu Polskiego Rynku TSL, zamieszczonym na łamach gazety
„Transport – Spedycja – Logistyka” w latach 2006-20074. Wzięte pod
uwagę ﬁrmy zajmowały pozycje od 1 do 80. Natomiast podmiotem analizy były wybrane obszary funkcjonowania ﬁrm, takie jak:
• rodzaj kapitału (polski, zagraniczny, czy też mieszany),
• zasięg działalności (krajowy, europejski, światowy),
• badanie zadowolenia: klientów, dostawców, pracowników,
• posiadanie certyﬁkatu ISO 14000,
• rodzaj wykorzystywanego w biznesie transportu,
• posiadanie certyﬁkatu ISO 9000,
• osiągany poziom zysku brutto.

3. Analiza wyników badań-wnioski
Analiza konkurencyjności podmiotów na polskim rynku TSL w latach 2006-2007 przedstawia się następująco w aspekcie wybranych obszarów funkcjonowania:

4
„Transport – Spedycja – Logistyka”, dodatek do gazety „Rzeczpospolita” 2007,
nr 2, s. 32-37; 2006, nr 2, s. 32-37.
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Wykres 3. Porównanie badanych ﬁrm polskich w aspekcie rodzaju kapitału
w latach 2006–2007
Źródło: Opracowanie własne.

Analizując kapitał badanych ﬁrm w latach 2006-2007 nie zauważamy większych zmian w strukturze kapitału. Jednak należy zauważyć, że
zmienia się struktura ﬁrm, z podziałem na rodzaj prowadzonego biznesu. Zwiększa się udział ﬁrm spedycyjnych z kapitałem polskim, co jest
wynikiem tego, że świadczą one bardziej kompleksowe usługi niż ﬁrmy
transportowe na naszym rynku. Zmieniające się potrzeby klientów powodują, że ﬁrmy oferujące tylko usługi w zakresie transportu są zmuszone do poszerzania swojej usługi i przekształcania swojej struktury.
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Wykres 5. Zasięg działalności badanych ﬁrm w aspekcie rodzaju
prowadzonego biznesu w 2007 roku
Źródło: Opracowanie własne.

Porównując lata 2006-2007 w aspekcie zasięgu działalności ﬁrm oraz
rodzaju prowadzonego przez nie biznesu zauważamy wzrost udziału
w rynku przedsiębiorstw o zasięgu światowym. Jest to spowodowane
tym, że wkraczają one na nowe rynki w celu zaoferowania swojego towaru/usługi dla jak największej liczby potencjalnych konsumentów. Należy również zauważyć, że w przeważającej części ﬁrmami, które wkroczyły na rynki światowe, są przedsiębiorstwa spedycyjne. Jest to skutek
wzrostu zapotrzebowania na tę usługę, która jest pomocna szczególnie
w dynamice biznesu.
12

11
10

10

10

Liczba firm

8
6

5

Legenda
4

3
2

2

2

2

1

1

2006
2007

ce

ki

e
tr
traans
p
ns o
porto
rtowe
w
m
e
mag
agaz
ayzn
yunją
ujce
ą

w
us s
ia
dc
łu pe
gi d
zą
ce
sp yc
ed yjn
us
yc e
lu
g
yj
us i l
ne
w
łu og
ia
dc
gi is
zą
lo tyc
gi zn
ce
st e
us
yc
l
zn
usug
e
łu i k
gi ur
kuier
riesk
rs ie

0

Rodzaj działalnoĞci badanych firm

Wykres 6. Liczba badanych ﬁrm posiadających certyﬁkat ISO 14000
w latach 2006–2007
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 7. Liczba badanych ﬁrm posiadających certyﬁkat ISO 14000
w latach 2006–2007
Źródło: Opracowanie własne.

W ostatnich dwóch latach odnotowano znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw spedycyjnych, które uzyskały Certyﬁkat ISO 14000. Posiadanie
tego certyﬁkatu wynika z korzyści (wymogów) większej dbałości o środowisko (zapobieganie jego zanieczyszczeniom) w sposób zrównoważony
z potrzebami społeczno-ekonomicznymi. Jest to w odniesieniu do ﬁrmy
wyróżnikiem na rynku, a także wyznacznikiem jej konkurencyjności.
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Wykres 8. Liczba ﬁrm z podziałem na rodzaj prowadzonej działalności,
badających satysfakcję poszczególnych podmiotów w 2006 roku
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 9. Liczba ﬁrm z podziałem na rodzaj prowadzonej działalności, 
badających satysfakcję poszczególnych podmiotów w 2007 roku
Źródło: Opracowanie własne.

Analizując wykresy 8 i 9 można zauważyć wyraźną tendencję do
zwiększania się liczby przedsiębiorstw spedycyjnych i transportowych
badających zadowolenie klientów, dostawców i pracowników. Konkurencyjność ﬁrm w aspekcie jakości usług spowodowała także wzrost zainteresowania jakością obsługi klienta. Jest to związane ze zmieniającymi
się upodobaniami klientów i zmiennością ich potrzeb oraz polepszaniem
kontaktów i lepszą współpracą z dostawcami.
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Wykres 10. Rodzaj transportu wykorzystywanego przez badane
ﬁrmy w działalności biznesowej w 2006 roku
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 11. Rodzaj transportu wykorzystywanego przez badane
ﬁrmy w 2006 roku (w %)
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 12. Rodzaj transportu wykorzystywanego przez badane ﬁrmy
w działalności biznesowej w 2007 roku
Źródło: Opracowanie własne.

Jak widać z wykresów 10, 11 i 12, zarówno w roku 2006 jak i 2007
dominuje transport drogowy. Jest to związane z czasem dostawy oraz
kosztem, a także dostępnością. Nastąpił wzrost wykorzystywania transportu morskiego. Transport kolejowy w ciągu tych dwóch lat utrzymuje
się na bardzo zbliżonym poziomie. Najsłabiej wykorzystywanym środkiem transportu na razie jest transport lotniczy, z uwagi na jego cenę
i ograniczoną dostępność.

Liczba firm

Legenda
tak
nie

Lata

Wykres 13. Liczba ﬁrm posiadających certyﬁkat ISO w latach 2006–2007
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 14. Wykaz badanych ﬁrm posiadających/nie posiadających certyﬁkatu
ISO 9000 w poszczególnych formach biznesu w 2006 roku
Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 15. Firmy posiadające/nie posiadające certyﬁkatu ISO
w poszczególnych formach biznesu w 2007 roku
Źródło: Opracowanie własne.

Wzrasta zaangażowanie ﬁrm transportowych i spedycyjnych w kwestii pozyskania ISO 9000. Jest to reakcja ﬁrm na wzrost zainteresowania
się jakością w aspekcie konkurencyjności. Certyﬁkat jest także niezbędnym narzędziem w zapewnieniu jakości obsługi klienta. Ma to szczególną wagę w biznesie ﬁrm zajmujących się spedycją i transportem. Certyﬁkat ISO 9000 jest swego rodzaju prestiżem w branży, podnosi zaufanie
klientów, dlatego ﬁrmy dbają o to, aby go zdobyć i utrzymać.
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Źródło: Opracowanie własne.

Zyski większości ﬁrm utrzymują się na poziomie 0 – 20 mln zł, dzięki
czemu można stwierdzić, że badane ﬁrmy są do siebie porównywalne
pod tym względem. Nieznaczny odsetek ﬁrm wybija się ponad poziom
20 mln zł. Znaczna część ﬁrm (około 20%) nie podaje do wiadomości
publicznej, jak wygląda ich kondycja ﬁnansowa. Z dostępnych danych
wynika, że w większości ﬁrmy z roku na rok zarabiają więcej.
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ANALYSIS OF COMPETITION IN POLISH TLF MARKET IN THE YEARS OF 2006–2007
The aim of this article is the analysis of particular areas of competiveness
of chosen international TSL companies that were present on the Polish market
in the years 2006-2007. We did a short characterization of chosen companies in
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relation to: types of funds (national, foreign, mixed), range of activity (national,
European, international), satisfaction review (clients, workers, providers), holding the ISO 14000 certiﬁcate, types of transport used in the business, holding the
ISO 9000 certiﬁcate and the level of proﬁt obtained.
Thanks to the comparison we can drew signiﬁcant conclusions. This analysis, which is also the analysis of the Polish TSL market, shows the changes in the
number of companies in particular groups which are within the same areas of
competetivity. It is a graphic presentation of differences resulting from the constant changes being observed not only in the TSL market but also on the global
market.
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GAZ ZIEMNY – PALIWO PRZYSZŁOŚCI W BRANŻY STL
1. Wprowadzenie
Duży negatywny wpływ spalania paliw w silnikach samochodowych
na środowisko naturalne człowieka oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państw uzależnionych od zewnętrznych
dostaw ropy naftowej spowodowały w ostatnich latach wzrost zainteresowania alternatywnymi paliwami do silników pojazdów samochodowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie jednej z możliwości ograniczenia negatywnego wpływu spalin pojazdów samochodowych na środowisko naturalne człowieka. Ponieważ pojazdy samochodowe odgrywają niebagatelną rolę w łańcuchu dostaw ﬁrm branży
logistycznej zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych może
pomóc w ograniczeniu kosztów działalności transportowej i podniesieniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw transportowych.

2. Właściwości gazu ziemnego jako paliwa samochodowego
Jedną z możliwości ograniczenia negatywnego wpływu pojazdów
samochodowych na środowisko naturalne jest zastosowanie do zasilania
silników spalinowych sprężonego gazu ziemnego (Compressed Natural
Gas – CNG). Gaz ziemny jako paliwo do silników spalinowych był już
stosowany w latach 30. ubiegłego wieku. W Polsce jeszcze w latach 50.
jeździło ok. 2 tys. pojazdów spalających CNG. W późniejszym okresie
zainteresowanie tym paliwem zmalało. Przyczyniły się do tego proble-
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my techniczne związane z magazynowaniem sprężonego gazu. Wymaga on stosowania wysokociśnieniowych butli, a jedynym materiałem
dostępnym w tym czasie do ich konstrukcji była stal. Zbiorniki do sprężonego gazu w znacznym stopniu zwiększały masę pojazdu. Powrót do
stosowania gazu ziemnego jako paliwa nastąpił w wielu krajach świata
w latach 90. ubiegłego wieku.
Jednymi z najważniejszych czynników wpływających na wzrost zainteresowania gazem jako paliwem są czynniki ekologiczne. Spalanie CNG
w silnikach spalinowych powoduje dużo mniejszą emisję szkodliwych
składników spalin w porównaniu z paliwami tradycyjnymi.
W trakcie spalania CNG dużo mniejsza jest emisja takich substancji,
jak: CO, NOx, a zwłaszcza cząstek stałych, w porównaniu z silnikami
zasilanymi olejem napędowym lub benzyną. Badania silnika MAN E
2866DUH03 zasilanego CNG wykazały, że w trakcie spalania metanu
w tym silniku następuje znaczna redukcja szkodliwych substancji w porównaniu z tradycyjnym paliwem:
• obniżenie emisji tlenku węgla o ok. 25%,
• redukcja emisji NMHC o ok. 90%,
• redukcja emisji PM o prawie 100%,
• zdecydowane obniżenie emisji cząstek stałych.
Oprócz redukcji szkodliwych produktów spalania następuje także
znaczne zmniejszenie poziomu hałasu emitowanego przez jednostkę napędową zasilaną metanem. Efekt ten jest spowodowany charakterystyką spalania metanu w silniku tłokowym. Gaz ziemny wypełnia cylindry
w sposób bardziej równomierny niż mieszanina oleju napędowego i powietrza. Liczba oktanowa gazu ziemnego wynosi ok. 130 i wskazuje na
„bezstukowe” spalanie metanu w cylindrach silnika.
Badany silnik montowany jest seryjnie w autobusach JELCZ. Badania
te potwierdziły, że spaliny silnika zasilanego sprężonym gazem ziemnym spełniają rygorystyczne normy EURO 4 i EURO 5 (tabela 1).
Innym czynnikiem mającym wpływ na zainteresowanie gazem ziemnym jako paliwem do pojazdów samochodowych jest jego niska cena
w porównaniu z ceną paliw płynnych.
Relacje cen paliw płynnych w stosunku do ceny gazu są odbiciem sytuacji panującej na rynku paliw w poszczególnych krajach. Na tę sytuację
duży wpływ ma polityka energetyczna państwa, której instrumentem
jest system podatkowy. Poprzez swoją politykę państwo może sterować
relacjami cenowymi poszczególnych paliw i mając na względzie bezpieczeństwo energetyczne kraju promować rozwiązania alternatywne.
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Tabela 1. Emisja spalin wg testu ETC dla silnika CNG MAN E 2866DUH03
Składniki
CO
NMHC
CH4
NOx
PM

Emisja
rzeczywista
0.12
0.0
0.02
0.36
0.007

EURO 3
5.45
0.78
1.6
5.0
0.16

EURO 4
(2005)
4.0
0.55
1.1
3.50
0.03

EURO 5
(2008)
4.0
0.55
1.1
2.0
0.03

Źródło: J. Sas, K. Kwaśniewski, Gaz ziemny dla pojazdów, Uczelniane Wydawnictwo
Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.

W Polsce paliwa ciekłe są droższe od CNG prawie dwukrotnie. Na
rachunek ekonomiczny użytkowania pojazdów na gaz ziemny mają
wpływ także wyższe koszty zakupu samochodów zasilanych gazem oraz
wyższe koszty przeglądów technicznych w porównaniu z samochodami
o napędzie konwencjonalnym. Duża różnica w kosztach paliwa pozwala
jednak przypuszczać, że wyższe nakłady związane z zakupem i eksploatacją samochodów na paliwo gazowe będą miały krótki czas zwrotu.
Szacowany okres zwrotu dodatkowych nakładów w przypadku autobusu komunikacji miejskiej wynosi ok. 4,5 roku. Ponieważ okres eksploatacji takiego pojazdu jest dużo dłuższy, można stwierdzić, że z ekonomicznego punktu widzenia stosowanie tego typu paliwa ma sens.
Zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa może budzić obawy związane z bezpieczeństwem eksploatacji tego typu napędu. Wbrew pozorom
właściwości gazu ziemnego zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa
przy użytkowaniu samochodów zasilanych CNG. Metan jest gazem lżejszym od powietrza i w razie jakiejkolwiek nieszczelności szybko się ulatnia. Garaże dla pojazdów wyposażonych w instalację CNG muszą mieć
zapewnioną dobrą wentylację umieszczoną w suﬁtach. Pod tym warunkiem garażowanie takiego pojazdu nawet w obiektach podziemnych jest
w pełni bezpieczne. Zagrożenie wybuchem gazu z nieszczelnej instalacji
jest dużo mniejsze niż w przypadku stosowania gazu LPG.
Analiza statystyk wypadków drogowych prowadzonych głównie
w Stanach Zjednoczonych dowodzi, że pojazdy zasilane CNG badane
pod względem wycieku lub wybuchu po wypadku są bezpieczniejsze
niż pojazdy na paliwa tradycyjne. O ile paliwa płynne, a w szczególności
benzyna, po rozlaniu się z rozbitego zbiornika stwarzają wysokie niebezpieczeństwo zapalenia, o tyle gaz ziemny ze względu na swoje właściwości szybko się ulatnia, nie stwarzając zagrożenia. Nowe konstrukcje
zbiorników na gaz mają tak wysoką wytrzymałość, że w chwili kolizji
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możliwość ich uszkodzenia jest niezwykle niska. Po kolizji zawory bezpieczeństwa natychmiast odcinają dopływ gazu, zapobiegając jego niekontrolowanemu wyciekowi. W przypadku przebicia zbiornika gaz ulega gwałtownemu rozprężeniu, obniżając znacznie swoją temperaturę.
Wypływający gaz nie ma możliwości osiągnięcia temperatury zapłonu,
która wynosi 630°C.
Pomimo że na świecie jeździ ok. 4 mln pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym, do tej pory nie zanotowano wypadku, w którym
główną przyczyną śmierci ludzi byłaby instalacja CNG.

3. Rozwój rynku gazu ziemnego jako paliwa
do pojazdów samochodowych
Pomimo bezsprzecznych zalet gazu ziemnego stosowanego do napędu silników spalinowych liczba pojazdów CNG poruszających się po
naszych drogach nie jest zbyt wielka. Istotną barierą utrudniającą wdrażanie technologii CNG jest uboga infrastruktura techniczna. W naszym
kraju liczba stacji tankowania CNG, na których właściciele tych pojazdów mogą zaopatrywać się w paliwo, nie jest duża. Całkowita liczba
wszystkich stacji tankowania w Polsce wynosi około 30. Corocznie powstaje tylko kilka nowych obiektów. Powodem takiej sytuacji jest wysoki
koszt budowy każdej ze stacji. Koszt inwestycji w przypadku dużej stacji
tankowania waha się w granicach 2 mln złotych.
Tabela 2. Pojazdy CNG- dynamika przyrostu w latach 2002-2005
Kraj
Argentyna
Brazylia
Pakistan
Włochy
Niemcy
Francja
Szwecja
Polska

Pojazdy (szt.)
2002
2005
830000
1413600
120000
1000000
200000
600000
387000
420000
11000
21200
5200
7200
1800
4300
137
285

Przyrost (%)
70
733
200
9
93
39
139
108

Źródło: Konferencja – Ekonomiczne, prawne, techniczne i ekologiczne aspekty wdrażania
projektów CNG, Materiały szkoleniowe, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2005.
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Na wzrost zainteresowania technologią CNG duży wpływ miał postęp techniczny w budowie silników spalinowych. Nowoczesne silniki
wyposażone w wielopunktowy, sterowany elektronicznie wtrysk paliwa
pozwalają na przystosowanie ich do spalania gazu ziemnego bez większych ingerencji w konstrukcję silnika. Znaczący postęp w konstrukcji
lekkich, wytrzymałych butli kompozytowych do przechowywania gazu
pod wysokim ciśnieniem spowodował, że zasilanie silników gazem
ziemnym stało się łatwiejsze i dostępne praktycznie dla każdego właściciela pojazdu.
Obecnie odnotowuje się wzrost zainteresowania pojazdami CNG nie
tylko w krajach bogatych i tradycyjnie dbających o stan środowiska naturalnego, jakimi są Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy czy Japonia. Liczba tych pojazdów wzrasta również w państwach uważanych za biedniejsze, jak Brazylia, Argentyna, Pakistan czy Rosja.
Ze względu na stale rosnący popyt na pojazdy zasilane paliwem gazowym główni producenci pojazdów na świecie wprowadzają do swojej
oferty samochody CNG. Na rynku pojawiają się zarówno samochody
osobowe, jak i minibusy czy też autobusy. Tymi ostatnimi zainteresowane są głównie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Przykładami
oferowanych modeli mogą być:
• MAN – NL223 CNG, NL234 CNG, NL313 CNG,
• Mercedes – O405N CNG, Citaro O530 CNG,
• Volvo – 7000 CNG, 7000 A CNG,

4. Przykłady stosowania gazu ziemnego w branży STL
Zalety gazu ziemnego powodują zainteresowanie tym paliwem
przedsiębiorstw branży transportowej. Pojawiły się już pierwsze przedsiębiorstwa wykorzystujące to paliwo w łańcuchu logistycznym dostaw
swoich produktów. Przykładem ﬁrmy wykorzystującej ﬂotę pojazdów
zasilanych CNG jest ﬁrma „Jagr” z Gdyni. Firma działająca w branży produktów spożywczych zakupiła pięć pojazdów ciężarowych marki Iveco
Daily. Flota ta obsługuje rejon Gdyni i okolic, dostarczając przetworzone
produkty mleczne z magazynu znajdującego się w Gdyni do sklepów
i punktów sprzedaży na terenie Trójmiasta. Ograniczony obszar działania gdyńskiego oddziału ﬁrmy oraz bliskość stacji tankowania pozwalają
na wykorzystanie CNG w łańcuchu dystrybucji produktów tej ﬁrmy.
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Innym przykładem logistycznego zastosowania CNG jest ﬂota pojazdów dostawczych wykorzystywana przez dział transportu Poczty Polskiej na terenie Wrocławia i okolic. Są to także pojazdy marki Iveco Daily
dostarczające przesyłki i paczki do odbiorców na terenie Wrocławia.

5. Podsumowanie
W dniu dzisiejszym w Polsce jest eksploatowanych około 300 pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Taka liczba pojazdów
jest symboliczna w stosunku do wszystkich pojazdów poruszających się
po naszych drogach. Najwięcej samochodów na CNG jest eksploatowanych przez regionalne spółki gazownictwa. Są to głównie samochody
osobowe oraz minibusy używane dla potrzeb własnych przedsiębiorstw.
Drugim znaczącym użytkownikiem pojazdów CNG są przedsiębiorstwa
komunikacji miejskiej. Około 40 autobusów jeździ w przedsiębiorstwach
obsługujących: Przemyśl, Inowrocław, Rzeszów, Grodzisk Mazowiecki
i Wrocław.
Wysokie ceny paliw tradycyjnych oraz niewątpliwe zalety sprężonego gazu ziemnego spowodują, że wzrośnie w naszym kraju zainteresowanie tym paliwem.
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NATURAL GAS – FUEL OF THE FUTURE IN LOGISTICS
Big negative inﬂuence of burning oil-based fuels in internal combusting engines on environment and necessity of external oil resources dependent countries to gain energetic security have caused an increased interest in alternative
fuels for motor vehicles.
One of possibilities is application of compressed natural gas (CNG) in motor
vehicles.
There are three advantages of using CNG. This fuel is:
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• environment friendly
• economical
• safe
Using CNG (methane) in motor vehicle engine diminishes the emission of
harmful substances made by burning hydrocarbons. CNG engine cuts the emission of:
• CO by 25%
• NMHC by 90%
• PM by approx.100%
• NOx by 90%
Using CNG in motor vehicles also reduces noise level by 50%.
CNG is one of the cheapest fuels on the fuel market. One cubic meter costs
2,1 zloty. In Poland liquid fuels are twice as expensive as CNG. Bigger price
and higher cost of servicing CNG engine cars inﬂuence the economical aspect of
driving them, comparing to traditional ones. We can assume, that in short term
the higher costs (car and service) will be balanced by the big difference in prices
of the two types of fuels.
CNG as a fuel may rise concern for the safety. Despite common opinion
physical properties of natural gas guarantee safe application in motor vehicles.
Methane is lighter than air so in case of leakage it escapes immediately. American statistics tell us that CNG-fuelled engines are safer than traditional ones during road accidents when leakage or explosion of fuel may occur. Liquid fuels ignite very easily when spilt whereas natural gas disperses quickly when released
causing very little danger. Due to very durable construction of CNG tanks there
is very little probability of breaking them during a collision. In case of braking
the tank natural gas decompresses violently lowering quickly its temperature
much below its ﬂash point, that is 630 oC.
Advantages of CNG stimulate transport companies to take interest in it.
There are ﬁrst companies using CNG powered vehicles in their logistics. „Jagr”
a company located in Gdynia uses a ﬂeet of Daily Iveco lorries to transport their
dairy products from their Gdynia warehouse to shops around the Tricity. Limited area and nearness of a CNG fuel station allows Jagr to use CNG vehicles in
their product delivery chain.
Another example of using CNG for logistic purpose is the Polish Post in
Wroclaw where their Daily Iveco CNG powered lorries carry parcels to addressees within the city.
High prices of other fossil fuels and apparent advantages of CNG will cause
a growing interest in this fuel in our country.
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PROBLEMY ROZWOJU INFRASTRUKTURY EKONOMICZNEJ
I SPOŁECZNEJ NA OBSZARACH CHRONIONYCH W ASPEKCIE
LOGISTYKI A POTRZEBY MIESZKAŃCÓW

– NA PRZYKŁADZIE

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
1. Wstęp
Zasady użytkowania obszarów chronionych i dopuszczalne formy
użytkowania, w tym również działalności gospodarczej określone w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r. sprowadzają się do dwóch zasad:
1) ścisłego dostosowania form i intensywności działalności człowieka do naturalnych możliwości środowiska przyrodniczego,
2) konieczności respektowania dużych ograniczeń w działalności
gospodarczej.
Konieczność rozwoju sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz na potrzeby lokalne nie podlega dyskusji, natomiast oprócz rozbudowy infrastruktury technicznej ważne miejsce ma również – z punktu widzenia
rozwoju lokalnego – infrastruktura ekonomiczna i społeczna.
Ważne zatem staje się pytanie, jak rozbudowa infrastruktury logistycznej przyczyni się do usprawnienia transportu krajowego i międzynarodowego i spowoduje zlikwidowanie tzw. „korków” powstałych
w wyniku tranzytu przez centra miast, a tym samym ograniczy hałas
i emisję spalin.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie infrastruktury
ekonomicznej i społecznej na tle potrzeb mieszkańców obszarów chronionych, w tym zakresie na przykładzie województwa świętokrzyskiego.
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2. Zakres i metodyka badań
Badania mające na celu określenie podstaw dla kierunków rozwoju
obszarów chronionych w województwie świętokrzyskim są prowadzone przez autora od 1998 r. i trwają do dzisiaj. Badania te obejmują między
innymi: rozpoznanie czynników wpływających na wielofunkcyjny ekorozwój obszarów chronionych, w tym problem rozwoju infrastruktury.
W ramach tych prac przeprowadzono szczegółowe badania obszarów chronionych położonych w 50 gminach wiejskich w województwie
świętokrzyskim. W celu uzyskania opinii na temat potencjału gospodarczego tego terenu wykonano badania ankietowe w latach 2004-2006.
Dane statystyczne oraz inne materiały uzyskane z gmin stanowiły element uzupełniający szerszych badań.
Kwestionariusze ankietowe wypełnili wszyscy zainteresowani tym
problemem oraz osoby mające znaczący autorytet i wpływ na podejmowane decyzje, a w szczególności: wójt, radni, sołtysi, lokalni liderzy, pracodawcy, przedsiębiorcy, zainteresowani przyszłością gminy mieszkańcy, rolnicy, liderki organizacji kobiecych, liderzy organizacji społecznych
i politycznych oraz związków zawodowych, ksiądz, aptekarz, lekarze
i nauczyciele, co jest zgodne z poglądem, jaki prezentuje Parysek1, że
głównie takie osoby wyznaczają kierunki działań rozwojowych w danej
społeczności wiejskiej. A zatem dobór „próby” był celowy; trudno bowiem badać osoby, które nie były zainteresowane i nie rozumiały problemu rozwoju obszarów chronionych z punktu widzenia ich gminy.
Wśród ankietowanych rolnicy stanowili od 30 – 40%, zaś pozostałą grupę wyżej wymienione osoby. Strukturę wiekową respondentów zawarto
w 5 przedziałach wiekowych i przedstawia się ona następująco: do 29 lat,
od 30 do 39 lat, od 40 do 49 lat, od 50 do 59 lat i powyżej. Liczba ankiet
skierowanych bezpośrednio do mieszkańców w każdej z gmin wynosiła
średnio 250, z których co najmniej 100 zostało wypełnionych i poddanych analizie. W grupie ankietowanych osób była porównywalna liczba
kobiet i mężczyzn. Ankietowani wskazywali w skali od 1 do 9 na przyczyny, które utrudniają rozwój lub stwarzają szanse rozwoju dla danego
kierunku (9 – maksymalne natężenie zjawiska). W celu usystematyzowania wyników, odpowiedzi podzielono na 3 grupy, to jest: 1-3 najmniej
utrudniające lub stwarzające najmniejsze szanse rozwoju, 4-6 obojętne
dla szans i barier, natomiast 7-9 to najbardziej utrudniające lub stwarza1

J.J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. UAM, Poznań 2001.
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jące największe szanse. Pełny opis metodyczny omawianych badań ankietowych zaprezentowano w pracy Popławskiego2.
Główne konﬂikty społeczne na obszarach chronionych dotyczą
ograniczeń i zakazów prawnych tam obowiązujących, które są często
sprzeczne z interesem gospodarczym miejscowej ludności (społeczności). Obszary chronionego krajobrazu i parki krajobrazowe oraz ich otuliny mają w planach ochrony zapisane cele ochrony, politykę realizacji
celu, metody działania na rzecz realizacji celów oraz zasady rozwoju
społeczno-gospodarczego.
Istotnym aspektem rozwoju tych terenów, w tym również rozwoju
małej i średniej przedsiębiorczości, jest uwzględnienie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie rozwoju infrastruktury, przy równoczesnym
zachowaniu zasad ochrony przyrody tam obowiązujących. Sama infrastruktura jest różnie deﬁniowana w literaturze. Powszechnie przyjmuje się, że infrastruktura to byt złożony, zdolny do wywołania efektu synergii, a poprzez ten efekt do dalszego wytwarzania wartości dodanej.
Określając ten „byt złożony” poprzez wybór i wskazanie jego materialnego odniesienia, wyróżniamy wiele typów infrastruktury: społeczną,
ekonomiczną, techniczną czy logistyczną. Warto tu zaznaczyć, że istnieje
wiele klasyﬁkacji infrastruktury w literaturze przedmiotu. Infrastruktura
jako zespół podstawowych obiektów, urządzeń i instytucji o charakterze
usługowym ma zapewnić należyte funkcjonowanie gospodarki narodowej i życia społeczeństwa. Infrastruktura ma w stosunku do gospodarki
charakter służebny, warunkuje bowiem procesy produkcyjne i poprawia
warunki życia mieszkańców. W skład infrastruktury mogą wchodzić
materialne formy infrastruktury. Do materialnych form infrastruktury
zalicza się: infrastrukturę gospodarczą (ekonomiczną i techniczną), infrastrukturę społeczną i organizacyjną.
Należy przyjąć, że infrastruktura to podstawowe urządzenia i instytucje świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania gospodarki
i zapewniające odpowiednie warunki bytu ludności. Tym samym za infrastrukturę społeczną należy uznać: urządzenia, które stanowią materialną podstawę przekazu usług socjalnych i kulturalnych (np. budynki
publiczne), a za ekonomiczną podstawowe urządzenia i instytucje w zakresie usług sfery ekonomicznej (np. punkty napraw sprzętu i maszyn
rolniczych, punkty skupu i zaopatrzenia). Natomiast infrastruktura lo2
Ł. Popławski, Zastosowanie metody QUOTA SAMPLING w badaniu kierunków
rozwoju obszarów chronionych, [w:] Przedsiębiorczość po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, t.1, pod red. nauk. L. Pałasz, Monograﬁe AR, Szczecin, 2005, s. 251-258.

126

Łukasz Popławski

gistyczna3 są to środki techniczne wykorzystywane w procesach ﬁzycznego przepływu dóbr, a także, jak się ostatnio przyjmuje w procesach informacyjnych logistyki, sposoby ich użycia i systemy ich wykorzystania,
zaś infrastruktura techniczna to urządzenia techniczne i usługi, których
funkcjonowanie pozwala rozwijać gospodarkę w zakresie przemysłu,
energetyki, transportu, komunikacji, ochrony środowiska czy melioracji.
Do infrastruktury technicznej zalicza się m. in.: drogi, mosty, sieć kolejową, oczyszczalnie ścieków czy składowiska odpadów.
Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości stwarza szansę wzrostu
standardu życia mieszkańców, choćby poprzez konieczność rozbudowy
infrastruktury, np. kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Infrastruktura na
potrzeby małej i średniej przedsiębiorczości wymaga mniejszej skali rozbudowy, co czyni ją mniej oddziałującą na środowisko – ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku obszarów chronionych.
W warunkach współczesnej gospodarki przepływ ﬁzyczny dóbr
materialnych staje się coraz bardziej skomplikowany. Beier i Rutkowski
stwierdzają, że dla logistyki wynikają trzy zadania, tj.:
• koordynacja przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych dla konsumentów,
• minimalizacja kosztów tego przepływu,
• podporządkowanie działalności logistycznej wymogom obsługi
klienta4.
Sterowanie procesami wymaga odpowiednich informacji i określonego ich przetwarzania. Współczesne rozumienie procesów logistycznych to integracja strumieni rzeczowych i informacyjnych, to patrzenie
na procesy gospodarcze przez pryzmat tych strumieni, sprawności ich
przepływu, a także kosztów, jakie za sobą pociągają5.
Wykonywanie powyższych zadań zgodnie z w. wym. koncepcją logistyki wymaga infrastruktury technicznej, a więc środków transportu,
budynków i budowli magazynowych, systemów transportowych wraz
z obsługą. Każda organizacja, zarówno biznesowa, jak też o charakterze
niekomercyjnym musi być wyposażona w system wsparcia logistycznego (swl). Na procesy logistyczne realizowane przez swl, wspierające
organizację, składa się wiele aktywności i funkcji tworzących określone
3
Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 1999, s. 63.
4
F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, SGH, Warszawa 1995, s. 16.
5
Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 2003, s. 19.
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komponenty systemu wsparcia logistycznego, do których można między innymi zaliczyć: planowanie wsparcia logistycznego, wsparcie gospodarki zasobami ludzkimi, usługi wspierające funkcjonowanie i utrzymanie organizacji, bazy danych, systemy informacyjne, dokumentacja
techniczna oraz utrzymanie niezawodności, sprawności6. Infrastruktura
ekonomiczna i społeczna w obecnych warunkach rynkowych jest dla
wielu podmiotów gospodarczych swl, ponieważ wpływa na gospodarkę
zasobami ludzkimi7. Wynika to z faktu, że infrastruktura osobowa (potencjał kadrowy) wymaga zabezpieczenia w infrastrukturze ekonomicznej i społecznej.
Z punktu widzenia ochrony przyrody najistotniejsze jest, aby infrastruktura ekonomiczna i społeczna w najmniejszym stopniu wpływały
na stan przyrody na tym terenie.

3. Rozwój infrastruktury ekonomicznej
i społecznej w opinii mieszkańców
Działania na rzecz wielofunkcyjnego ekorozwoju obszarów chronionych wymagają nie tylko specyﬁcznych form wspierania, ale również
właściwego wykorzystania własnego potencjału. Infrastruktura jako
podstawowy element sprzyjający rozwojowi danej jednostki samorządowej i uważany za jeden z najważniejszych czynników wewnętrznych
była pierwszym elementem poddanym ocenie respondentów.
Wśród wszystkich rodzajów infrastruktury największą uciążliwością, co wymaga pilnej poprawy, są braki w infrastrukturze technicznej
(drogi, wodociągi, kanalizacja, telefony) – w 29 gminach oraz rolnictwa
(punkty skupu płodów rolnych, punkty weterynaryjne, napraw sprzętu rolniczego itp.) – w 28 gminach. Natomiast największą uciążliwością
dla mieszkańców, wymagającą pilnej poprawy w zakresie infrastruktury
technicznej są według respondentów: drogi (budowa nowych dróg, modernizacja istniejących), bo aż w 35 gminach, budowa kanalizacji zbior-

6
M. Chaberek, Modelowanie systemu wsparcia logistycznego organizacji, [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz.1, Wyd. UG, Gdańsk 2001, s. 69-80.
7
Z. Kordel, Modelowanie procesów i systemów logistycznych, cz. 2, Zesz. Nauk.
UG Ekonomika Transportu Lądowego 2002, nr 24 s. 89-96.
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czej i oczyszczalni ścieków (rozbudowa) – w 33 gminach oraz gospodarka odpadami – w 34 gminach8.
Wśród poniżej wymienionych elementów infrastruktury ekonomicznej respondenci za niedostatecznie rozwinięte, stwarzające największą uciążliwość dla mieszkańców i wymagające pilnej poprawy,
uznali (tabela 1):
• usługi życia codziennego – w 8 gminach, ale odpowiedź „nie”
w Złotej,
• punkty napraw sprzętu i maszyn rolniczych – w 14 gminach,
• punkty skupu i zaopatrzenia – w 26 gminach,
• handel detaliczny – w Stopnicy, ale odpowiedź „nie” w Złotej,
w pozostałych obojętna ocena,
• gastronomia – w 8 gminach, ale odpowiedź „nie” w Złotej,
• obsługa weterynaryjna – w 4 gminach, ale odpowiedź „nie”
w Złotej,
• banki – w 6 gminach, ale odpowiedź „nie” w Złotej,
• poczta – w 8 gminach, ale odpowiedź „nie” w Złotej,
Równocześnie w zakresie elementów infrastruktury społecznej mieszkańcy za niedostatecznie rozwinięte, stwarzające największą uciążliwość
dla mieszkańców i wymagające pilnej poprawy poprzez łatwiejszy dostęp uznali (tabela 2):
• Szkoła podstawowa – w 9 gminach, odpowiedź „nie” w 11 gminach,
• Gimnazjum – w 12 gminach, odpowiedź „nie” w 10 gminach,
• Przedszkole – w 15 gminach, odpowiedź „nie” w Złotej, Bałtowie
i Rudzie Malenieckiej,
• Ośrodek zdrowia – w 18 gminach, odpowiedź „nie” w Złotej,
• Apteka – w 6 gminach, odpowiedź „nie” w 4 gminach,
• Dom kultury – w 33 gminach,
• Inne szkoły ponadgimnazjalne – w 28 gminach, odpowiedź „nie”
w Słupi Jędrzejowskiej.

8
Ł. Popławski, Problemy rozwoju infrastruktury logistycznej na obszarach chronionych a potrzeby mieszkańców – na przykładzie województwa świętokrzyskiego, [w:] Modelowanie procesów i systemów logistycznych, Wyd. UG Gdańsk, 2008, w druku.

Baćkowice
Bałtów
Bliżyn
Bodzechów
Bogoria
Brody
Daleszyce
Gnojno
Górno
Imielno
Iwaniska
Kije
Kluczewsko
Krasocin
Łagów
Łopuszno
Masłów
Michałów
Mirzec
Mniów
Nowy
Korczyn
Oksa

Gmina
NK
31,01
42,16
39,81
39,67
47,28
33,08
21,81
34,23
34,32
40,37
33,34
24,30
43,96
23,24
40,82
29,90
38,66
46,30
38,39
48,18
18,87
41,49

16,28
12,74
9,71
23,14
6,98
18,80
25,46
18,79
13,72
22,02
24,76
10,28
17,58
20,20
11,22
27,84
12,60
12,96
11,61
10,00
9,43
12,59

K

Usługi życia codziennego [%]

18,79

6,60

47,38

14,16

Punkty naprawy sprzętu maszyn
rolniczych [%]
NK
K
16,03
32,06
26,53
43,88
33,01
31,07
21,93
36,84
4,61
43,85
35,38
32,31
20,19
25,96
22,97
39,19
7,77
33,98
16,98
50,00
15,38
32,70
13,08
24,30
20,45
40,91
23,65
29,04
14,58
41,67
17,11
47,37
20,51
32,48
16,82
47,67
11,61
37,50
14,42
43,27
NK

17,42

3,84

11,02
18,18
17,48
16,95
3,87
27,48
17,14
22,44
9,71
15,09
15,69
10,18
18,39
14,00
16,33
13,40
24,37
7,55
9,82
11,54

K

50,77

35,58

46,46
52,53
37,86
51,70
48,84
46,57
28,57
51,03
30,10
52,84
49,02
36,12
39,08
30,00
41,83
52,58
39,50
62,26
41,07
50,00

Punkt skupu i zaopatrzenia [%]

Tabela 1. Potrzeby mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury ekonomicznej
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Opatowiec
Pacanów
Pawłów
Piekoszów
Pierzchnica
Radoszyce
Raków
Ruda
Maleniecka
Sitkówka
Nowiny
Skarżysko
Kościelne
Słupia
Jędrzejowska
Słupia
Konecka
Smyków
Sobków
Solec Zdrój
Stopnica
Strawczyn
Szydłów
Tuczępy

Gmina
NK
35,24
35,36
20,72
26,21
30,31
45,10
42,00
47,92
25,46
42,16
24,57
42,59
33,97
24,28
29,45
54,06
26,74
46,09
42,00

10,47
15,15
20,72
9,71
19,19
18,63
16,00
21,87
17,27
12,74
7,89
6,48
23,58
16,50
26,36
14,41
22,77
14,78
15,00

K

Usługi życia codziennego [%]

26,67
29,29
22,05
13,64
16,84
19,13
14,00

10,91

7,08

24,75

21,82

17,02

42,85
27,28
42,52
57,27
34,74
47,83
47,00

34,55

25,66

38,62

19,09

45,75

Punkty naprawy sprzętu maszyn
rolniczych [%]
NK
K
14,28
42,86
11,22
29,60
27,27
19,09
8,65
33,66
12,00
46,00
14,85
48,51
17,65
46,08
NK

18,09
20,41
13,08
12,84
16,04
11,61
11,88

11,21

7,96

20,79

17,59

23,40

18,27
13,13
18,52
12,50
12,12
14,71
15,84

K

55,24
25,51
57,69
66,98
50,00
58,03
61,39

28,04

30,09

42,58

24,08

48,94

53,85
49,50
35,18
28,85
50,51
45,10
59,41

Punkt skupu i zaopatrzenia [%]
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Baćkowice
Bałtów
Bliżyn
Bodzechów
Bogoria
Brody
Daleszyce
Gnojno
Górno
Imielno
Iwaniska
Kije
Kluczewsko

Gmina

Wiślica
Wodzisław
Zagnańsk
Złota

Gmina
K
45,00
30,00
36,45
13,52

NK
15,38
12,15
31,78
17,12

Handel detaliczny
[%]
NK
K
12,88
32,58
19,00
38,00
21,78
32,68
20,69
40,52
9,37
33,60
24,61
24,62
14,42
24,05
35,81
25,00
10,89
25,74
23,58
36,80
24,75
33,67
12,26
35,85
21,11
33,33
NK
19,70
30,69
21,57
27,93
10,94
23,88
23,85
40,00
5,82
18,27
12,62
19,63
30,59

K
36,36
43,57
37,25
32,43
31,25
34,33
23,86
26,21
27,19
43,27
51,46
22,43
30,59

Gastronomia [%]

Obsługa
weterynaryjna [%]
NK
K
12,21
26,72
23,23
41,42
29,12
37,87
12,93
37,93
7,75
38,76
26,12
38,81
19,04
23,82
23,65
28,38
9,80
25,49
17,76
37,38
18,09
29,53
14,95
39,26
19,10
33,71
NK
15,27
33,33
27,45
26,78
6,20
37,12
20,18
31,29
11,65
20,56
25,71
19,44
20,43

K
31,30
45,46
43,14
30,36
24,81
28,79
24,77
32,66
22,33
40,19
30,48
30,56
38,71

Banki [%]

59,62
42,06
32,71
19,82

NK
19,81
36,73
24,51
17,31
15,25
28,03
16,35
35,51
26,53
30,61
27,72
20,19
24,68

K
31,41
25,52
37,26
32,69
27,12
34,85
22,11
28,26
21,43
38,78
26,74
31,73
32,46

Poczta [%]

K

Punkt skupu i zaopatrzenia [%]

Źródło: Badania własne; Uwagi: NK – niekorzystne, K – korzystne.

18,00
19,09
18,69
64,86

Punkty naprawy sprzętu maszyn
rolniczych [%]
NK
K
16,67
47,06
15,31
35,14
32,07
36,80
21,82
18,18

Tabela 1. Potrzeby mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury ekonomicznej (cd.)
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Usługi życia codziennego [%]
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Krasocin
Łagów
Łopuszno
Masłów
Michałów
Mirzec
Mniów
Nowy
Korczyn
Oksa
Opatowiec
Pacanów
Pawłów
Piekoszów
Pierzchnica
Radoszyce
Raków
Ruda
Maleniecka
Sitkówka
Nowiny
Skarżysko
Kościelne

Gmina

16,98
34,59
23,59
39,58
22,02
30,39
33,67
35,35
37,11
34,79
23,86
36,00

7,55

21,80
19,81
15,63
30,27
6,86
21,43
25,25
21,65

27,17

10,09

8,00

Handel detaliczny
[%]
NK
K
15,89
24,30
13,26
28,58
20,69
24,14
19,33
30,25
13,08
43,00
14,54
30,01
17,47
24,28

25,74

13,08

23,08

28,12
35,85
20,83
24,77
6,73
30,30
19,00
23,23

14,15

NK
29,91
23,00
24,73
13,56
14,81
23,21
25,96

40,60

17,76

41,76

32,82
16,98
35,42
29,36
35,58
38,39
42,00
29,30

21,70

K
24,30
39,00
32,26
37,29
37,97
31,25
34,62

Gastronomia [%]

18,00

16,36

17,52

21,37
20,95
14,58
26,61
5,76
28,00
21,78
18,18

10,38

31,00

26,37

36,09

39,70
30,48
41,67
21,10
36,55
31,00
40,59
36,37

17,92

Obsługa
weterynaryjna [%]
NK
K
28,97
25,24
17,17
35,36
17,58
28,57
13,44
33,62
11,32
43,40
23,21
29,47
21,57
35,29

23,00

15,45

20,43

20,45
26,92
16,33
26,85
5,76
29,29
21,78
26,26

16,19

NK
25,00
18,75
22,22
26,05
18,35
23,42
26,35

41,00

20,01

44,09

44,71
16,35
34,69
25,00
33,66
35,36
46,53
38,39

15,24

K
26,85
32,29
31,11
36,98
42,20
31,54
31,49

Banki [%]

25,27

28,71

26,97

20,76
28,71
13,19
29,52
18,18
30,93
21,28
26,09

11,65

NK
15,69
22,34
22,73
28,07
16,35
25,23
33,33

43,93

27,73

38,20

46,17
19,81
34,06
22,87
24,24
36,08
41,49
44,56

13,59

K
33,33
32,98
29,55
29,83
65,38
30,85
30,21

Poczta [%]
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Baćkowice
Bałtów

Gmina

Słupia
Jędrzejowska
Słupia
Konecka
Smyków
Sobków
Solec Zdrój
Stopnica
Strawczyn
Szydłów
Tuczępy
Wiślica
Wodzisław
Zagnańsk
Złota

Gmina

28,44
27,36
26,27
30,95
52,30
29,21
31,58
32,33
41,84
22,22
24,77
14,68

14,68

31,13
22,22
26,19
16,51
24,72
18,42
21,21
21,43
27,78
33,33
71,56

35,58
22,22
26,77
18,35
19,56
20,17
27,27
28,87
23,15
19,42
48,21

12,84

15,04

NK

27,89
30,31
22,84
45,87
43,48
46,50
29,30
36,08
29,63
37,86
10,72

31,20

16,82

K

Gastronomia [%]

35,19
22,77
22,83
16,51
18,28
24,35
17,17
19,61
26,85
33,33
61,26

15,60

13,27

41,66
32,68
25,99
49,55
29,03
33,91
35,36
35,29
27,78
29,53
20,73

37,91

23,01

Obsługa
weterynaryjna [%]
NK
K

33,02
18,63
37,60
19,82
34,78
21,93
27,27
29,00
23,64
32,38
72,32

15,09

14,28

NK

NK
21,54
25,51

K
49,23
50,00

Dom kultury [%]

Inne szkoły
Szkoła podstawowa [%]
ponadgimnazjalne [%]
NK
K
NK
K
17,83
37,98
40,91
19,70
33,33
40,00
43,00
32,00

24,51
21,78
38,71
21,30
33,33
24,76
28,87
27,08
27,27
30,39
74,07

6,09

18,52

NK

49,02
33,67
25,00
50,00
36,67
33,34
40,20
31,25
28,19
32,36
7,41

48,68

14,81

K

Poczta [%]

NK
25,58
36,73

K
28,68
37,76

Gimnazjum [%]
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40,56
32,36
24,00
45,95
34,79
33,33
40,41
34,00
28,18
24,76
9,82

37,74

18,76

K

Banki [%]

Źródło: Badania własne; Uwagi: NK – niekorzystne, K – korzystne.

23,90

9,73

Handel detaliczny
[%]
NK
K
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Bliżyn
Bodzechów
Bogoria
Brody
Daleszyce
Gnojno
Górno
Imielno
Iwaniska
Kije
Kluczewsko
Krasocin
Łagów
Łopuszno
Masłów
Michałów
Mirzec
Mniów
Nowy
Korczyn
Oksa
Opatowiec
Pacanów
Pawłów

Gmina
42,16
41,97
40,62
52,31
32,70
42,17
47,06
54,80
34,95
32,08
39,14
53,27
56,38
41,84
38,47
57,14
48,64
62,13
24,04
46,47
42,45
48,45
35,78

13,46
31,49
19,81
19,59
31,19

K

NK
23,53
31,25
11,72
30,77
18,27
38,78
12,74
23,08
24,27
26,41
33,69
22,43
15,96
22,45
18,80
19,05
26,13
7,77

Dom kultury [%]

31,40
35,71
21,52
30,00

10,41

40,50
33,34
62,03
47,00

23,97

26,86
32,07
31,63
58,33

11,32

41,05
33,02
48,98
19,45

20,76

Inne szkoły
Szkoła podstawowa [%]
ponadgimnazjalne [%]
NK
K
NK
K
18,95
57,89
33,00
30,00
37,25
29,42
38,05
21,24
17,69
43,85
10,69
38,17
33,61
47,06
48,12
29,32
19,23
27,89
31,19
22,02
37,68
38,41
44,22
26,53
12,87
45,55
32,67
24,76
23,71
42,27
39,25
28,04
24,73
49,46
38,09
21,91
19,56
47,83
28,04
42,99
22,62
50,00
29,47
36,85
19,80
52,48
23,58
42,46
16,13
64,52
23,47
44,90
19,32
46,59
25,00
23,86
31,52
26,09
26,89
26,05
20,83
62,50
28,44
49,54
35,29
38,24
36,61
21,43
16,33
59,18
31,78
37,38

27,48
31,73
23,47
50,00

7,61

NK
19,80
27,03
13,18
41,67
26,85
43,15
19,61
28,57
39,05
16,04
25,00
21,90
15,15
20,45
22,03
24,53
29,46
26,92

K

40,46
32,69
55,10
26,85

18,10

41,59
22,52
38,76
33,33
21,30
19,86
39,21
32,38
23,81
43,39
35,23
42,86
66,67
32,95
27,97
42,45
28,58
42,31

Gimnazjum [%]
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Piekoszów
Pierzchnica
Radoszyce
Raków
Ruda
Maleniecka
Sitkówka
Nowiny
Skarżysko
Kościelne
Słupia
Jędrzejowska
Słupia
Konecka
Smyków
Sobków
Solec Zdrój
Stopnica
Strawczyn
Szydłów
Tuczępy
Wiślica
Wodzisław
Zagnańsk

Gmina
29,53
61,62
62,24
64,65
58,43
27,69
54,17
28,32
39,36
64,82
50,52
46,78
65,42
52,04
55,27
38,39
59,38
49,52
59,44

23,59
20,02
20,83
35,40
15,96
22,22
14,43
20,16
17,76
21,43
17,54
25,25
26,04
23,81
15,09

K

8,57
21,21
21,43
18,18

NK

Dom kultury [%]

35,22
23,96
28,70
21,90
25,30
22,11
37,97
27,91
24,76
32,32

27,19

44,12

31,03

30,77

39,24

43,19
43,75
50,93
56,20
45,79
52,63
37,98
53,49
40,95
37,38

18,43

17,65

48,28

32,69

39,24

51,45
37,00
43,90
25,45
40,20
26,55
37,00
40,40
25,00
48,57

36,36

33,33

34,00

38,18

48,86

28,16
26,00
26,02
51,82
33,33
38,05
36,00
36,36
24,07
20,95

20,00

7,90

41,00

24,55

23,87

Inne szkoły
Szkoła podstawowa [%]
ponadgimnazjalne [%]
NK
K
NK
K
15,38
37,50
18,09
30,48
34,69
52,05
40,00
25,00
22,22
64,44
25,74
37,62
27,47
58,25
24,75
33,67

44,55
32,32
43,44
25,00
31,31
25,44
37,00
42,27
22,64
47,62

34,55

25,66

32,29

36,70

50,00

NK
15,38
41,00
22,77
17,82

K

31,69
33,34
25,41
57,41
34,35
45,62
37,00
36,08
29,72
22,86

21,81

13,28

46,88

26,60

28,89

27,89
27,00
40,59
51,49

Gimnazjum [%]
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Baćkowice
Bałtów
Bliżyn
Bodzechów
Bogoria
Brody
Daleszyce
Gnojno
Górno
Imielno
Iwaniska
Kije
Kluczewsko
Krasocin
Łagów
Łopuszno
Masłów

Gmina

Złota

Gmina
63,07
Źródło: Badania własne; Uwagi: NK – niekorzystne, K – korzystne.

K

Inne szkoły
Szkoła podstawowa [%]
ponadgimnazjalne [%]
NK
K
NK
K
26,85
19,45
83,93
4,46
NK
82,14

Przedszkole [%]
NK
K
30,53
42,00
20,59
30,09
9,37
29,01
18,69
35,41
10,89
32,08
32,36
17,59
32,22
30,77
21,05
25,00
21,85
33,59
37,00
48,04
27,43
39,07
48,09
27,10
40,98
47,53
40,57
44,11
39,82
40,00
32,69
50,53
29,55
35,29

Ośrodek zdrowia [%]
NK
K
25,76
28,71
21,36
23,27
11,54
27,69
18,69
35,14
12,62
21,70
21,90
12,26
16,67
24,76
23,00
20,00
20,34
34,85
49,51
39,81
33,63
35,38
34,62
30,84
29,72
33,98
41,51
33,34
38,68
48,89
31,43
50,00
52,00
28,81

NK
24,43
29,17
26,47
26,45
12,40
34,37
24,07
32,43
11,88
18,27
22,86
21,49
27,91
29,52
24,24
21,88
26,27

Apteka [%]
K

K
4,47

30,53
40,62
34,31
38,84
44,97
31,26
25,00
27,71
30,70
37,50
27,62
37,39
36,04
40,96
41,42
41,67
28,81

Gimnazjum [%]

Tabela 2. Potrzeby mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej (cd.)

NK
23,42

Dom kultury [%]
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Michałów
Mirzec
Mniów
Nowy
Korczyn
Oksa
Opatowiec
Pacanów
Pawłów
Piekoszów
Pierzchnica
Radoszyce
Raków
Ruda
Maleniecka
Sitkówka
Nowiny
Skarżysko
Kościelne
Słupia
Jędrzejowska
Słupia
Konecka
Smyków
Sobków

Gmina

21,71
38,76
42,72
52,04
42,32
32,38
30,31
35,00
37,00
22,73
27,27
40,43
12,28
39,45
48,04
37,00

10,37
34,11
30,10
23,47
39,42
15,24
34,34
21,00
23,00
42,04
30,00
34,04
30,70
17,43
34,31
26,00

Przedszkole [%]
NK
K
23,85
47,71
27,27
40,00
17,76
57,94

36,19
22,45

16,98

30,09

28,13

31,82

34,04

21,05
20,95
18,75
35,78
14,29
31,00
19,80
34,34

10,47

36,19
39,80

41,51

11,50

44,79

22,73

34,05

39,86
46,67
47,92
22,02
31,42
42,00
50,50
36,37

23,82

Ośrodek zdrowia [%]
NK
K
17,59
47,22
16,21
45,05
17,31
46,15
NK

29,41
35,42

11,01

30,97

27,08

35,45

43,18

19,23
24,76
20,62
37,38
14,29
38,00
26,73
34,69

11,53

21,70
24,11
25,96

Apteka [%]
K

36,28
33,33

46,79

12,39

40,63

24,55

29,55

38,72
33,34
37,11
32,71
31,42
30,00
36,63
31,64

21,16

41,51
39,28
32,69
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Solec Zdrój
Stopnica
Strawczyn
Szydłów
Tuczępy
Wiślica
Wodzisław
Zagnańsk
Złota

Gmina
39,37
64,22
43,75
38,18
38,00
37,76
29,24
34,91
4,54

Ośrodek zdrowia [%]
NK
K
17,46
19,44
17,31
21,93
27,27
27,18
22,22
38,09
80,91
55,56
54,64
44,23
36,84
39,40
41,75
38,89
35,24
4,55

Źródło: Badania własne; Uwagi: NK – niekorzystne, K – korzystne.

Przedszkole [%]
NK
K
31,50
15,60
26,04
30,91
31,00
37,76
24,53
33,96
82,73
NK
30,08
27,78
30,21
27,19
40,40
43,43
23,64
39,05
82,14

Apteka [%]
K
29,27
49,07
32,29
36,85
33,34
29,29
32,72
31,43
7,15
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Wysoki stopień specjalizacji na obecnych rynkach dóbr przemysłowych wymusza coraz większe nakłady inwestycyjne na rozwój nowych
technologii i badania. Ważnym zagadnieniem, często decydującym w takim przypadku, jest pozyskanie odpowiedniego potencjału ludzkiego,
który wymusza rozwój odpowiedniej infrastruktury, w tym ekonomicznej i społecznej. Ponadto istotne znaczenie ma rozbudowa infrastruktury, w szczególności z zakresu ochrony środowiska. Decydujące znaczenie ma to zwłaszcza w przypadku obszarów chronionych. Równocześnie należy zaznaczyć, że obszary te są zdecydowanie w trudniejszej
sytuacji konkurencyjnej, ponieważ najważniejszym i nadrzędnym celem
jest zachowanie wyjątkowych zasobów przyrodniczych znajdujących się
w tym regionie. Należy również nadmienić, że fakt przewagi obszarów
chronionych w powierzchni danej jednostki samorządowej może być
powodem zaliczenia tego regionu do obszarów problemowych, które
uzyskują dodatkową pomoc ﬁnansową w ramach Unii Europejskiej na
wyrównanie szans rozwojowych.

4. Podsumowanie
Obszary chronione w Polsce, ze względu na wysokie walory przyrodnicze, należą do jednych z ważniejszych obszarów przyrodniczych
w Europie, a poddanie ich ochronie jest koniecznością. Ochrona prawna
w zależności od stopnia ochrony warunkuje działalność gospodarczą na
danym obszarze chronionym. W parkach krajobrazowych i obszarach
chronionego krajobrazu działalność gospodarcza jest dozwolona i powinna być prowadzona zgodnie z przepisami ogólnymi (ustawą o ochronie przyrody) i szczegółowymi (plan ochrony parku, rozporządzenie
wojewody). Problem rozwoju działalności gospodarczej na obszarach
chronionych i szans rozwojowych jest istotny ze względu na konieczność pogodzenia potrzeb mieszkańców z wymogami ochrony przyrody;
zwłaszcza lokalizacja infrastruktury logistycznej na obszarach chronionych jest szczególnie trudnym procesem ze względu na protesty ekologów i mieszkańców.
Z przedstawionych badań wynika, że z wymienionych elementów
infrastruktury ekonomicznej za niedostatecznie rozwinięte, stwarzające
największą uciążliwość dla mieszkańców i wymagające pilnej poprawy
uznano przede wszystkim braki w zakresie punktów skupu i zaopatrzenia w 26 gminach oraz punkty napraw sprzętu i maszyn rolniczych w 14
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gminach. Natomiast handel detaliczny, który jest najprostszym rodzajem działalności, wskazali tylko mieszkańcy w Stopnicy, a w pozostałych miejscowościach ocena była obojętna, tylko respondenci w Złotej nie
widzieli „potrzeby rozwoju tego rodzaju infrastruktury”. Jednocześnie
w zakresie elementów infrastruktury społecznej mieszkańcy za stwarzające największą uciążliwość i wymagające pilnej poprawy poprzez łatwiejszy dostęp uznali głównie: braki w zakresie dostępu do Domu Kultury – w 33 gminach oraz szkół ponadgimnazjalnych – w 28 gminach.
Najmniejsze problemy ankietowani zgłaszali w zakresie dostępu do aptek – w 6 gminach; tylko w 4 gminach mieszkańcy uważali, że występują
takie problemy.
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THE PROBLEMS DEVELOPMENT OF SOCIAL AND ECONOMY INFRASTRUCTURES IN
– ON THE
EXAMPLE OF SWIETOKRZYSKIE VOIVODESHIP

PROTECTED AREAS IN ASPECT OF LOGISTICS VS. THE INHABITANTS NEEDS

The problems development of the social and economy infrastructures in the
protected areas in Poland in the aspect inhabitants needs have been presented
in this paper. The legal barriers which are binding on protected areas and result
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mainly from the Act of Nature Conservation and the park protection scheme
cause numerous conﬂicts between the local inhabitants, workers of the park,
conservationists and investors. These conﬂicts concern many aspects, particularly the localisation of the infrastructure, human settlement and the protection of
the area. The analysis of infrastructures covers in the aspects inhabitants needs.
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WPŁYW FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH
E-GOSPODARKI NA KSZTAŁTOWANIE PROCESÓW LOGISTYCZNYCH

1. Wprowadzenie
E-gospodarka (nowa gospodarka, gospodarka elektroniczna) rozumiana jest jako realizacja procesów gospodarczych z wykorzystaniem
środków elektronicznej wymiany danych. Zmiany zachodzące w gospodarce prowadzą do coraz szerszego zakresu stosowania narzędzi
teleinformatycznych, a w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiło znaczne
przyspieszenie tych procesów. Spowodowane to zostało pojawieniem
się uniwersalnych sieci komputerowych, mających zasięg globalny, które łączą przedsiębiorstwa i klientów w czasie rzeczywistym. Ewolucja
w kierunku e-gospodarki jest konsekwencją rosnącej dostępności nowoczesnych technologii oraz potrzeby komunikacji pomiędzy ﬁrmami
uczestniczącymi w procesach logistycznych. Niewątpliwie w najbliższych latach gospodarka elektroniczna wywoła konieczność zmian w całych systemach logistycznych, chociaż szybkość, poziom, efekty i tempo
tych zmian będą z pewnością różne dla poszczególnych branż i sektorów
gospodarczych.
Rozwój e-gospodarki przyczynia się do zmian organizacyjnych
i strukturalnych wewnątrz przedsiębiorstw. W obliczu silnej konkurencji rynkowej przedsiębiorstwa szukają nowych rozwiązań, które pozwolą obniżyć koszty prowadzonej działalności, podnieść efektywność oraz
dotrzeć do nowych klientów. Jednym z kierunków działań jest optymalizacja działań logistycznych i dostosowanie ich do warunków „nowej gospodarki”, m. in. poprzez zlecanie ich wyspecjalizowanym operatorom
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logistycznym, stosującym zaawansowane metody modelowania procesów logistycznych.

2. Wpływ zmian gospodarczych
na przedsiębiorstwa logistyczne
Nowe wyzwania postawione przed przedsiębiorstwami logistycznymi przez klientów wymagają stosowania nowych rozwiązań organizacyjnych i wprowadzania nowoczesnych technologii. Muszą one inwestować w coraz bardziej zaawansowane systemy informatyczne i łączności,
aby móc poprawić wydajność i efektywność procesów logistycznych na
każdym etapie łańcucha dostaw. Nie mniej ważne jest minimalizowanie
ryzyka w łańcuchach dostaw oraz kształtowanie dobrych relacji z klientami, opartych na pełnej wymianie informacji. Wpływ gospodarki elektronicznej na funkcjonowanie łańcuchów dostaw w porównaniu z funkcjonowaniem w gospodarce tradycyjnej został przedstawiony w tabeli 1.
Tradycyjna gospodarka, oparta na skali produkcji i fascynacji wysoko wydajną techniką, ustępuje miejsca rozwiązaniom zapewniającym
wzrost różnorodności oferty i szybkości realizacji zamówień. W nowej
gospodarce informacja zwrotna pozyskiwana jest wprost od klientów
drogą elektroniczną, dzięki rozbudowanym systemom CRM i może być
natychmiast wykorzystana w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Sterowane elektronicznie cykle produkcyjne mogą niemal natychmiast adaptować się do zmiennych oczekiwań klientów. Elektroniczny obieg i wymiana dokumentów usprawniają zarządzanie produkcją i wprowadzają
ogromne zmiany w logistyce, przyczyniając się do zwiększenia elastyczności przedsiębiorstwa na niespotykaną dotąd skalę. Możliwa stała się
produkcja na zamówienie w skali globalnej i w związku z tym postępuje
indywidualizacja podaży1.
Internet i e-commerce są nowymi wyzwaniami dla logistyki. Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w ciągu
ostatnich 20 lat był główną siłą napędową wzrostu sektora usług i nadal
jest głównym czynnikiem innowacyjności w tym sektorze. Miliardy ludzi na całym świecie jest podłączonych do internetu, a dalszy gwałtowny
wzrost zasięgu tej sieci oznacza, że corocznie przybywają miliony następ1
A. Wawszczyk, E-gospodarka. Poradnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2003,
s. 27-28.
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Tabela 1. Zmiany w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw pod wpływem
e-gospodarki
Zakres łańcucha
dostaw

W gospodarce
elektronicznej
Produkty zaawansowane
technologicznie, powszechStandardowe produkty
nie wyposażane w elektronikę
Rozwijanie
Rynek masowy/ujednoli- Zróżnicowane produkty
produktów i usług
cony
i usługi
Zoptymalizowana wartość
Zoptymalizowana funkcjododana w działaniu sieci
nalność jednostkowa
jako całości
Komunikacja masowa
Kontakty „jeden na jeden”
Podażowe „pchanie” na
Popytowe „ciągnięcie”
podstawie ekstrapolacji
– zarządzanie popytem
prognozy
w czasie rzeczywistym
Generowanie
popytu
Pionowe struktury rynkoRynek hybrydowy
we
Jeden segment – jeden ka- Jeden segment – wiele kanał (rynek, sprzedaż)
nałów (rynek, sprzedaż)
Jeden segment – jeden ka- Jeden segment – wiele kananał (wykonanie, obsługa)
łów (wykonanie, obsługa)
Produkcja na magazyn
Produkcja na zamówienie
Zaspakajanie
popytu
Łańcuch dostaw
Sieć wartości
Zmniejszenie zwrotów to- Wzrost zwrotów towarów
warów
– rozwój logistyki zwrotów
Wirtualne przedsiębiorFizyczne przedsiębiorstwo
stwo
Planowanie/
zarządzanie
Formułowanie strategii
Dynamiczne formułowanie
przedsiębiorstwem opartej na przemyśle
strategii
Zlecenie i kontrola
Budowanie aliansów
W gospodarce tradycyjnej

Źródło: Gower handbook of supply chain management, Edited by J. Gattorna, R. Ogulin,
M.W. Reynolds, Gower Publishing, Ltd., Aldershot 2003, s. 5.

nych użytkowników. Internet w większym stopniu pozwala klientom na
samoobsługę. Wszystko to powoduje, że ﬁrmy, wykorzystując dostępne
technologie, wchodzą w interakcje z klientami i partnerami biznesowymi, świadcząc usługi natychmiastowo bez względu na granice między
krajami. W związku z tym ﬁrmy musiały dokonać ponownej oceny szans
i wyzwań oraz ponownie zbadać, jaką przyjąć koncepcję prowadzenia
działalności. Przedsiębiorstwa muszą przede wszystkim przyjąć inno-
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wacyjne strategie i praktyki biznesowe, jeśli chcą skutecznie działać na
tym nowym globalnym rynku2.
Firmy będące liderami rynku ewoluowały i przekształciły swoje łańcuchy dostaw od statycznych i odizolowanych, poprzez funkcjonalne,
skoncentrowane na osiąganiu doskonałości operacyjnej, integrację poziomą wewnątrz ﬁrmy, do współpracy z zewnętrznymi partnerami oraz
sterowanych popytem (rys. 1).
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Rys. 1. Ewolucja modeli funkcjonowania ﬁrmy w łańcuchu dostaw
Źródło: Follow the leaders. Scoring high on the supply chain maturity model,
IBM Institute for Business Value 2005, s. 2.

Spośród przedstawionych modeli funkcjonowania ﬁrmy w łańcuchu
dostaw model sterowany popytem został uznany za najbardziej rozwiniętą formę łańcuchów dostaw. Łańcuchy dostaw sterowane popytem
są zintegrowane od początku do końca całej działalności z kluczowymi
klientami, partnerami, dostawcami i usługodawcami. W najbardziej skutecznych łańcuchach dostaw zarządzający nimi aktywnie przekształcają
swoje strategie i adaptują wiodące praktyki zarządzania, w tym3:
• koordynację funkcji biznesowych w całym łańcuchu dostaw,

2
R. Chapman, C. Soosay, J. Kandampully, Innovation in logistic services and
the new business model: A conceptual framework, „International Journal of Physical
Distribution & Logistics Management” 2003, vol. 33 no 7, s. 631-632.
3
Follow the leaders. Scoring high on the supply chain maturity model, IBM Institute
for Business Value 2005, s. 2.
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• rozwijanie sposobów korzystnej dla wszystkich współpracy
w celu wzmocnienia łańcucha dostaw,
• synchronizację podaży i popytu poprzez planowanie i prognozowanie,
• zarządzanie cyklami łańcucha dostaw,
• rozwijanie zróżnicowanej struktury kosztów,
• dzielenie ryzyka z partnerami,
• korzystanie z informacji w czasie rzeczywistym, aby mieć zdolność do szybkiego reagowania na wymagania klientów w procesach sterowanych popytem.
Wprowadzenie łańcuchów dostaw sterowanych popytem wymaga
od przedsiębiorstw zmian w strategiach, które opierają się na zmianie
modelu funkcjonowania ﬁrmy w łańcuchu dostaw z tzw. pchanego –
push na tzw. ciągnięty – pull oraz wprowadzania usług „szytych na miarę”. Wprawdzie utrzymywanie zapasów zapewnia dostępność towaru
i zakładany poziom obsługi klienta, łagodzi nieregularności łańcucha
dostaw i problemy jakościowe, ale powoduje również negatywne zjawiska. Posiadanie zapasów kosztuje, zamrożone są w nich środki pieniężne
i często niezbędna jest realizacja mało produktywnych inwestycji. Działalność ﬁrmy opartej na modelu pull opiera się na prostej i skutecznej ﬁlozoﬁi realizowania łańcucha dostaw w ścisłym związku z rzeczywistym
popytem (począwszy od konsumenta lub detalisty). Jednak wprowadzenie tego modelu wcale nie jest proste. Aby dojść do obsługi sprzedaży,
produkcji i zaopatrzenia sterowanych popytem w sposób zintegrowany,
należy zaprojektować i zrealizować nowe rozwiązania na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym4.
Do sterowania planami produkcji i zaopatrzenia, czyli przepływem
produktów przez łańcuch dostaw, wykorzystywana jest znajomość rzeczywistego popytu lub jego prognozy. Zamówienia i produkcja są wstrzymywane dopóki posiadane produkty nie zostaną sprzedane lub zużyte.
Można powiedzieć, że w ten sposób posiadane informacje zastępują posiadanie ﬁzycznych zapasów i w przeciwieństwie do dóbr materialnych
mogą być uzyskane, przechowywane, przetwarzane, łatwo dzielone
i administrowane bez ponoszenia większych kosztów. W modelu tym

4
P. Hajdan, Nadmierne zapasy utrudniają funkcjonowanie na rynku, „Gazeta
Prawna” 2006 nr 223. Arykuł dostępny na stronie http://staging.deloitte.com/
dtt/article/0,1002,sid%253D71129%2526cid%253D140940,00.html [dostęp z dnia
17.02.2009].
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możliwa jest szybka i aktywna reakcja na nieprzewidywalne, dynamiczne zmiany popytu, zarówno w górę, jak i w dół łańcucha dostaw.
Just-in-time, cross-docking i quick response to tylko niektóre z koncepcji
wykorzystywanych w tych systemach logistycznych. Ponieważ zapotrzebowanie na produkt jest znane z dużą dokładnością, można zrezygnować z przechowywania produktów i realizacji tradycyjnych procesów
w magazynach i centrach dystrybucji. Zamiast tego są one wytwarzane
i transportowane w mniejszych ilościach i dostarczane bezpośrednio do
klientów lub są łączone z innymi towarami do natychmiastowej dostawy
w wyniku usług cross-docking5.
Do podstawowych tendencji obserwowanych obecnie w łańcuchach
dostaw zalicza się również zmianę wyznaczników efektywności zintegrowanych łańcuchów dostaw z kosztów i jakości na zdolność do szybkiego reagowania (ang. responsiveness), optymalne wykorzystanie zasobów (ang. leanness) i elastyczność (ang. agility). Zmiana ta jest jednak
możliwa dopiero po osiągnięciu przez łańcuchy dostaw dobrych wyników w kategoriach tradycyjnych.
Z efektywnym zarządzaniem łańcuchem dostaw związane są nowe
koncepcje, które uwzględniają coraz szerszy zakres łańcucha, przepływ
produktów w bardziej dynamicznym ujęciu i skoncentrowanie uwagi
na zapotrzebowaniu klienta. Dlatego też w niektórych badaniach parametrów dotyczących logistyki i łańcuchów dostaw zwrócono uwagę na
to, że najlepsze łańcuchy dostaw są już nie tylko szybkie i ekonomiczne,
ale także elastyczne, adaptujące się do aktualnych uwarunkowań rynkowych i zdolne do współpracy. W stosunku do łańcuchów dostaw charakteryzujących się wymienionym powyżej zestawem cech zastosowane
zostało określenie „potrójne A” (ang. Triple-A: Agile, Adaptable, Aligned)6.
Elastyczny łańcuch dostaw to taki, w którym kładzie się nacisk na zdolność łańcucha do szybkiej reakcji na zmiany w popycie i podaży oraz
sprawne likwidowanie wewnętrznych zakłóceń. Adaptacja określa zdolność łańcucha wartości do odbioru sygnałów o zmianach w otoczeniu
i do odpowiedzi na nie, a także do dostosowywania się do strukturalnych zmian na rynku, np. dotyczących głównych rynków zaopatrzenia.
Natomiast łańcuchy dostaw wyrównane i zdolne do współpracy to takie,
5
A. Regan, J. Holguin-Veras, G. Chow, M.H. Sonstegaard, Freight Transportation Planning and Logistics, s. 4, http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/
millennium/00044.pdf z dn. 10.12.2008.
6
H.L. Lee, The Triple-A supply chain, „Harvard Business Review” 2004, vol. 82,
no 10, s. 102-112.
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które potraﬁą osiągnąć kompromis i zrównać interesy wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w łańcuchu dostaw oraz zachęcić partnerów
do współdziałania w celu poprawy funkcjonowania całego łańcucha.

3. Nowe formy outsourcingu w obsłudze logistycznej
Skutkiem rozwoju e-gospodarki jest wprowadzanie coraz to nowszych form outsourcingu lub też, jak niektórzy to określają, nowych
modeli biznesowych7. Tradycyjnie załadowcy zakupywali usługi transportowe u przewoźników posiadających własny majątek (ang. assed-based), którzy mogli świadczyć usługi po niższych kosztach, ze względu na
korzyści skali produkcji i specjalizację. Gdy większego znaczenia w integracji łańcuchów dostaw zaczęły nabierać technologie informatyczne,
zaczęło rosnąć znaczenie dostawców usług logistycznych, nieposiadających własnych aktywów. Coraz częściej korzyści skali, czy korzyści wynikające z możliwości zarządzania i integrowania komplementarnych
usług logistycznych, stały się źródłem obniżania kosztów lub udoskonalania świadczonych usług i były podstawowym kryterium wyboru tych
usług. Globalizacja działalności gospodarczej zwiększyła zapotrzebowanie na globalne łańcuchy dostaw, które są coraz dłuższe, bardziej skomplikowane i kosztowniejsze. Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe
poszukują dostawców usług logistycznych, którzy mogą sprostać ich potrzebom logistyki globalnej8.
Tendencja do wydzielania czynności logistycznych przyczyniła się
do rozwoju działalności operatorów logistycznych określanych jako 3PL
(ang. third-party logistics, forwarding logistics or contract logistics), a następnie również 4PL (ang. fourth-party logistics, supply chain logistics, lead logistics provider – LLP) i 5 PL (ang. ﬁfth-party logistics) (rys. 2).
3PL oznacza korzystanie z zewnętrznych organizacji do pełnienia
funkcji logistycznych, które mogą dotyczyć całego procesu logistycznego lub tylko wybranych funkcji. Dostawca usług typu 3PL oferuje usługi, które generalnie wymagają wykorzystania z jego własnych urządzeń,
środków transportu i innych zasobów. Występuje on jako „strona trzecia” pomiędzy producentem i ostatecznym klientem.
7
Por. Characteristics, strategies and trends for 3PL/4PL in Australia, ALPHA Research Consortium, 30 March, 2004, s. 17.
8
A.Regan, J. Holguin-Veras, G. Chow, M. H. Sonstegaard, op.cit., s. 4-5.
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Rys. 2. Ewolucja modeli outsourcingu
Źródło: Opracowanie na podstawie Characteristics, strategies and trends for 3PL/4PL,
op.cit., s. 14.

4PL lub logistyka łańcucha dostaw jest ewolucją koncepcji 3PL w celu
zapewnienia usług lepszej jakości, dostosowania się do specyﬁcznych
wymogów klientów i większej elastyczności. Przedsiębiorstwa zaliczane
do 4PL zarządzają i przeprowadzają skomplikowane operacje logistyczne
obejmujące cały łańcuch dostaw od początku do końca. Często wywodzą
się one z przedsiębiorstw 3PL, ale ich działalność ma jednak znacznie szerszy zakres, zwłaszcza w dziedzinie usług informacyjnych i zarządzania
procesami biznesowymi. 4PL koordynuje realizację procesów logistycznych występujących wzdłuż całego łańcucha dostaw swojego klienta, począwszy od dostawców surowców aż do ostatecznych nabywców, a nie
tylko na określonym jego odcinku, jak ma to miejsce w przypadku 3PL9.
9
I. Dembińska-Cyran, Nadchodzi czas 4PL; http://www.logistyka.net.pl/index.
php?option=com_content&task=view&id=3671&Itemid=40 z dn. 10.10.2008.
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Model outsourcingu 5PL jest kolejnym krokiem w rozwoju całkowitej integracji logistyki. Podmioty 5PL są usługodawcami zintegrowanych
usług logistycznych. Są one zdolne rozwijać i wdrażać elastyczne łańcuchy
dostaw o charakterze sieciowym, aby zaspokoić zapotrzebowanie wszystkich partnerów, w tym producentów, dostawców, przewoźników i kupujących. Usługodawcy 5PL zarządzają łańcuchem dostaw na poziomie
strategicznym i koncentrują się na dostarczaniu rozwiązań logistycznych
w całym łańcuchu dostaw10. Głównymi zadaniami jest mapowanie i reengineering łańcucha dostaw, funkcje 4PL (kontrola transportu, załadunków, magazynowania itp.) oraz zapewnienie zintegrowanych systemów
w celu zapewnienia widzialności i kontroli w czasie rzeczywistym. Zadaniem 5PL jest również dostosowanie poszczególnych łańcuchów dostaw
do działania we wspólnej sieci zarządzanej na poziomie strategicznym
przez jeden podmiot. Uczestnicy sieci są w stanie czerpać większe korzyści z widzialności przepływów w czasie rzeczywistym i efektów ekonomii
skali, uzyskując wyższą wydajność i niższe koszty, jakich nigdy nie osiągnęliby korzystając z usług 3PL11. Kluczem do sukcesu w tej dziedzinie są
technologie informacyjne i integracja systemów komputerowych.

4. Innowacyjne koncepcje w strukturach organizacyjnych –
od łańcuchów dostaw do wirtualnych sieci dostaw
Obecnie wiele przedsiębiorstw rozszerza zasięg swojego działania
poza granice tradycyjnego łańcucha dostaw i angażuje się w takie działania, które wykraczają poza ich własną sferę kontroli. W tym celu organizują konkurencyjne sieci przedsiębiorstw, które rozwijają możliwości i umiejętności tych organizacji w zakresie łańcucha dostaw, będące
częścią wartości dodanej tworzonej przez te sieci. Firmy, które szukają
wsparcia i wchodzą w alianse z różnymi podmiotami oraz dostawcami, postępują w ten sposób nie dla obniżenia kosztów, ale właśnie dla
wyspecjalizowanego know-how, w celu rozszerzenia swoich podstawowych kompetencji. W nowoczesnym biznesie, określenie „outsourcing”
zostało uzupełnione, a nawet stopniowo jest zastępowane słowem „out10
P. Hosie, The Evolution of the 5PL; http://log.ae/2008/04/01/the-evolutionof-the-5pl/ z dn. 27.12.2008.
11
What is ﬁfth party logistics (5PL)? 5PL Supply chain engineering; http://5pl-uk.
com/what.html z dn. 27.12.2008.
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partnering”, które można przetłumaczyć jako wchodzenie w partnerskie
relacje z innymi podmiotami w sieci dostaw12.
Wyższość sieci polega na stworzeniu nowych form współpracy między ﬁrmami. Współpraca poprawia elastyczność, ponieważ sieci mogą
być szybko utworzone i zmieniane. Coraz więcej ﬁrm korzysta z zalet
udziału w sieciach lub wirtualnych korporacjach. Logistyka spełnia funkcję stabilizacji i koordynacji w takich stale zmieniających się sieciach dostaw i dystrybucji. Logistyka przedsiębiorstwa nie tylko kontroluje swoje własne przepływy materiałów i informacji, ale również dąży do ich
optymalizacji w całym łańcuchu wartości, w ścisłej współpracy z innymi
ﬁrmami. Dla sieci ﬁrm ważne jest, aby wszystkie przedsiębiorstwa w niej
uczestniczące odnosiły korzyści z tej współpracy. Zarządzanie sieciami
logistycznymi wymaga dużego nakładu koordynacji ze strony spółek
uczestniczących, a efektywne narzędzia komunikacji i przepływu informacji pozwalają uniknąć sytuacji, że koszty koordynacji byłyby wyższe
niż korzyści z tej współpracy.
Tworzenie elastycznych sieci logistycznych stwarza również nowe
szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą one konkurować
na rynkach światowych, oferując wspólnie opracowane i wyprodukowane wyroby lub usługi. Połączenie podstawowych kompetencji poszczególnych przedsiębiorstw uczestniczących w sieci jest skuteczną metodą
tworzenia wartości dodanej. Dlatego też sieci przedsiębiorstw mogą
być obecnie bardziej skuteczne i efektywne niż duże korporacje. Są one
w stanie szybko i elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Integracja nowych partnerów, z wysokimi podstawowymi umiejętnościami, może następować w zależności od pojawiających się potrzeb
i sytuacji na rynku13.

5. Podsumowanie
Rozwój e-gospodarki i społeczeństwa informacyjnego spowodował
ukształtowanie się nowych uwarunkowań i wyzwań dla funkcjonowania
łańcuchów dostaw. Zwiększanie zasięgu informatyzacji w gospodarce
12

R. Chapman, C. Soosay, J. Kandampully, op.cit., s. 637.
H. Baumgartem: Trends and Strategies in Logistics – Superiority of Networks.
German Logistics Congress 1998, s. 18; https://dspace.lib.cranﬁeld.ac.uk/
bitstream/1826/523/2/SWP0399.pdf z dn. 10.12.2008.
13
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i życiu społeczeństwa prowadzi do ciągłych zmian w procesach dostaw
i produkcji, jak też do modyﬁkacji metod pracy i zachowań klientów.
Zmiany w transporcie i innych usługach logistycznych występują z racji ich wtórnego charakteru i usługowych funkcji. Zastosowanie technologii informatycznych wpłynęło na zmiany preferencji przedsiębiorstw
w zakresie usług logistycznych, a tym samym na zmiany w rozmiarach
i strukturze łańcuchów dostaw. Pojawiły się nowe koncepcje efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw, które uwzględniają szerszy zakres
łańcucha, szybszy przepływ produktów i koncentrację uwagi na zapotrzebowaniu klienta.
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IMPACT OF E-BUSINESS ON LOGISTICS PROCESSES MODELLING
In this paper new conditions and challenges for logistic processes were presented. Changes in the transport and other logistic services occur by their secondary character and service functions. The application of ICT has inﬂuenced
changes of the preference of enterprises in the ﬁeld of logistic services, changes
in sizes and the structure of supply chains. New concepts of effective supply
chain management have appeared, which have taken into account the broader
range of the chain, the quicker ﬂow of products and the concentration of the attention into consideration on the customer’s demand.
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PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA RELACJI MIĘDZY DOSTAWCĄ
I ODBIORCĄ W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

1. Wstęp
Relacje pomiędzy partnerami handlowymi istniały zawsze. W dawnych czasach kupcy starali się pozyskać lojalnych klientów poprzez pełne zaspokojenie ich oczekiwań. W myśl tej zasady podróżując od miasta
do miasta, mogli czuć się bezpiecznie, mając niewielką liczbę przyjaciół
w każdym z nich1. Dla przykładu średniowieczne prawo handlowe
stworzyło system, w ramach którego wszyscy uczestnicy ograniczonego
przestrzennie rynku znali się nawzajem i czuli się bezpiecznie: kupujący – wiedząc dokładnie, co kupują, sprzedawcy – mając pewność stabilnych przychodów2. Można więc powiedzieć, że w dawnych czasach bliskie relacje z klientem były naturalnym podłożem wszelkich transakcji.
Stopniowe rozluźnianie się tych relacji w następnych epokach wynikało
z przemian, które nieuchronnie następowały w otoczeniu. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć wciąż rosnący rynek konkurencji, powstające nowe branże, coraz szybszy przepływ informacji i rozwój technologii informatycznych. Podejmując próbę wskazania różnych typów
interakcji w łańcuchach dostaw, należy zdeﬁniować kilka pojęć: czym
jest związek, relacja i formy koordynacji rynkowej i integracja.

1
Ch. Groonross, Relationship marketing: strategic and tactical implications, Management decision 1996, 34/3, s. 5.
2
J.N. Sheth, A. Parvatiyar, The evolution of relationship marketing, International
Business Review 1995, 4/4, s. 397-405.
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Relacje są pojęciem bardziej ogólnym, deﬁniowanym w słowniku
języka polskiego jako: „(...) wszelki związek czy zależność (stosunek)
między dwoma lub więcej przedmiotami danego rodzaju, pojęciami,
wielkościami (...)3. Z kolei związek to zespół instytucji (...) zorganizowanych działających wspólnie, mających wspólne cele (...)4. Do różnych
typów związków zaliczymy między innymi związek dostawca-producent, związek producent-dystrybutor, czy np. związek dystrybutor-sieć
detaliczna.
Wszystkie sytuacje możliwe w relacji dostawca-odbiorca w łańcuchu
dostaw opisuje tzw. paradygmat koordynacji rynkowej KKK (kooperacja, konkurencja, kontrola)5. Oprócz konkurencji i kooperacji wskazuje
on również zjawisko kontroli, rozumiane jako dążenie do zdobycia władzy gospodarczej lub – ujmując inaczej – jako dążenie do zdobycia i wykorzystania przeważającej siły przetargowej.

konkurencja

kooperacja

integracja
łaĔcucha dostaw

kontrola



Rys. 1. Paradygmat KKK a integracja łańcucha dostaw
Źródło: Opracowanie własne.

Rozpatrując paradygmat KKK na tle integracji łańcucha dostaw
(rys. 1) jako procesu gospodarczego należy zauważyć, że integracja może
występować we wszystkich formach koordynacji rynkowej. Tak więc
3
4
5

Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 1978, s. 41.
Ibidem, s. 1069.
A. Sulejewicz, Partnerstwo strategiczne, SGH, Warszawa 1997, s. 64-67.
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związki ﬁrm oparte na konkurencji mogą dokonywać ścisłej integracji poszczególnych procesów np. w fazie przedkonkurencyjnej. Z kolei
w układach nie nacechowanych konkurencją integracja może występować z lekkim nasileniem z uwagi na rodzaj produktu, którego dotyczy
układ partnerski.
Zarówno Marshall jak i Coase twierdzili, że istnieją alternatywne formy organizacji, czy to dla rynku, czy dla pionowo zintegrowanych ﬁrm.
Ellram badała relacje w łańcuchu dostaw z punktu widzenia czysto rynkowych transakcji oraz z punktu widzenia związków polegających na
dobrych relacjach6. Firmy przyjmują strategie przejmowania, fuzji (acquisition strategies), aby zdobyć kontrolę nad łańcuchem dostaw, przejąć
pakiet kontrolny lub stworzyć spółki joint ventures. Badania przeprowadzone w różnych branżach dowodzą, że ﬁrmy starają się przejąć kontrolę nad innymi podmiotami w łańcuchu dostaw, celem uzyskiwania
większych korzyści, nie zawsze dla obu stron kontraktu. Ta szczególna
perspektywa ma swoje źródło między innymi w podejściu sieciowym,
gdzie w modelach sieciowych mamy do czynienia z ﬁrmą koordynatorem lub ﬁrmą ﬂagową sprawującą kontrolę nad pozostałymi uczestnikami sieci. Również M. Christopher deﬁniuje łańcuch dostaw jako sieć
powiązanych ze sobą ﬁrm7.

2. Kooperacja/partnerstwo
W literaturze przedmiotu najczęściej opisywaną formą koordynacji
rynkowej jest kooperacja, rozumiana często jako układ partnerski pomiędzy podmiotami w łańcuchu dostaw.
Partnerstwa zwykle obejmują związki między dwoma lub większą
liczbą różnych typów organizacji na różnych etapach łańcucha dostaw,
np. detalista i dostawca odzieży. Partnerstwo jest odróżniane od sojuszu strategicznego, który z reguły określa się jako sytuację, kiedy dwie
lub więcej ﬁrm w tej samej części łańcucha zgadzają się współpracować.
Omawiając różne formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw
należy zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie ma relacji, która byłaby re6
W.C. Benton, M. Malonii, The inﬂuence of power driver buyer/seller relationships
on supply chain satisfaction, Journal of Operations Management 2005, 23, s. 2.
7
M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 137.

158

Anna Łupicka

lacją partnerską bez jakiejkolwiek skazy rywalizacji czy konﬂiktu interesów. Stąd wielu badaczy i naukowców zamiast terminu „partnerstwo”
używa terminu „związki podobne do partnerstwa” (partnership-like relationship)8.
Sprawność łańcucha dostaw i obniżenie kosztów można osiągnąć
poprzez relacje nacechowane kontrolą lub relacje kooperacyjne. Jednakże obniżenie kosztów, czy lepsza sprawność w łańcuchu dostaw mogą
być katalizatorem przesunięcia się w stronę związków podobnych do
partnerstwa. Prawdopodobne jest, że kooperacja jest koniecznym i wystarczającym warunkiem, aby ﬁrma osiągnęła zarówno skuteczność, jak
i obniżkę kosztów w jakimkolwiek łańcuchu dostaw.
Potencjalne korzyści ze zintegrowanej współpracy w relacji dostawca-odbiorca wymienili M. Malonii i W.C. Benton9. Autorzy wskazują, że
współpraca w relacji dostawca-odbiorca przynosi korzyści odbiorcom,
przede wszystkim redukuje ich niepewność związaną z kosztami materiałów, jakością, okresami realizacji zamówień, a także dostępnością
i szybkością reakcji. Współpraca zmniejsza również niepewność dostawców dotyczącą rynku, zrozumienia potrzeb konsumentów i specyﬁkacji
produktów.
W takiej relacji zmniejsza się także niepewność działań obu stron
w zakresie: zmniejszania oportunizmu, zwiększenia komunikatywności, dzielenia się nagrodami i ryzykiem, zbieżnych oczekiwań i celów,
i w końcu zmniejszenia efektów z zewnątrz.
Działanie w zintegrowanej relacji dostawca-odbiorca poza korzyściami płynącymi ze zmniejszania niepewności przynosi również oszczędność kosztów, między innymi z: ekonomii skali w zamawianiu, produkcji, transporcie, obniżenia kosztów administracji, zmniejszenia kosztów
zmian (switching costs), integracji procesów, technologii i zwiększenia
użyteczności zasobów. Poza tym zwiększa zdolność reagowania poprzez wspólny rozwój produktu i procesów, szybszy dostęp do rynku
oraz ulepszone cykle czasowe. Tabela 1 przedstawia czynniki, które mają
istotny wpływ na partnerstwo/kooperację w łańcuchu dostaw.
Związki podobne do partnerstwa muszą być czymś motywowane,
najlepiej gdy obie strony odnoszą korzyści, które można uzyskać, gdy
istnieje właściwy podział władzy pomiędzy stronami i każdy z partnerów odpowiedzialny jest za powierzone mu zadanie.
8
K. Gofﬁn, F. Lemie, M. Szwejczewski, An exploratory study of close suppliermanufacture relationships, Journal of Operations Management 2006, 24, s. 189-209.
9
W.C. Benton, M. Malonii, op.cit., s.3.
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Tabela 1. Czynniki wpływające na partnerstwo
Czynnik
Zgodność
Koordynacja
Wzajemna
zależność
Wsparcie
naczelnego
kierownictwa
Równowaga
władzy
Zaufanie
Zrozumienie
zachowań
biznesowych
Podział zysków
i ryzyka
Zaangażowanie
Wspólne
działania
Jakość
komunikacji
Dzielenie się
informacjami
Długość relacji

Charakterystyka
Stopień kompatybilności w każdym obszarze – w sferze
działań, celów itp.
Stopień harmonijnego współdziałania pomiędzy partnerami
Stopień możliwości wpływu na podejmowane przez partnera decyzje
Stopień zrozumienia przez naczelne kierownictwo obu
partnerów korzyści wynikających ze współdziałania z partnerem
Stopień równowagi władzy obu partnerów w związku
Stopień zaufania między partnerami
Stopień zrozumienia zachowań, celów i polityki między
partnerami
Stopień zgodności co do podziału korzyści i ryzyka
w związku z partnerem
Stopień zaangażowania się partnerów w rozwój związku
Stopień poszerzenia granic organizacji i objęcia nimi partnera
Poziom skuteczności systemu wzajemnego porozumienia
się między partnerami
Stopień otwartości systemów informacji partnerów
Czas trwania relacji między partnerami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. Rejner-Nowacka, Jakość
partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie, w: Przedsiębiorstwo partnerskie,
red. A. Romanowska, M. Trocki, Diﬁn, Warszawa 2002, s. 124

3. Konkurencja
Warto by zastanowić się, czy uzyskiwane dziś w logistyce korzyści
z kooperacji (i zarządzania sieciami) różnią się w istotny sposób „wrażliwością” na poziom walki negocjacyjnej. Walka ta zawsze utrudnia uzyskiwanie korzyści ze współpracy, ale powstaje pytanie: czy w miarę rozwoju informatyki i logistyki nie wzrasta poziom konﬂiktu między sformułowanymi wyżej celami? Jeśli rosną korzyści możliwe do uzyskania
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w obszarze logistyki, to przecież rosną i potencjalne „wygrane” w walce
negocjacyjnej. Z drugiej strony maksymalizacja wspomnianych korzyści wymaga coraz to większego poziomu zaufania, wymiany informacji
i w ostateczności partnerstwa. Powstaje więc ważny dylemat: ile konkurencji, a ile partnerstwa?10
Nawet partnerskie relacje między dostawcą i odbiorcą są swoistym
„przekładańcem” konkurencji i kooperacji (z groźbą kontroli i kryjącym się w cieniu oportunizmem). Już wiele lat temu G. Hamel, Y.L. Doz
i C.K. Prahalad zwracali uwagę na to, że w ramach współpracy toczy
się rywalizacja. W artykule podsumowującym ich pięcioletni cykl badań
nad partnerstwem strategicznym napisali:11
• Współpraca jest inną formą konkurencji,
• Harmonia nie jest główną miarą sukcesu,
• Współpraca ma swoje granice.
Tak więc wszelkie formy partnerstwa są przejawem walki konkurencyjnej z pozostałymi rywalami i jednocześnie prowadzą do rywalizacji
z partnerem lub partnerami. Jeśli ﬁrmy partnerskie występują w sojuszu
w relacji „dostawca-odbiorca”, to rywalizacja zawiera w sobie walkę negocjacyjną. Jeśli partnerstwo dotyczy wiedzy, technologii, czy rynku, to
rywalizacja przypomina walkę negocjacyjną (każda ze stron może przykładowo dążyć do uzyskania większej wiedzy kosztem udostępniania
jak najmniejszej części swych umiejętności).
Przez ostatnią dekadę koordynacja rozprzestrzeniała się poza pojedynczą ﬁrmę, w kierunku integracji ﬁrm w ramach łańcucha dostaw,
przede wszystkim by osiągnąć przewagę konkurencyjną w stosunku do
rywali na rynku. Amerykański przemysł samochodowy jest doskonałym
przykładem, jak zarządzanie łańcuchem dostaw, jako kluczowa kompetencja ﬁrm, przyczynia się do uzyskania strategicznej przewagi konkurencyjnej. Kiedyś amerykańscy producenci samochodowi utrzymywali
światową dominację w przemyśle, ciesząc się monopolistycznym udziałem w rynku i płynącymi z tego korzyściami. W latach siedemdziesiątych
dwudziestego wieku producenci japońscy rozpoczęli podkopywanie
udziału w rynku amerykańskich producentów poprzez wysoką jakość,
produkcję samochodów paliwooszczędnych, które mogły być dostarczane do Stanów Zjednoczonych po znacznie niższych cenach niż oferowała
konkurencja amerykańska. Japońska przewaga konkurencyjna wywo10

Ibidem, s. 189-209.
G. Hamel, Y.L. Doz, C.K. Prahalad, Collaborate with your competitors and win,
Harvard Business Review, January-February 1989, s. 135.
11
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dziła się ze ścisłej kontroli łańcucha dostaw przez zastosowanie koncepcji Keirestu, która pozwoliła na osiągnięcie najlepszych praktyk napędzających rozwój przemysłu samochodowego, takich jak rozwój produktu,
wysoka jakość pojazdów, redukcja kosztów i skrócenie cyklu produkcji.
Amerykańscy producenci, próbując odzyskać udział w rynku na przełomie lat 80. i 90. dwudziestego wieku, powielili praktyki Japończyków
poprzez integrację z dostawcami12.Wraz z ponownym zdobyciem pozycji na rynku przez amerykańskich producentów samochodowych integracja łańcucha dostaw w przemyśle samochodowym wykazywała
tendencję do kierowania się bardziej w stronę źródeł władzy i kontroli
niż wspólnych intencji do zawierania stosunków partnerskich. Ponieważ
przemysł samochodowy charakteryzuje się tendencjami oligopolistycznymi, pozwoliło to producentom samochodowym na autorytatywne
przerzucenie odpowiedzialności za redukcję kosztów, rozwój produktu
i zarządzanie zapasami na dostawców, zmuszając ich do realizacji wytycznych podanych przez producentów. Cięcie kosztów w przemyśle samochodowym wymusiło konsolidację producentów, jak np. fuzja Chrysler Corporation z Daimler-Benz AG, co spowodowało asymetrię władzy
w przemyśle samochodowym i jeszcze większy nacisk na dostawców do
przekazywania władzy13. To ostatnie zjawisko ma nawet swoją (japońską) nazwę shitanke ijimie – tyranizowanie podwykonawców14. Należy
jednak zaznaczyć, że polityka nabywcza producentów samochodowych
różniła się między sobą. Na przykład General Motors dyktował swoim
dostawcom bez wcześniejszych uzgodnień redukcję kosztów, by osiągnąć
przewagę konkurencyjną. W przeciwieństwie do GM, Honda i Chrysler
prowadziły politykę nakierowaną bardziej na współpracę z dostawcami.
Honda miała zwyczaj poszukiwać związków nacechowanych partnerstwem z dostawcami pierwszego rzędu poprzez przerzucanie swoich zasobów na stronę dostawców, co pozwalało na udoskonalanie wspólnych
wysiłków, zachęcanie do dzielenia się informacją i podział korzyści uzyskanych z redukcji kosztów. Chrysler kierując się tzw. „Rozszerzonymi
przedsięwzięciami” osiągnął znaczny sukces we wprowadzaniu programu redukcji kosztów u dostawców, co prowadziło do korzystnej redukcji
kosztów dla obu partnerów i rozwoju produktu. GM, Honda i Chrysler,
posiadając znaczną przewagę nad dostawcami, podejmują jednak próby
12

W.C. Benton, M. Malonii, op.cit., s. 2.
Ibidem, s. 4.
14
Kształtowanie relacji pomiędzy dostawcami i odbiorcami w łańcuchach dostaw, badania statutowe WSL, 2007, M. Ciesielski, A. Łupicka.
13
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większej współpracy w ramach łańcuchów dostaw, pomimo że władza
gospodarcza jest nierozerwalną częścią codziennego życia biznesowego.
Dla takiej ﬁrmy, jak GM, której roczne zyski przekraczają 70 milionów
dolarów, istnieje być może motywacja do większej współpracy z dostawami. Jednak cały czas dzierżenie zbyt dużej władzy gospodarczej przez
jednego partnera w łańcuchu dostaw konsekwentnie buduje barierę
uniemożliwiającą osiągnięcie integracji na zasadzie win-win, tak często
idyllicznie opisywanej w literaturze. Ciekawy jest jednak fakt, że władza gospodarcza jest rozłożona bardzo nierównomiernie, w przypadku
związku producent-dostawca uwidacznia się silna władza gospodarcza
po stronie producentów, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę związek
producent-dealer, to zauważyć można bardziej równomierny podział
władzy pomiędzy obu partnerów15.

4. Kontrola/władza
Literatura dotycząca zarządzania łańcuchami dostaw czyni ambitne
założenie, że uczestnicy związku dostawca-odbiorca są skłonni i zdolni do pielęgnowania wzajemnie korzystnych stosunków – co prowadzi
do satysfakcji dostawcy. Pozostaje jednak kwestią sporną, czy ﬁrma
o znacznej władzy chce koniecznie dążyć do ustanowienia obopólnie
korzystnego związku (win-win alliance), ponieważ może osiągnąć własną rentowność i efektywność przez kontrolę nad dostawcami, którzy
od niej zależą. Innymi słowy, ﬁrmy z siłą przetargową nie mają powodów, by zrezygnować z kontroli i powstrzymać się od egzekwowania
władzy. Szukając własnego zysku i sukcesów, ﬁrmy dominujące mogą
być w lepszej sytuacji, realizując własne, indywidualne programy łańcucha dostaw, uznając partnerstwo tylko w takim stopniu, jak dyktuje to
równowaga sił (balance of power)16.
Władza w układzie między ﬁrmami i satysfakcja dostawcy mają swoje korzenie w naukach społecznych (psychologii, psychologii społecznej
oraz naukach politycznych, o czym była mowa we wcześniejszym rozdziale). Trzeba w takim razie wziąć pod uwagę również aspekty psychologiczne w ocenie satysfakcji dostawcy.

15
16

W.C. Benton, M. Malonii, op.cit., s. 2.
Ibidem, s. 2.
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Satysfakcja dostawcy określana jest jako poczucie sprawiedliwej relacji, bez względu na nierównowagę władzy. Dotychczas w literaturze
przedmiotu zaskakująco mało badań poświęcono wpływowi władzy na
satysfakcję uczestników łańcuchów dostaw; być może dlatego, że kwestia
jest prosta i podlega bardziej intuicji niż potrzebie badania tego zjawiska.
Nieliczna literatura na ten temat17 potwierdza stosunkowo pozytywny
wpływ władzy bez przymusu na satysfakcję oraz negatywny wpływ relacji przymusowych. Wilkinson również stwierdził, że wzmożona kontrola może prowadzić do zadowolenia ﬁrmy dominującej, aczkolwiek
ta relacja może ulec odwróceniu w sytuacji wysokiej kontroli18. Badania
opisane w literaturze dowodzą, że władza wywiera istotny wpływ na
czynniki kluczowe w relacji między kupującym, a dostawcą, takie jak
współpraca, zaangażowanie, zaufanie, przestrzeganie zasad, konﬂikt
i rozwiązanie konﬂiktu19.
W literaturze przedmiotu można wskazać na trzy źródła władzy,
w których kierunku podąża związek dostawca-odbiorca; wpływają one
na miary efektywności dostawcy, producenta oraz łańcucha dostaw, co
z kolei wpływa na satysfakcję dostawcy. Na przykład, nie negocjowane
źródło władzy dla łańcucha dostaw reprezentowane jest przez wpływ
działania/efektywności łańcucha dostaw na satysfakcję dostawcy.
S.J. Skinder, J.B. Gassenheimer oraz S.W Kelly stwierdzili, że satysfakcja poszczególnych ogniw związana jest pozytywnie ze współpracą,
a negatywnie z konﬂiktem20, natomiast S. Ganesan uzupełnił to stwierdzenie o fakt, że satysfakcja jest ważnym czynnikiem w budowaniu długoterminowych relacji21. Ostateczna satysfakcja partnerów łańcucha dostaw pozostaje kluczowym czynnikiem określającym przyszłość relacji
podobnych do partnerstwa w łańcuchu dostaw. Bez satysfakcji członkowie łańcucha dostaw nie są zdolni wytworzyć czynników psychologicznych, takich jak zaufanie, zaangażowanie i dobra wola, które są niezbędne do podtrzymania partnerstwa. Można więc powiedzieć, że istotnym
elementem wpływającym na satysfakcję poszczególnych ogniw łańcu17
R.F. Lusch, J.R. Brown, A modiﬁed model of power in the marketing chanel, Journal of Marketing Research 1982, 19, s. 312-323.
18
I. Wilkinson, Power and satisfaction in channels of distribution, Journal of Retaliling 1979, 55, s. 79-94.
19
W.C. Benton, M. Maloni, op.cit., s. 4.
20
S.J. Skinder, J.B. Gassenheimer, S.W Kelly, Cooperation in supplier-dealer relations, Journal of Retailing 1992, 68/2, s. 174-193.
21
S.Ganesan, Determinants of long-term orientation In buyer-seller relationships,
Journal of Marketing 1994, 58/2, s. 1-19.
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cha dostaw jest nie tylko właściwy podział władzy, lecz również stopień
powiązania i zaangażowania ﬁrm w łańcuchu.
Według Andersona i Sullivana satysfakcja klienta jest globalną opinią
dotyczącą stopnia, w jakim produkt czy usługa mogą sprostać oczekiwaniom klientów22. Ponadto Reichheld i Sasser23 zasugerowali, że satysfakcja klienta powinna uwidaczniać się w wynikach ekonomicznych
ﬁrmy i w zyskach. Jeżeli tak, to czy można postawić hipotezę, że właściwie koordynowana władza w łańcuchu dostaw ma pozytywny wpływ
na satysfakcję klienta? Z badań opisanych w literaturze poświęconych
głównie marketingowi, wynika odpowiedź twierdząca.
Literatura marketingu zawiera pewne prace empiryczne potwierdzające pozytywny związek między władzą gospodarczą a satysfakcją
klienta24.
Rozpatrując funkcjonowanie łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania
relacjami z klientami, należy uzmysłowić jedną rzecz, kto jest klientem,
a kto jest konsumentem. Wychodząc z założenia, że klient to pojęcie szersze, jest nim każde ogniwo, które ma swojego dostawcę. Ogólnie więc25:
• Producent jest klientem dla dostawcy części lub materiałów,
• Dystrybutor jest klientem dla producenta,
• Handlowiec jest klientem dla dystrybutora,
• Konsument jest klientem dla handlowca,
• Dostawca, producent, dystrybutor i handlowiec są klientami ﬁrm
transportowych, spedycyjnych i logistycznych.
Końcowym ogniwem łańcucha dostaw, ostatecznym klientem jest
więc konsument. Funkcjonowanie łańcucha dostaw powinno być determinowane przez właściwe koordynowanie i zintegrowanie procesów
logistycznych. Konfrontacyjne nastawienie do siebie producenta i dostawcy nie tworzy odpowiedniego gruntu dla integracji procesów logistycznych. Pełna integracja w łańcuchu dostaw może być osiągnięta wtedy, kiedy poszczególne ogniwa mają wypracowaną pewną płaszczyznę
współpracy26. W ogólnym ujęciu stosunki między klientem a dostawcą

22
E.W. Anderson, M.Sullivan, The antecedents and consequences of customer-satisfaction for ﬁrms, Marketing Science 1993, 12/2, s. 125-143.
23
F. Reichheld, W. Sasser, Zero defects: quality comes to services, Harvard Business Review, Sept-Oct 1990, s. 105-111.
24
I.Dembińska-Cyran, J.Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientami, Diﬁn, Warszawa 2004, s. 343.
25
Ibidem, s. 343.
26
Ibidem, s. 353.
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Rys. 2. Ewolucja związku dostawca-klient
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P.B. Schary, T. Skjott-Larsen,
Zarządanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002, s. 152.

można umieścić na kontinuum rozciągającym się od stosunków wrogich
do bliskich relacji między partnerami (rys. 2). Stąd pierwszym etapem
będą tylko i wyłącznie stosunki oparte na transakcjach kupna i sprzedaży, następnie wyborze pojedynczego dostawcy, skończywszy na aliansach i fuzjach. Przyjmując to ujęcie, można wskazać na następującą typologię stosunków między klientem a dostawcą27:
• Stosunki między przeciwnikami,
• Przedkładanie jednego dostawcy nad innych,
• Zakupy u jednego dostawcy,
27
P.B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN,
Warszawa 2002, s. 152.
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• Sieć zakupów,
• Związki strategiczne.
Taka typologia stosunków między dostawcą a klientem może wynikać z różnego podziału władzy pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw,
wynikającego z posiadania specyﬁcznych zasobów. Im bardziej dany
dostawca będzie wyspecjalizowany, tym bardziej może narzucać warunki swoim klientom, im większe będzie rozproszenie dostawców, tym
większą władzę będzie dzierżyć klient. Wśród czynników wpływających
na partnerstwo pomiędzy dostawcą a klientem wymienia się zgodność,
wzajemną zależność, zaangażowanie, zaufanie i równowagę władzy.
Tak więc władza poza innymi czynnikami wpływa w istotny sposób na
satysfakcję klienta i w ostatecznym rozrachunku na konsumenta, będącego ostatnim ogniwem w łańcuchu dostaw.
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DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN SUPPLIER AND CONSUMER IN SUPPLY CHAINS
The relationships always existed between partners. Long time ago sellers
tried to obtain their customers throw full satisfaction of their clients. One can
try to indicate different types of interaction between partners in supply chain
and conclude some questions: what is relationship, market coordination forms
and integration. All of possible situations of relation between buyer-seller one
can characterizes throw the paradigm of market coordination CCC (cooperation,
control, competition). Besides cooperation and competition, there is also control,
which could be a type of power in supply chain.
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MIEJSCE POLSKICH PORTÓW HANDLOWYCH W PROCESIE
LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI ŁADUNKÓW HANDLU ZAGRANICZNEGO

1. Rola polskich portów w obsłudze wymiany handlowej
państw Regionu Morza Bałtyckiego
Morskie porty handlowe stanowią jeden z najważniejszych elementów systemu logistycznego. Bez ich udziału nie byłaby możliwa obsługa
ładunków polskiego handlu zagranicznego. Jednakże od kilku lat obserwuje się coraz częstsze zjawisko omijania przez importerów i eksporterów polskich portów morskich. Celem niniejszego artykułu jest analiza
czynników, które prowadzą do ograniczenia roli polskich portów handlowych w procesie logistycznej obsługi ładunków handlu zagranicznego.
W Polsce działa około 20 portów, stanowią one około 2% liczby
wszystkich portów Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Jednak do największych portów naszego regionu należą jedynie porty w Gdańsku,
Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu (patrz tabela 1).
Największy udział w żegludze morskiej na Bałtyku posiadają połączenia liniowe typu ro-ro (promy ro-ro, promy pojazdowce i statki conro) oraz serwisy kontenerowe (feeder service) łączące porty bałtyckie z zachodnioeuropejskimi portami hubowymi1. Rocznie pomiędzy Morzem
1
A. Grzelakowski, Region Morza Bałtyckiego jako obszar wysokiej aktywności handlowej i transportowej oraz perspektywy jego rozwoju, w: Zmiany w lądowo-morskich
łańcuchach transportowych w rejonie basenu Morza Bałtyckiego, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Porty Morskie 2004, Zmiany w lądowo-morskich łańcuchach transportowych w rejonie basenu Morza Bałtyckiego — szanse i zagrożenia dla polskich interesów morskich, Szczecin 2004, s. 9.
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Bałtyckim a Morzem Północnym dokonywanych jest około 5100 podróży
okrężnych. Najistotniejszy udział w tym rynku posiadają przewozy na
trasie pomiędzy Zatoką Fińską (a więc porty Finlandii, Rosji oraz Estonii)
a portami Niemiec, Belgii i Holandii. Szacuje się, iż rocznie dokonywanych jest około 2500 rejsów okrężnych na tej trasie. Około 78% potencjału
przewozowego, wynoszącego 17 mln ton w jednym kierunku, stanowią
kontenerowce. 1070 połączeń realizowanych jest do portów niemieckich.
Planuje się dalszy intensywny wzrost wolumenu transportu pomiędzy
portami Morza Bałtyckiego a Morza Północnego2.
Tabela 1. Przeładunki w największych portach bałtyckich w latach 1990–2005
Port
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
St. Petersburg 10800 11878 32400 36900 41307 42051 51182 57482
Primorsk
0
0
0
0 10083 17690 44565 57338
Tallin
8440 13044 29342 32316 37855 37833 37400 39528
Goteborg
26140 30342 33261 32965 32294 33356 34940 37081
Ventspils
31200 29600 34757 37937 28703 27316 27809 29863
Lubeka
12106 14865 23610 22352 22564 23092 24670 24618
Ryga
6000
7400 13352 14884 18109 21722 23990 24429
Gdańsk
18613 18262 16596 17884 17372 21292 23310 23341
Rostock
13197 18506 20050 20500 22250 21600 21800 22900
Kłajpeda
15300 12709 19396 17236 19740 21192 20250 21733
Skoeldvik
–
– 15883 16522 17580 17453 19248 17362
Szczecin14593 15569 18876 18161 17367 15646 15570 16081
Świnoujście
Kopenhaga/
–
–
– 13500 13400 14800 14800 15200
Malmo
Kaliningrad
–
–
–
2719
3615 12710 13870 14619
Gdynia
9967
7633
8599
8458
9365
9748 10740 12231
Aarhus
–
7264
9937 10138
9836 10141
9980 11287
Helsinki
7164
9313 10881 11416 11500 11652 12250 11054
Trelleborg
6589
8725 10334
9849 10336 10800 10800 10542
Kotka
5824
7899
6957
8050
8250
8380
8630
8422
Razem
185933 213009 304231 331787 351526 378474 425804 455111
Źródło: Port-Net Study 03-2 Trafﬁc ﬂows between the Baltic Ports and other major European
ports with focus on the UK Ports within Port-Net in preparation for Motorways of the Sea,
ed. by M. Matczak, Actia Forum Ltd., July 2006, s. 25.
2
Port-Net Study 03-2 Trafﬁc ﬂows between the Baltic Ports and other major European ports with focus on the UK Ports within Port-Net in preparation for Motorways of
the Sea, ed. by M. Matczak, Actia Forum Ltd., July 2006, s. 36.
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Porty polskie, szczególnie Gdańsk i Gdynia, nie leżą na głównym ciągu transportowym Morza Bałtyckiego. Z Gdańska, Gdyni i SzczecinaŚwinoujścia na Morze Północne wykonywanych jest około 750 połączeń
żeglugowych rocznie. Z tej liczby 500 prowadzi wyłącznie do portów
niemieckich, a 100 do portów niemieckich oraz państw Beneluksu. Rola
portów polskich sprowadza się więc do portów na trasie serwisów okrężnych lub do węzłów transportowych na trasie Północ-Południe, a więc ze
Szwecją i Finlandią.
W innej sytuacji niż Gdańsk i Gdynia jest port Szczecin-Świnoujście.
Leży on blisko bardzo chłonnego zaplecza, jakim są Niemcy i stanowi
dogodny punkt obsługi transportu, szczególnie w relacjach równoleżnikowych przez Bałtyk. Jednak port ten jest również wystawiony na intensywną konkurencję ze strony transportu drogowego i kolejowego i traci
ładunki (przede wszystkim w handlu z Niemcami) na rzecz tych gałęzi
transportu.

2. Główni konkurenci polskich portów handlowych
Spośród portów położonych na Bałtyku jako porty hubowe określić
można jedynie Aarhus oraz Göteborg. Do nich zawijają kontenerowce
transoceaniczne klasy postpanamax. Port Aarhus stworzył nawet markę
AAR®HUB i promuje się jako „hub na dzisiaj i na przyszłość łączący
Bałtyk”3. Nie ma jednak wątpliwości, że obecnie najistotniejszymi portami hubowymi dla Bałtyku są Hamburg, Rotterdam oraz w mniejszym
stopniu Antwerpia. Porty te obsługują nie tylko połączenia feederowe
z polskimi portami, ale stanowią dla nich poważną konkurencję, poprzez
przejmowanie znaczącej części ładunków importowanych i eksportowanych przez polskie podmioty gospodarcze. Tabela 2 prezentuje statystyki obsługi ładunków z poszczególnych państw przez port w Hamburgu.
W latach 2000-2007 odnotowano pięciokrotny wzrost obsługi w porcie
w Hamburgu ładunków z Polski. Nie istnieją szczegółowe statystyki
obsługi ładunków polskiego handlu zagranicznego, ale władze portu
w Hamburgu szacują, że w roku 2007 Polska oraz inne kraje RMB należące do UE skierowały poprzez Hamburg ponad 30% swojego handlu
zagranicznego drogą morską. Oznacza to, że nasz region jest drugim największym partnerem Hamburga, po krajach Dalekiego Wschodu.
3

Strona internetowa Portu Aarhus, http://www.aarhushavn.dk/, 27.06.2008.
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Tabela 2. Najwięksi partnerzy handlowi Portu Hamburg (w tys. TEU)
Państwo
Chiny
Singapur
Rosja
Finlandia
Szwecja
Polska
Korea
Pd.
Malezja
Brazylia
Dania
Inne
państwa
Razem

241
180
6
55
96
25

432
339
17
196
139
28

696
439
98
286
220
66

1 702
538
285
508
337
168

2 166
587
424
527
384
226

2 581
645
600
519
386
268

3 172
747
732
508
402
326

Zmiana
2007/2006
22,9%
15,8%
21,9%
-2,1%
4,3%
21,7%

65

122

158

180

205

260

303

16,5%

16
33
81

21
74
65

51
122
101

159
161
158

182
212
186

254
221
190

284
266
222

11,9%
20,2%
17,1%

1 173

1 458

2 010

2 807

2 989

2 938

2 928

-0,4%

1 969

2 891

4 248

7 003

8 088

8 862

9 890

11,6%

1990

1995

2000

2004

2005

2006

2007

Źródło: Statistisches Landesamt Nord/HPA, http://www.hafen-hamburg.de, 24.11.2008.

Władze portu w Hamburgu widzą konieczność przedłużenia autostrad A250 oraz A14 do południowych Niemiec, a stamtąd do państw
Europy Środkowej i Wschodniej dla pozyskania przez ten port dodatkowych ładunków z tego regionu. Są one również zwolennikami budowy
autostrady A20, wiodącej z północnych Niemiec przez Polskę do Państw
Nadbałtyckich oraz Rosji.
W materiałach statystycznych za rok 2007 portu w Rotterdamie,
umieszczonych na jego oﬁcjalnej stronie internetowej, nie uwzględniono
poszczególnych polskich portów4. W 2007 roku Rotterdam obsłużył ponad 320 tysięcy ton ładunków polskiego handlu zagranicznego (patrz tabela 3). Jak wynika z tabeli 3, znacznie więcej ładunków przeładowywanych jest w relacji z portu do Polski niż z Polski do portu. Oznacza to, że
z usług portu w Rotterdamie polskie podmioty gospodarcze korzystają
częściej w wypadku importu niż eksportu. Tym samym ten strumień ładunków omija nie tylko polskie porty handlowe, ale również uszczupla
przychody budżetu państwa z tytułu pobieranych ceł i opłat celnych.

4
Port Statistics, Port of Rotterdam 2008, http://www.portofrotterdam.com/
mmﬁles/port_statistics_2007_tcm26-48060.pdf, 27.06.2008.
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Tabela 3. Obsługa ładunków polskiego handlu zagranicznego
przez Port Rotterdam w 2007 r.

Ładunki z Polski
Ładunki do Polski
Razem

Liczba kontenerów
Masa ładunzaładowaku w tonach
pustych
razem
nych
8 392
6 142
14 534
99 804
276
16 895
17 171
220 763
8 668
23 037
31 705
320 567

Źródło: Port of Rotterdam Authority, Marketing Information and Services,
www.portofrotterdam.com, 27.06.2008.

Władze portu nie wymieniają Polski wśród głównych partnerów
handlowych w transporcie samochodowym. Natomiast nasz kraj jest
wymieniony jako jeden z głównych odbiorców towarów, które z portu
są wywożone transportem kolejowym. W 2006 roku do Polski tą gałęzią
transportu przewieziono około tysiąca ton produktów naftowych, 28 tysięcy ton chemikaliów oraz 124 tysiące ton ładunków sklasyﬁkowanych
jako „inne”, na które głównie składa się drobnica skonteneryzowana.
Niestety nie istnieją statystyki dotyczące całkowitej wielkości „ucieczki” ładunków z polskich portów. Można się tu posłużyć jedynie szacunkami osób i instytucji zajmujących się obsługą handlu zagranicznego.
Operatorzy feederowi szacują liczbę kontenerów omijających porty polskie i docierających do Niemiec samochodami i koleją na 200 000 do 300
000 TEU rocznie5.
Ładunki, które nie korzystają z usług w polskich portach, przewożone są do portów Europy Zachodniej transportem samochodowym i kolejowym. Transport samochodowy charakteryzuje znaczne rozdrobnienie.
5
W opinii Marka Tarczyńskiego, przewodniczącego Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, wypowiedzianej w maju 2007 roku, około 40% – 50% ładunków
kontenerowych traﬁa do Polski przez porty niemieckie. W przypadku portów
holenderskich jest to kilka procent.
Dyrektor CSL Internationale Spedition, Laura Hołowacz, szacuje, iż około 60%
towarów pochodzących z Dalekiego Wschodu jest dostarczanych do Polski
przez porty Europy Zachodniej transportem kolejowym lub samochodowym.
Według Jerzego Skriabina, prezesa I.C.E. Transport Poland, znacząca część polskiej wymiany handlowej obsługiwana jest przez Polzug, pociąg do Rotterdamu
oraz przez transport samochodowy, a następnie porty Europy Zachodniej. Nie
jest on jednak w stanie jednoznacznie oszacować, czy zjawisko to nasila się, czy
słabnie. Prezes C.Hartwig Szczecin, Jerzy Wójtowicz, stwierdza, iż ocena skali
ucieczki ładunków z polskich portów jest niemożliwa nawet do oszacowania.
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Funkcjonuje na nim kilkadziesiąt tysięcy małych ﬁrm oferujących usługi
transportowe. Żadna z nich, nawet tak duże, jak Pekaes Multispedytor,
Jas FBG czy Schenker, nie posiada istotnego udziału w rynku. Na rynku
przewozów kolejowych funkcjonuje kilku dużych operatorów.
Największym polskim operatorem transportu kolejowego jest PKP
Cargo. Firma ta nie publikuje szczegółowych informacji na temat wielkości ładunków obsługiwanych na konkretnych połączeniach, jednak
wielkość dokonywanych przez nią przewozów intermodalnych systematycznie rośnie. W 2005 roku było to ponad 355 tys. TEU, rok później
ponad 400 tys. TEU, a w 2007 roku ponad 512 tys. TEU6.
W maju 2005 roku PKP Cargo wprowadziło wspólnie ze Swiss Hucpa
oraz Rail4Chem połączenie kolejowe na trasie Antwerpia – Merseburg –
Poznań Franowo, z grupą kontenerów kierowanych dalej do Kobylnicy
pod Poznaniem, Warszawy i Sławkowa. Firma ta jest również istotnym
klientem polskich portów, do których dostarcza ładunki drogą kolejową.
Towary te następnie są przewożone do portów ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia), Hamburga i Bremerhaven.
Ważnym operatorem transportu kolejowego jest ﬁrma POLZUG
Intermodal GmbH, która została założona w 1991 roku, jako wspólne
przedsięwzięcie Polskich Kolei Państwowych SA (PKP SA) Warszawa,
Hamburskiej Spółki Akcyjnej Portu i Magazynów (HHLA Intermodal
GmbH Hamburg) oraz ﬁrmy Stinnes AG Berlin7.
Polzug jest operatorem kontenerowych przewozów kolejowych, łączącym najważniejsze polskie miasta z portami niemieckimi. Firma ta
zatrudnia 125 pracowników, z tego 30 w Niemczech. W Polsce posiada 4 własne terminale (w Pruszkowie, Gądkach, Sławkowie i Poznaniu)
oraz współpracuje z trzema innymi (w Gdańsku, Gliwicach i Łodzi). Ponadto jako operator terminali Polzug współpracuje ze Spedcontem oraz
Polcontem. W 2005 roku ﬁrma przewiozła 75 tys. TEU.
Ten operator oferuje również transport kolejowy ładunków przez
Ukrainę do Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii oraz innych państw Azji
Środkowej.
Od września 2005 roku Polzug oferuje połączenia nie tylko z portem
w Hamburgu, ale również w Rotterdamie. Głównymi klientami Polzugu
są morscy przewoźnicy kontenerów, przede wszystkim P&O Nedlloyd,
Hapag Lloyd, Hanjin Shipping oraz NYK oraz ﬁrmy spedycyjne.

6
7

Oﬁcjalna strona internetowa PKP Cargo, http://www.pkp-cargo.pl, 17.09.2008.
Oﬁcjalna strona internetowa ﬁrmy Polzug, http://www.polzug.de, 17.09.2008.
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Innym ważnym operatorem kolejowym jest CTL Logistics. Firma ta
powstała na początku lat 90. jako Chem Trans Logistics8. Obecnie świadczy ona przewozy ładunków masowych, przede wszystkim są to ładunki
masowe płynne oraz węgiel. Jej terminale są ulokowane na wschodniej
granicy Polski, w Braniewie, Medyce oraz Małaszewiczach. Grupa CTL
Logistics obejmuje 18 ﬁrm w Polsce i w Europie, które łącznie posiadają
203 własne lokomotywy oraz 5000 wagonów. CTL Logistics oferuje m.in.
połączenia kolejowe pomiędzy polskimi i niemieckimi miastami.
Kolejną ważną ﬁrmą na rynku przewozów multimodalnych jest Spedcont, zajmująca się kolejowo-drogowym transportem towarów w kontenerach oraz w innych intermodalnych jednostkach ładunkowych9. Posiada własny sprzęt specjalistyczny – około 1000 kontenerów 20ft i 40ft,
ciągniki siodłowe i naczepy kontenerowe, specjalistyczne wozy i suwnice do przeładunku UTI. Spedcont posiada również ogólnopolską sieć
własnych terminali kontenerowych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu i Sosnowcu, w połączeniu z Agencjami Kontenerowymi w Gdyni,
Gdańsku i Szczecinie oraz kontenerowym punktem granicznym w Małaszewiczach. Właścicielami ﬁrmy są Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA
oraz PEKAES SA.

3. Źródła przewagi zachodnioeuropejskich
portów handlowych nad polskimi
Działalność prowadzona przez Polzug oraz inne ﬁrmy stanowi swego
rodzaju konkurencję dla polskich portów, gdyż oferuje połączenia z niemieckimi portami. Jednak opinia, że brak na rynku takiego operatora jak
Polzug pozwoliłby polskim portom zwiększyć przeładunek kontenerów
o około 75 tys. TEU rocznie (czyli tyle, ile przewozi rocznie Polzug), jest
błędna. Ładunki te korzystają z niemieckich portów z kilku przyczyn.
Po pierwsze, ze względu na różnicę w naliczaniu należności celnopodatkowych. W Polsce należy uiścić podatek VAT w ciągu 10 dni od
daty dokonania odprawy celnej. W portach niemieckich cło płaci się
w ciągu siedmiu dni, natomiast VAT rozlicza się deklaracją miesięczną.
8
Oﬁcjalna strona internetowa ﬁrmy CTL Logistics, http://media.ctl.pl,
19.09.2008.
9
Oﬁcjalna strona internetowa ﬁrmy Spedcont, http://www.spedcont.com.pl,
19.09.2008.
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Sama kwota płatności podatku VAT w Polsce i Niemczech jest taka sama,
jednak dla polskich podmiotów gospodarczych korzystniejsze jest rozliczanie tego podatku w Niemczech, ze względu na zapewnienie własnej
ﬁrmie wyższej płynności ﬁnansowej. Tak więc polskie porty są omijane
szczególnie przez ładunki o wysokiej wartości.
Po drugie, podmioty gospodarcze wolą korzystać z obsługi niemieckich służb ﬁtosanitarnych. W ich opinii niemieckie służby działają sprawniej oraz kierują się bardziej czytelnymi zasadami. Dlatego liczne towary
spożywcze korzystają z obsługi w portach niemieckich, a nie w polskich.
Jest prawdą, że liczba kontroli ﬁtosanitarnych w niemieckich portach
jest niższa niż w Polsce, gdzie kontrola ta podlega wielu podmiotom
(m.in. lekarzowi weterynarii, Sanepidowi, kwarantannie). Można przyjąć również inne wytłumaczenie, dla którego polskie podmioty chętniej
korzystają z portów niemieckich w imporcie żywności. Istnieje opinia,
nie tylko wśród polskich, ale również francuskich przewoźników, że
niemieckie służby ﬁtosanitarne stosują podwójne miary dla produktów
przeznaczonych na rynek niemiecki i zagraniczny. Kontrola produktów
przeznaczonych na rynek niemiecki jest skrupulatna, aby zapobiec dopuszczeniu do obrotu produktów wadliwych lub szkodliwych. Kontrole
produktów przeznaczonych na rynki zagraniczne są pobieżne, prawie
zawsze opierają się na analizie dokumentów, a nie na kontroli rzeczywistej (np. próbobraniu). Najprawdopodobniej niemieckim podmiotom
zależy na osiągnięciu dwóch celów: przyciągnięciu ładunków do swoich portów oraz na zatrzymaniu 25% wartości cła, które pozostaje w tym
państwie unijnym, w którym dokonano odprawy celnej.
Po trzecie, przyjęcie Polski do Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwa jest odprawa celna ładunku w Niemczech, przyczyniło się do omijania polskich portów. Podmioty gospodarcze zamiast odprawiać ładunki
w polskich portach, a następnie w niemieckich, od razu transportują je
do Niemiec, skąd następnie są przewożone do końcowych odbiorców.
W przypadku korzystania z portów polskich konieczne jest najpierw dowiezienie ładunku do portu transportem lądowym, a następnie z portu
transportem morskim do portu hubowego, skąd ładunek jest zabierany
w dalszą drogę. Z tego powodu łatwiej jest od razu dostarczyć ładunek
transportem lądowym do portu hubowego i stamtąd transportem morskim do odbiorcy. Dla klientów ﬁrm transportowych liczy się nie tyle
czas samego transportu, ile łączny czas konieczny do dostarczenia ładunku od nadawcy do odbiorcy.
Coraz częściej spotyka się jednak zjawisko odprawiania celnego towarów w Niemczech i przewożenia ich drogą morską do polskich por-
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tów, na podstawie dokumentu T2L. Dzieje się tak najczęściej ze względu
na łagodniejsze odprawy celne w Niemczech. Naturalnie na tego rodzaju
operacjach traci budżet państwa w Polsce, gdyż cło jest odprowadzane
w Niemczech.
Po czwarte, podnoszona jest często niedostateczna infrastruktura
drogowa i kolejowa łącząca polskie porty z ich zapleczem.
Po piąte, bardzo istotny dla załadowców jest czas transportu, który
w przypadku wykorzystania transportu samochodowego jest nawet o 3
dni krótszy niż w transporcie morskim.
Po szóste, niektóre produkty są wysyłane do Hamburga transportem kolejowym lub samochodowym ze względu na brak lub rzadkie
okazje załadunkowe w polskich portach. Chodzi tu przede wszystkim
o transport dóbr inwestycyjnych, które przewożone są statkami konwencjonalnymi.
Z wymienionych powodów powstają coraz silniejsze więzi łączące
polskich załadowców z portami niemieckimi. Szybsza budowa autostrad
w układzie równoleżnikowym niż w południkowym przyczyni się do
jeszcze intensywniejszego omijania polskich portów przez ładunki handlu zagranicznego. Z tych powodów samo funkcjonowanie ﬁrmy Polzug
oraz innych operatorów świadczących usługi dowozowe do niemieckich
portów nie stanowi konkurencji dla polskich portów. Ładunki omijają
polskie porty nie ze względu na niższe stawki oferowane przez porty
w Niemczech, ale przede wszystkim ze względu na korzystniejsze przepisy celne i podatkowe w Niemczech, sprawniejszą pracę służb celnych
i ﬁtosanitarnych oraz krótszy czas transportu (transit time) w połączeniach bezpośrednich z portami w Niemczech lub Holandii niż w przypadku korzystania z polskich portów. Jest mało prawdopodobne, aby
polskie porty stały się w przyszłości portami hubowymi – ze względu
na specyﬁkę ich położenia. Oznacza to, że rozwój połączeń kolejowych
i samochodowych z portami Europy Zachodniej, a niewątpliwie wystąpi
on w niedługim czasie, przyczyni się do nasilenia procesu „ucieczki” ładunków z polskich portów.
Istnieją jednak pewne czynniki, które ograniczają skalę „ucieczki” ładunków z polskich portów, a tym samym substytutywność transportu
lądowo-morskiego dla morskiego. Są to przede wszystkim:
• podwyżka stawek w transporcie samochodowym, która wynika
z konieczności opłacenia podatku drogowego w Niemczech, wysokich cen paliw oraz braku odpowiedniej liczby (z powodu emigracji) polskich kierowców ciężarówek,
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• obniżki stawek za przewozy morskie, dzięki czemu ta gałąź transportu stała się bardziej konkurencyjna,
• niedostatki infrastruktury kolejowej w Polsce i w Niemczech,
przez co transport kolejowy ma tylko ograniczone możliwości
przewozowe,
• problemy z dystrybucją ładunków z polskich terminali kolejowych; terminale te przyjmują pociągi z kontenerami zazwyczaj
raz lub dwa razy w tygodniu, w związku z tym nie inwestują
w rozbudowę swojej infrastruktury; po nadejściu kontenera do
terminalu stosunkowo często pojawiają się problemy z jego odwozem z tego terminalu, na skutek braku odpowiedniej liczby
samochodów,
• województwa znajdujące się na tzw. ścianie wschodniej rzadko
korzystają z transportu samochodowego w relacjach do i odwozowych do portów niemieckich ze względu na wysokość stawek
transportowych; koszt transportu poprzez polskie porty jest niższy niż skorzystanie z transportu multimodalnego przez porty
niemieckie,
• względy proceduralne związane z otrzymaniem zwrotu należności z tytułu podatku VAT w eksporcie; aby otrzymać zwrot tego
podatku, trzeba przedłożyć dokument SAD jako dowód przekroczenia granicy polskiej; jest to obowiązek istniejący w Polsce,
ale nie w Niemczech; co prawda jego wydanie w Niemczech jest
możliwe, lecz jest to zazwyczaj proces uciążliwy, gdyż niemieckie
służby wydają go rzadko; w Polsce dokument ten jest powszechnie stosowany, a więc również często i sprawnie wydawany przez
polskie służby,
• trudności komunikacyjne związane z załatwianiem procedur
u zachodnioeuropejskich urzędników; problemem jest tu znajomość języka oraz różnice w procedurach i sposobie załatwiania
formalności urzędowych,
• system transportu multimodalnego w Niemczech nie jest aż tak
sprawny jak przewidywano, natomiast bardzo sprawnie funkcjonują codzienne połączenia morskie na krótkich dystansach pomiędzy Polską a Niemcami.
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4. Wnioski
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, decyzja o skorzystaniu
z określonej gałęzi transportu jest uzależniona przede wszystkim od relacji transportowej (eksport lub import) oraz w mniejszym stopniu od
rodzaju danego produktu.
Produkty polskiego handlu zagranicznego znacznie częściej korzystają z obsługi w polskich portach w przypadku eksportu niż importu.
W eksporcie wcześniej i sprawniej odprawiają ładunek i otrzymują dokument pozwalający im na ubieganie się o zwrot podatku VAT. W imporcie łatwiej jest dokonać odprawy celnej w portach niemieckich niż
polskich (szczególnie towarów spożywczych), ze względu na różne podejście do tej odprawy służb polskich i niemieckich.
W eksporcie załadowcy częściej korzystają z usług portów zachodnioeuropejskich w transporcie ładunków wartościowych, gdyż w Niemczech rozliczają się na podstawie deklaracji miesięcznej, a nie w ciągu 10
dni, jak w Polsce, co ma znaczenie szczególnie przy przewozie ładunków
wartościowych.
W Polsce przewozi się stosunkowo mało dóbr inwestycyjnych statkami konwencjonalnymi, a więc okazje załadunkowe są w tym przypadku
również rzadkie.
Porty polskie są cenowo bardziej konkurencyjne niż to jest w wypadku transportu multimodalnego, jednak różnice cenowe są stosunkowo
niewielkie, natomiast czas transportu w systemie lądowo-morskim jest
krótszy niż w morskim. Z tego powodu porty również nie są w stanie
przyciągnąć niektórych załadowców.
Działania podejmowane przez porty morskie nie mają wpływu na
wybór gałęzi transportu w relacjach zamorskich – tu konkurencję mógłby stanowić jedynie transport lotniczy, jednak tylko dla najbardziej wartościowych ładunków. Ładunki m.in. z Polski do Skandynawii prawie
zawsze przewozi się transportem morskim.
Na przedstawione czynniki polskie porty mają wpływ niewielki lub
żaden, jednak istnieją działania, które mogłyby podjąć dla zwiększenia
obsługiwanych przez siebie strumieni ładunkowych.
Przede wszystkim porty morskie mogą się włączyć do lobbingu na
rzecz zmian przepisów podatkowych (VAT), aby ograniczyć ich oddziaływanie na „ucieczkę” ładunków z polskich portów.
Jest również ważne, aby porty prowadziły intensywniejsze działania
marketingowe na rzecz pozyskiwania nowych klientów. Tu konieczne
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byłyby inwestycje w nowe przedstawicielstwa handlowe za granicą,
a także wydatki na wydarzenia poprawiające wizerunek portu u klientów (np. wspólne imprezy, konferencje itp.).
Wydaje się niezasadne, aby porty walczyły o klientów obniżaniem
stawek za swoje usługi, gdyż ten czynnik stosunkowo rzadko odgrywa
pierwszorzędną rolę. Poza tym transport przez polskie porty jest zazwyczaj tańszy od transportu multimodalnego. Cenowo transport lądowomorski może być konkurencyjny wtedy, kiedy armator zgodzi się, aby
załadowca pozostawił pusty kontener w depot w głębi lądu. Wówczas
załadowca nie musi płacić kosztów odwozu kontenera do armatora.
Pomimo podejmowania przez Unię Europejską wielu inicjatyw dla
podniesienia atrakcyjności transportu morskiego, takich jak Marco Polo
czy autostrady morskie, wiele ładunków nadal korzysta z transportu lądowego. Transport lądowy (samochodowy) odgrywa pierwszorzędną
rolę w przewozach ładunków nawet do takich państw, jak Wielka Brytania, Hiszpania i Portugalia.
W przyszłości rola transportu morskiego powinna wzrastać. Na
przykładzie Niemiec widoczne jest, że transport lądowy nie jest w stanie obsłużyć bez pomocy transportu morskiego znaczących strumieni ładunkowych w handlu zagranicznym.
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THE ROLE OF POLISH SEA PORTS IN THE LOGISTICS SERVICES SYSTEM
OF INTERNATIONAL TRADE

Among the 20 biggest sea ports in the Baltic Sea Region there are three Polish
ones. None of them has the chance to serve as a hub for other ports in this region.
Although the volume of goods of Polish international trade is growing, the share
of Polish sea ports is shrinking. It is estimated that even up to 50% of containerized cargo is imported to Poland through Germen and Dutch ports. Most of this
cargo uses rail and road transport.
The attractiveness of West-European ports bases mainly on simpler, faster
and less costly procedures imposed by ofﬁcial government agencies (e.g. custom service) then it is in the case of Polish authorities. However, the logistic
infrastructure in Poland, especially railway terminals, is not prepared to receive
and distribute bigger volume of goods. Together with growing fuel prices and
changes in import procedures in Poland, Polish sea ports shall improve their
competitive position in the logistic system.
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WARUNKI WYKORZYSTANIA ŻEGLUGI JAKO ELEMENTU
ŁAŃCUCHA LOGISTYCZNEGO W OBSŁUDZE
WYMIANY HANDLOWEJ MIĘDZY

POLSKĄ A HISZPANIĄ

1. Wprowadzenie
Globalny rynek i rozwój handlu międzynarodowego wymusza stosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie obsługi logistycznej potencjalnych klientów. Dostosowanie do potrzeb tychże klientów i efektywność własnej działalności to ważne, ale nie jedyne determinanty zmian,
które w zakresie obsługi występują. Należy również podkreślić istotę
uwarunkowań zewnętrznych, regulacji prawnych i różnego rodzaju wymogów na szczeblu krajowym bądź międzynarodowym. Do warunków
tych zaliczyć można kierunki rozwoju polityki transportowej, a szczególnie jej priorytet zakreślony wyraźnie w ostatnich latach w postaci zrównoważonego rozwoju transportu. Różnego rodzaju konkretne zadania
i instrumenty wpływają (lub będą wpływać w nieodległej przyszłości)
na zachowania użytkowników transportu. Dotyczy to również ﬁrm logistycznych, które w dużej mierze korzystają z transportu drogowego
w obsłudze międzynarodowej wymiany handlowej, nie tylko na krótkich, ale też długich dystansach. Niewątpliwie bowiem instrumenty ﬁnansowe, np. w postaci zreformowanych opłat drogowych zależnych od
odległości i uwzględniających koszty zewnętrzne (wypadki, zanieczyszczenie powietrza czy kongestię), wpłyną na konkurencyjność transportu
drogowego wobec innych gałęzi transportu. Alternatywą dla przewozów drogowych staje się transport morski, a szczególnie koncepcja, która
pojawiła się w Unii Europejskiej – żeglugi bliskiego zasięgu.
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Pojęcie żeglugi morskiej bliskiego zasięgu oznacza przewóz ładunków i pasażerów drogą morską pomiędzy portami położonymi w geograﬁcznych granicach Europy. Ideą jest próba zastosowania zasady
„door-to-door”, powszechnej w transporcie drogowym, również w odniesieniu do przewozów morskich. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu
szybkich, nowoczesnych statków ułatwiających przewozy intermodalne.
Cały proces transportu ładunku może być przygotowany i opracowany
przez armatora obsługującego linie żeglugowe lub przez jego agentów1.
Intermodalność powoduje oczywiście konieczność włączenia innych
środków transportu. Ku takim rozwiązaniom skłaniają się podmioty podejmujące najważniejsze decyzje w zakresie celów polityki transportowej. W ślad za tym pojawiają się różne narzędzia wsparcia czy promocji
tej formy przewozu.
Zgłębianiem tej problematyki pod kątem analizy niezbędnych warunków umożliwiających rozwój żeglugi morskiej bliskiego zasięgu
w Europie zajmują się również naukowcy. Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych UG (w tym autorzy niniejszego artykułu) realizuje we współpracy z Uniwersytetem w Vigo i Uniwersytetem
Szczecińskim projekt badawczy SEAMOTRA – Potentiality of Short Sea
Shipping as merchandises trafﬁc modality between Atlantic and Polish ports.
Viability of the line between Vigo and Szczecin-Gdansk, mający na celu ocenę
szans realizacji włączenia żeglugi przybrzeżnej do łańcucha logistycznego obsługującego wymianę towarową między Polską i Hiszpanią. Jego
podstawowym zadaniem jest dokonanie analizy wykonalności połączeń
w transporcie morskim na krótkich odległościach między portami hiszpańskimi usytuowanymi na Wybrzeżu Atlantyckim (Vigo) i jednym
z głównych portów polskich (Szczecin, Gdynia lub Gdańsk), celem przejęcia przez transport morski części wymiany towarowej będącej przedmiotem obrotu handlowego między obu krajami.

1
Wiele podstawowych informacji z zakresu żeglugi bliskiego zasięgu publikuje Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu, np. na stronie internetowej http://shortsea.pl/ (dostęp 10.12.2008).
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2. Żegluga morska bliskiego zasięgu
w polityce transportowej Unii Europejskiej
Polityka morska Unii Europejskiej kształtowana jest od kilku dziesięcioleci. Jednak jej osiągnięcia nie należały nigdy do wiodących, choćby
w porównaniu z dokonaniami integracyjnymi w innych gałęziach transportu. Za istotny cel swojej polityki transportowej w ostatnich latach UE
uznała zmianę struktury gałęziowej transportu w kierunku większego
zrównoważenia, co skutkować powinno tworzeniem znacznie niższych
kosztów zewnętrznych działalności transportowej. Dlatego pojawiły się
nowe idee, a ponadto konkretne programy i projekty umożliwiające aktywne wsparcie dla rozwoju żeglugi morskiej bliskiego zasięgu.
Mówiąc o żegludze morskiej bliskiego zasięgu w Europie, nie sposób nie wspomnieć o koncepcji autostrad morskich, którą traktować należy jako instrument promowania żeglugi krótkiego zasięgu. Koncepcja
ta pojawiła się w Komunikacie Komisji z 1999 r. w sprawie żeglugi morskiej bliskiego zasięgu – zalecenia rozwoju transportu bezpośredniego
„od drzwi do drzwi” i tworzenia punktów kompleksowej obsługi. Gdy
w 2001 r. opublikowano Białą Księgę wskazującą na kierunki rozwoju europejskiej polityki transportowej w kolejnej dekadzie, wskazano również
na potrzebę wsparcia usług morskiej żeglugi bliskiego zasięgu. W tymże
dokumencie pt. Europejska polityka transportowa do 2010: Czas na decyzje2,
położono również nacisk na potrzebę rozwoju niezbędnej infrastruktury
umożliwiającej rozwój żeglugi bliskiego zasięgu.
Do kolejnych dokumentów kształtujących kierunki rozwoju żeglugi
morskiej bliskiego zasięgu zaliczyć należy:
• Komunikat Komisji: Program promocji żeglugi morskiej bliskiego zasięgu opracowany przez Komisję (2003)3,
• Komunikat: Komisja w sprawie żeglugi morskiej bliskiego zasięgu
(2004)4,
• Komunikat Komisji: Śródterminowy przegląd programu promocji żeglugi morskiej bliskiego zasięgu (2006)5,

2
3
4
5

KOM (2001) 370.
KOM (2003) 155.
KOM (2004) 453.
KOM (2006) 380.
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• Komunikat Komisji: Agenda UE w sprawie transportu towarowego:
Poprawa wydajności, integracyjności i zrównoważenia transportu towarowego w Europie (2007)6.
W wymienionych dokumentach zwrócono przede wszystkim uwagę
na konieczne wyzwania i zadania na poziomie europejskim, a również
krajowym, których realizacja jest niezbędna dla możliwości realnego sukcesu koncepcji żeglugi morskiej bliskiego zasięgu. Zaliczono do nich:
• uproszczenie dokumentacji i procedur w transporcie i wymianie
handlowej,
• wdrażanie elektronicznych systemów przepływu informacji,
• poprawę bezpieczeństwa na morzu,
• wprowadzanie nowoczesnych technologii zwiększających szybkość, niezawodność i efektywność transportu morskiego,
• koordynację działań operatorów różnych gałęzi transportu i spedytorów,
• stworzenie systemu oceny efektywności portów morskich.
Stopniowe wdrażanie tych zadań powinno skłaniać ﬁrmy logistyczne i klientów do korzystania z takiej formy transportu, jaką jest żegluga
morska bliskiego zasięgu, szczególnie w zakresie obsługi ładunków intraeuropejskich w obszarach i pomiędzy obszarami basenu Morza Śródziemnego, Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego.
W dalszej części artykułu dokonano, na podstawie wyników badań
prowadzonych w ramach projektu SEAMOTRA, oceny tych teoretycznych założeń w odniesieniu do wymiany towarowej między Polską
a Hiszpanią.

3. Charakterystyka wymiany handlowej
między Polską a Hiszpanią w latach 1997-2006
Dane na temat wielkości wymiany towarowej pomiędzy Hiszpanią
a Polską zaczerpnięte zostały z bazy danych Polskiej Administracji Celnej.
W okresie od 1992 r. do końca kwietnia 2004 r. dokumentem źródłowym
w polskiej statystyce handlu zagranicznego był dokument zgłoszenia celnego — Jednolity Dokument Administracyjny SAD. Po akcesji Polski do

6

KOM (2007) 606.
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UE, z dniem 1 maja 2004 r., źródłem danych jest deklaracja INTRASTAT
— służąca do rejestracji obrotów realizowanych z krajami UE7.
Analizę wymiany handlowej między Polską i Hiszpanią przeprowadzono w okresie 1997-2006. Szczegółowe dane dotyczące importu i eksportu zaprezentowano na rysunku 1.
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Rys. 1. Wielkość wymiany handlowej między Polską i Hiszpanią
w okresie 1991-2006



Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych Centrum Analiz Polskiej
Administracji Celnej, Warszawa 2007.

Analizując wielkość wymiany w badanym okresie, należy stwierdzić, iż obserwuje się stały wzrost wymiany handlowej pomiędzy Polską
i Hiszpanią z 1 231 tysięcy ton w 1997 roku do ponad 2 476 tysięcy ton
w 2006 roku, przy czym eksport do Hiszpanii wzrósł w badanym okresie o 115%, osiągając w 2006 roku 1 395 tysięcy ton, a import zwiększył
się o 86% i osiągnął wielkość 1 082 tysięcy ton. Przeliczając to na średnioroczny wzrost, otrzymamy 13% w wymianie handlowej między obu
krajami i odpowiednio 11% w imporcie i 14% w eksporcie.
Interesujący wydaje się udział poszczególnych województw w wymianie towarowej z Hiszpanią. W tabeli 1 zaprezentowano wielkość wymiany w tonach i wyrażonej wartościowo w milionach euro w poszczególnych województwach, z podziałem na import i eksport.

7

Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 13.

Eksport
36 821
26 411
17 791
21 097
7 015
30 131
97 770
44 964
18 115
8 656
134 864
295 541
111 609
32 442
36 076
106 764
16 994
1 043 059

w tonach
Import
86 661
30 239
18 219
27 230
42 290
85 621
343 043
12 778
30 280
3 207
84 349
107 992
14 043
6 667
144 966
19 786
24 881
1 082 450
Saldo
-49 840
-3 828
-428
-6 133
-35 275
-55 490
-245 273
32 186
-12 165
5 449
50 515
187 549
97 566
25 775
-108 890
86 978
-7 887
-39 391

wartościowo w euro
Eksport
Import
100 173 650
107 097 556
17 654 950
46 953 136
19 961 345
15 976 157
15 226 021
24 613 634
16 952 001
66 324 458
63 940 373
103 766 606
235 253 629
882 842 755
37 444 473
29 840 219
52 497 402
58 535 769
13 291 294
4 086 541
78 194 073
83 981 705
567 566 722
177 177 682
34 808 362
14 771 973
54 552 295
17 514 714
104 886 332
195 323 541
32 558 287
27 914 118
17 311 116
45 290 595
1 462 272 325 1 902 011 159
Saldo
-6 923 906
-29 298 186
3 985 188
-9 387 613
-49 372 457
-39 826 233
-647 589 126
7 604 254
-6 038 367
9 204 753
-5 787 632
390 389 040
20 036 389
37 037 581
-90 437 209
4 644 169
-27 979 479
-439 738 834

Źródło: Previsiones de demanda de transporte y patrones modales en los tráﬁcos Península ibérica – este de Europa – informe ﬁnal
del trabajo de investigación, Projekt: Transport Demand Forecasts and Modal Split Patterns in the Trafﬁc between the Iberian Peninsula
and Eastern Europe, Sopot-Valencia 2008, s. 52.

Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Nieokreślone
Razem

Województwo

Tabela 1. Wielkość wymiany w tonach i w euro pomiędzy Polską i Hiszpanią w 2004 r. według województw
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Analizując dane dotyczące wymiany towarowej między Polską a Hiszpanią należy zauważyć, iż jeśli chodzi o wolumen obrotów, to w eksporcie najwięcej w 2004 r. eksportowano w tej relacji w województwach śląskim – 295 541 ton, pomorskim – 134 864 tony, świętokrzyskim – 111 609
ton i zachodniopomorskim – 106 764 tony, natomiast wartościowo prym
wiodły w eksporcie województwa: śląskie – 568 mln euro, mazowieckie
– 235 mln euro i wielkopolskie – 105 mln euro. Natomiast w imporcie na
pierwszych trzech pozycjach uplasowały się województwa: mazowieckie, wielkopolskie i śląskie, jeśli chodzi zarówno o wolumen wymiany,
jak i wartość wymiany. Zauważyć również należy, że ogólne saldo wymiany pomiędzy Polską i Hiszpanią, zarówno jeśli chodzi o wolumen,
jak i wartość, było ujemne. Jeśli przyjrzymy się pod tym kątem poszczególnym województwom, to tu sytuacja wyglądała różnie. W województwie podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim saldo wymiany było dodatnie, czyli
wolumen eksportu przewyższał import. W pozostałych województwach
występuje tendencja odwrotna: więcej sprowadzamy niż wysyłamy. Jeśli
spojrzymy na te relacje od strony wartościowej, to największe saldo dodatnie osiągnięto w województwie śląskim, bo aż 390 mln euro. W województwie lubelskim, opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim
oraz zachodniopomorskim odnotowano saldo dodatnie.
Na rysunku 2 zaprezentowano udział poszczególnych województw
w wymianie z Hiszpanią, z podziałem na eksport i import w roku 2006.
eksport (w tonach)
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Rys. 2. Udział poszczególnych województw w wymianie handlowej
z Hiszpanią w roku 2006
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Previsiones de demanda de transporte
y patrones modales en los tráﬁcos Península ibérica – este de Europa – informe ﬁnal del trabajo
de investigación, Projekt: Transport Demand Forecasts and Modal Split Patterns in the Trafﬁc
between the Iberian Peninsula and Eastern Europe, Sopot-Valencia 2008, s. 56.
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Analizując rysunek 2, należy zauważyć, że najwięcej towarów wywozimy do Hiszpanii z województwa śląskiego. Udział wymiany z tego regionu w całości wymiany z Hiszpanią wynosił powyżej 20%. Natomiast
województwo mazowieckie oraz lubelskie (tu nastąpił bardzo duży
wzrost eksportu w porównaniu z rokiem 2004) w wymianie handlowej
do Hiszpanii osiągają udział w przedziale 10-15%. Pozostałe województwa mają udział poniżej 5%, tylko województwo pomorskie osiągnęło
w 2006 roku 20% udziału w eksporcie.
W przypadku importu towarów z Hiszpanii największy udział odnotowano w województwie mazowieckim (ponad 30%), w następnej kolejności należy wymienić województwo wielkopolskie i śląskie z udziałem około10%. Niewielki import odnotowano w trzech województwach:
warmińsko-mazurskim, podlaskim i świętokrzyskim – poniżej 1%.
Rozłożenie geograﬁczne potoków towarowych ma istotny wpływ na
wybór gałęzi transportu wykorzystywanych w obsłudze handlu zagranicznego między obu krajami. W tabeli 2 przedstawiono wielkość przewozów ładunków w polsko-hiszpańskiej wymianie towarowej w latach
1997-2006 według gałęzi transportu.
Tabeli 2. Wielkość przewozów ładunków w tonach w polsko-hiszpańskiej
wymianie towarowej w latach 1997-2006 według gałęzi transportu
Rok
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Transport
drogowy
479 278
782 895
942 000
918 515
979 716
1 008 740
1 032 590
928 706
1 050 856

Transport
kolejowy
110 629
62 777
59 730
40 767
27 157
36 807
90 430
75 052
83 376

Transport
morski
639 070
991 373
799 328
612 924
764 303
597 652
698 371
627 458
773 542

Total
1 231 023
1 846 874
1 819 133
1 596 701
1 794 481
1 664 008
2 071 702
2 226 560
2 476 909

Źródło: Study of Polish ports, commercial relations between Poland and Spain and transport
costs, raport projektu: Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises trafﬁc
between the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping line between Vigo and GdyniaSzczecin-Gdansk (SEAMOTRA), Sopot 2007, s. 25.

W strukturze przewozowej polsko-hiszpańskiej wymiany towarowej pod koniec lat 90. dominował transport morski. Sytuacja zmieniła
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się w roku 2000, kiedy to zauważyć można przesunięcie się transportu
drogowego na czoło w strukturze przewozów. Taka sytuacja pozostaje aktualna do dnia dzisiejszego. Tendencję wzrostową w transporcie
drogowym obserwujemy od roku 1997, tylko w 2005 roku odnotowano
niewielki spadek przewozów, ale był on obserwowany we wszystkich
gałęziach transportu. W badanym okresie przewozy transportem drogowym wzrosły o 119%, podczas gdy w transporcie morskim odnotowano
w tym samym okresie tylko 21% wzrostu. Najgorzej sytuacja wyglądała
w transporcie kolejowym. Tu zaobserwowano spadek na poziomie 25%.
Na rysunku 3 przedstawiono strukturę gałęziową przewozów w latach:
2000, 2004 i 2006.
2000

2004

Transport
morski
44%

Transport
drogowy
53%

Transport
morski
38%

Transport
drogowy
57%

Transport
kolejowy
5%

Transport
kolejowy
3%

2006
Transport
morski
41%

Transport
drogowy
55%

Transport
kolejowy
4%

Rys. 3. Struktura gałęziowa obsługi wymiany handlowej
między Polską i Hiszpanią
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Study of Polish ports, commercial relations
between Poland and Spain and transport costs, raport projektu: Potentiality of short sea
shipping as a modality of merchandises trafﬁc between the Atlantic and Polish ports. Viability of
a shipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdansk (SEAMOTRA), Sopot 2007, s. 25.

Jak widać na rysunku w poszczególnych latach transport drogowy
umocnił swoją przewagę nad pozostałymi gałęziami. Jego udział w strukturze przewozów do i z Hiszpanii wynosi powyżej 50%. W roku 2006
oszacowano udział ten na 55%. Drugie miejsce wśród gałęzi obsługujących wymianę polsko-hiszpańską zajmuje transport morski z udziałem
około 40%. Natomiast transport kolejowy obsługuje tylko 4% wolumenu
wymiany.
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Warto przyjrzeć się bliżej wymianie drogą morską, jako że jest ona alternatywą dla transportu drogowego w tych relacjach. W tabeli 3 przedstawiono obroty drogą morską z polskich portów do Hiszpanii w tysiącach ton w 2004 roku, z podziałem na grupy ładunkowe. Wyszczególniono też obroty z hiszpańskimi portami atlantyckimi.
Tabela 3. Przewozy grup ładunków między portami polskimi
a Hiszpanią w tys. ton w 2004 r.
Wszystkie porty hiszpańskie
Hiszpańskie porty atlantyckie
ŁaŁaPorty
MaMaMaMadunki
dunki
polskie
sowe sowe
Razem sowe sowe
Razem
pozopozopłynne suche
płynne suche
stałe
stałe
Polska
141
357
186
684
45
217
62
324
Gdańsk
99
97
79
275
4
83
10
96
Gdynia
0
55
21
76
0
49
21
68
Police
0
38
0
38
0
21
0
21
Świnoujście
0
44
0
44
0
4
0
4
Szczecin
42
123
87
252
42
61
31
134
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Zarządu Portu w Gdańsku, Gdańsk 2007.

Jak widać z zaprezentowanych danych, w przewozach w relacji Polska-Hiszpania dominują ładunki masowe suche, a wśród nich głównie
produkty rolne i węgiel. Jeśli przyjrzymy się strukturze geograﬁcznej
importu, to najwięcej ładunków przywożonych jest drogą morską do
województw: pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego
i mazowieckiego, natomiast najmniejsze potoki ładunkowe ciążą do
takich województw, jak: opolskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W przypadku eksportu drogą morską wysyłane są ładunki z województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, dolnośląskiego i śląskiego, natomiast najmniej ładunków do portów ciąży z takich regionów, jak
opolskie, podlaskie, świętokrzyskie.
Na rysunku 4 przedstawiono strukturę towarową wymiany handlowej między Polską i Hiszpanią w 2006 roku w eksporcie i imporcie. Jeśli
przyjrzymy się bliżej strukturze towarowej wymiany, to zauważymy, że
w eksporcie dominują produkty mineralne stanowiące w 2006 roku 46%.
Jednocześnie obserwuje się stały wzrost wolumenu tej grupy towarowej
w eksporcie do Hiszpanii. W ciągu 5 lat wzrost ten wyniósł 75% i w roku
2006 osiągnął wielkość 650 tys. ton. Stosunkowo duży udział w wymia-
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nie towarowej mają też produkty z następujących grup towarowych: metale nieszlachetne i artykuły z nich produkowane oraz drewno i artykuły
z drewna.
W przypadku importu główną grupę towarową stanowią produkty
roślinne, których wolumen obrotu wzrósł z 350 tys. ton w 2000 roku do
420 tys. ton w 2006. Do znaczących grup towarowych w imporcie zaliczyć również należy: produkty przemysłu chemicznego, ścier drzewny,
papier, tekturę i artykuły z nich produkowane oraz artykuły z kamienia, wyroby ceramiczne i szkło. Udział tych grup towarowych waha się
w granicach 6%. Tylko pierwsza w wymienionych grup towarowych
osiągnęła w 2006 roku udział na poziomie 10% wolumenu importu.
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Rys. 4. Struktura towarowa wymiany handlowej
między Polską i Hiszpanią w 2006 r.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Study of Polish ports, commercial relations
between Poland and Spain and transport cost, raport projektu: Potentiality of short sea
shipping as a modality of merchandises trafﬁc between the Atlantic and Polish ports. Viability of
a shipping line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdansk (SEAMOTRA), Sopot 2007, s. 32.
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Na rysunku 4 przedstawiono strukturę wolumenu wymiany towarowej między Polską a Hiszpanią. Jak można wnioskować z przedstawionych danych, dominują tu produkty masowe, a to w znaczący sposób
powinno wpływać na decyzje o wykorzystaniu odpowiednich gałęzi
transportu. W dalszej części artykułu takie decyzje oraz przesłanki wyboru gałęzi transportu do obsługi wymiany towarowej w relacjach Polska-Hiszpania zostaną przeanalizowane na podstawie wyników badań
ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu SEAMOTRA.

4. Analiza barier w wykorzystaniu żeglugi
w obsłudze wymiany między Polską i Hiszpanią
We wspomnianym projekcie SEAMOTRA przeprowadzono badania ankietowe. W kwestionariuszu zapytano załadowców (eksporterów
i importerów w relacjach Polska-Hiszpania) o ich preferencje co do gałęzi transportu wykorzystywanych do obsługi wymiany handlowej oraz
oczekiwania i wymagania, jakie musi spełnić transport morski, aby byli
skłonni skorzystać z tej formy przewozu. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi oceniono zarówno rodzaje i siłę oddziaływania poszczególnych barier, jak i opinie przedsiębiorstw – eksporterów i importerów
dotyczące oceny porównawczej konkurencyjności transportu morskiego
i lądowego w tej relacji.
Za główne bariery w wykorzystaniu transportu morskiego uznać należy: czas, złożoność procedur i operacji, a dopiero w dalszej kolejności
koszty. Posługując się średnią ważoną ocen poszczególnych czynników,
dokonaną w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza barierę nieistotną, zaś 5 – bardzo istotną, można dokonać szczegółowej oceny przyczyn niskiej popularności żeglugi wśród polskich eksporterów i importerów (zob. tabeli 4).
Należy podkreślić, że wbrew obiegowym opiniom to nie koszty stają
się pierwszoplanowym czynnikiem wyboru. Najistotniejsze znaczenie
z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania całego łańcucha logistycznego ma kryterium czasu. Transport morski jest zbyt czasochłonny,
głównie ze względu na obowiązującą tu zasadę, iż to „ładunek czeka
na statek”, a nie na odwrót. W przypadku ładunków masowych lub też
dużych jednorazowych partii ładunków różnych typów nie jest to tak
dotkliwe. W przypadku niewielkich jednorazowych partii towaru staje
się problemem, tym bardziej, iż należy dodać do tego czasy przejazdu
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w relacjach dowozowych oraz odwozowych, co dodatkowo wydłuża
cały proces transportowy.
Bardzo dużą wagę mają też wszystkie czynniki związane z prostotą
dokonania operacji transportowych i samego procesu przewozowego.
Ważne są także trudności natury biurokratyczno-administracyjnej. Liczba niezbędnych dokumentów, które muszą być wypełnione, rośnie przy
użyciu transportu morskiego.
Tabela 4. Ocena czynników wyboru transportu morskiego względem
transportu drogowego
Czynnik

Waga

Czas

4,4

Zbyt wiele operacji

4,1

Wygoda/przydatność do danego rodzaju ładunków

4,1

Zbytnie skomplikowanie procedur administracyjnych

3,8

Zbyt mała elastyczność

3,7

Koszty

3,4

Brak informacji na temat transportu morskiego

3,4

Odległość od portu
Współpraca z przewoźnikiem (który nie oferuje opcji
morskiej)
Towar nie może być transportowany morzem

3,1

Słabo rozwinięte usługi portowe

2,6

Bezpieczeństwo

2,5

Niedostępność

2,3

Inercja w działaniach

2,25

2,8
2,6

Źródło: P. Borkowski, B. Pawłowska, Study of Polish commercial companies
trade relations with Spain – poll results and analysis, raport projektu:
Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises trafﬁc between
the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping line between
Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdansk (SEAMOTRA), Sopot 2008 s. 7.

Nie bez znaczenia jest także niska elastyczność transportu morskiego, który może być wykonywany jedynie przez określone porty. W dużej
mierze wymaga więc uzupełnienia dodatkowym transportem lądowym
czy to w kraju wysyłki, czy też w kraju przeznaczenia. Koszty takiej ope-
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racji mogą być niekiedy wyższe od bezpośredniego transportu drogą lądową na całej trasie8.
Dopiero w dalszej kolejności wskazywane są przez eksporterów czy
importerów koszty przewozu, jako istotny czynnik kształtujący wybór
środka transportu. Należy zauważyć, że równie wysoko oceniony został
brak dobrej informacji na temat transportu morskiego. Wynika to po części ze złej polityki informacyjnej portów i armatorów, a po części z przywiązania spedytorów do tradycyjnie wykorzystywanych tras lądowych.
Spedytor działając jako organizator transportu preferuje również mniej
skomplikowane procedury, stąd często nawet nie przedstawia klientowi
potencjalnej alternatywy w postaci transportu morskiego.
Ponadto istnieje też grupa ładunków, które nie mogą być łatwo transportowane tą drogą ze względów bezpieczeństwa lub z przyczyn wynikających z nieodpowiedniej dla tej gałęzi technicznej podatności transportowej ładunku. Za mniej istotny czynnik uznano niewystarczający
rozwój usług portowych bądź ich niedopasowanie do rodzaju ładunku.
Te obserwacje znajdują potwierdzenie w kolejnych analizach – zestawiających najczęściej wskazywane przez importerów i eksporterów
bariery (zob. rysunek 5). Długi czas transportu za najważniejszą barierę
uznało aż 12% respondentów, skomplikowanie operacji oraz niepodatności ładunku na transport drogą morską 11%, zbyt dużą liczbę koniecznych do przeprowadzenia operacji – 10%, zaś zbyt wysokie koszty takiego transportu – 9%. Zbyt duża odległość od portu z punktu widzenia
miejsca załadunku i ostatecznego docelowego punktu transportu w kraju przeznaczenia stanowiła podstawową barierę dla 9% ﬁrm, natomiast
niska elastyczność transportu morskiego w zakresie terminów czy zmian
miejsca przeznaczenia w trakcie realizacji usługi również w 9% przypadków uznana została za kluczowy czynnik wykluczający ten typ transportu spośród branych pod uwagę przez przedsiębiorstwo. Brak informacji
o alternatywach morskich jako powód niewykorzystywania tej opcji podało 8% ﬁrm. Mniej istotne były takie czynniki, jak: nadmierne skomplikowanie procedur administracyjnych, stała współpraca z przewoźnikiem, który nie oferuje opcji morskiej, a której przedsiębiorstwo nie
chciałoby zrywać, niepodatność ładunku na transport morzem (wszystkie po 6%) oraz względy bezpieczeństwa 4%. Inne czynniki, jak słabe
8
Study of Polish ports, commercial relations between Poland and Spain and transport
cost, raport projektu: Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises
trafﬁc between the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping line between Vigo
and Gdynia-Szczecin-Gdansk (SEAMOTRA), Sopot 2007, s. 42-43.
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usługi portowe, inercja w działaniach wskazywane były już zupełnie
sporadycznie (3% wskazań).
Słabo rozwiniĊte usługi
portowe
3%
NiedostĊpnoĞü
4%
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4%
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10%
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transportu morskiego
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Rys. 5. Najczęściej wskazywane bariery przy decyzji o niewykorzystywaniu
transportu morskiego
Źródło: P. Borkowski, B. Pawłowska: Study of Polish commercial companies trade relations
with Spain – poll results and analysis, raport projektu: Potentiality of short sea shipping as
a modality of merchandises trafﬁc between the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping
line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdansk (SEAMOTRA), Sopot 2007s. 8.

Należy zauważyć, że wiele przedsiębiorstw utrzymujących stosunki
handlowe z Hiszpanią robi to na stosunkowo małą skalę. Transporty odbywają się okazjonalnie – raz na miesiąc, ale częściej raz na kilka miesięcy,
czy nawet co pół roku. Gdy już ma miejsce, niezbędne jest dostarczenie
towaru do kilku lokalizacji na terenie Hiszpanii. W takim przypadku elastyczność i bezpośredniość transportu drogowego dają mu zdecydowaną przewagę nad przewozami morskimi. Należy wszakże zaznaczyć, iż
nie dotyczy to towarów masowych takich jak surowce naturalne, gdzie
przewaga transportu morskiego nadal jest widoczna. Prowadzone badania z racji koncentracji ich na grupie importerów/eksporterów towarów
przetworzonych nie oddają tej ostatniej zależności.
Powyższe oceny dotyczące barier mogą zostać uzupełnione poprzez
bezpośrednią opinię przedsiębiorstw prowadzących handel zagraniczny. Poproszone o ocenę celowości tworzenia linii żeglugi bliskiego zasięgu w relacji Polska-Hiszpania, w większości nie były w stanie w sposób
konkludujący odpowiedzieć na pytanie na temat jej konkurencyjności
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względem transportu drogowego. Jest to podyktowane przede wszystkim brakiem doświadczenia w obsłudze handlu z wykorzystaniem transportu morskiego, ale także brakiem umiejętności oceny kosztów transportu, wynikającej z powszechnego polegania na spedytorach, którym
płaci się za kompleksową usługę. Wśród przedsiębiorstw, które wyraziły
swe opinie o potencjalnych korzyściach i kosztach takiego projektu, dominuje przekonanie, iż nie byłby on konkurencyjny wobec transportu
drogowego (zob. rysunek 6).
Bardzo konkurencyjny 0%
Konkurencyjny
9%
Niekonkurencyjny 37%
Porównywalny z drogowym
27%

Raczej niekonkurencyjny

27%

Rys. 6. Opinia na temat konkurencyjności transportu morskiego
względem drogowego w relacji Polska-Hiszpania
Źródło: P. Borkowski, B. Pawłowska, Study of Polish commercial companies trade relations
with Spain – poll results and analysis, raport projektu: Potentiality of short sea shipping as
a modality of merchandises trafﬁc between the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping
line between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdansk (SEAMOTRA), Sopot 2007 s. 11.

Jedynie 9% odpowiedzi wskazywało na przekonanie eksporterów
i importerów co do tego, że byłaby to lepsza alternatywa. Jednocześnie
połowa z nich twierdzi, że transport morski, jako element łańcucha logistycznego z krajami Półwyspu Iberyjskiego, w ogóle nie może być
efektywny kosztowo, zaś druga połowa, iż koszty równoważne będą
korzyściom.
Wśród przedsiębiorstw handlujących towarami przetworzonymi
nie ma takich, które uważałyby transport morski za opłacalny w takiej
relacji. Co ciekawe, proporcje te ulegają zmianie, gdy przedstawia się
alternatywny projekt, polegający na tym, iż porty polskie byłyby tylko
jednym z elementów szerszego łańcucha zbudowanego z systemu żeglugi krótkiego zasięgu, obejmującego również kraje skandynawskie oraz
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Niemcy. Wówczas ocena efektywności kosztowej nie jest już tak skrajnie negatywna, z 18% wskazań na szanse powodzenia takiego przedsięwzięcia i jedynie 10% ﬁrm będących przeciwnego zdania. Należy
jednak zauważyć, że pozostałe 72% odpowiedzi to po prostu brak opinii. Można zatem wnioskować, iż importerzy i eksporterzy w istocie nie
mają większej wiedzy na temat transportu morskiego. Ich oceny oparte
są raczej na obiegowych opiniach i ich interpretacjach, a nie na solidnej
analizie kosztów i korzyści. Taka ocena wydaje się zresztą bardzo trudna
do przeprowadzenia tak długo, dopóki nie ma faktycznie funkcjonującej
linii żeglugowej w analizowanej relacji. Dopiero wówczas możliwe byłoby porównanie rzeczywistych, a nie jedynie przewidywanych kosztów
i korzyści przedsięwzięcia. Powstanie takiej linii jest z kolei, z racji skali
niezbędnych nakładów, uwarunkowane rozpoznaniem przynajmniej potencjalnego popytu uzasadniającego ekonomiczną opłacalność projektu.

5. Wnioski
Warunkiem koniecznym powodzenia przedsięwzięcia w postaci przeniesienia części ładunków z transportu drogowego w kierunku żeglugi
morskiej powinna być dobrze skonstruowana oferta wstępna, poparta
odpowiednimi działaniami informacyjnymi i promocyjnymi, zawierająca gotową propozycję cenową oraz warunki dostawy. Mogłaby być ona
przynajmniej dla części eksporterów czy importerów konkurencyjna
wobec oferty transportu drogowego. Należy także zauważyć, iż w kontekście priorytetów polityki transportowej Unii Europejskiej przeniesienie części wymiany na obsługę morską byłoby celowe i mogłoby zostać
wsparte instrumentami polityki transportowej na szczeblu krajowym.
Wreszcie kolejnej szansy dla sektora morskiego w tej relacji upatrywać
można w przypadku postępu procesu internalizacji kosztów zewnętrznych transportu drogowego. W takim przypadku rachunek kosztów
musiałby ulec zmianie w kierunku poprawy pozycji transportu morskiego. Należy mimo to podkreślić, że w obecnej sytuacji, przy istniejących
regulacjach prawnych, pozycja konkurencyjna sektora samochodowego
wydaje się być trudna do podważenia.
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Demand Forecasts and Modal Split Patterns in the Trafﬁc between the Iberian Peninsula and Eastern Europe, Sopot-Valencia 2008
Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2008, GUS, Warszawa 2008
Study of Polish ports, commercial relations between Poland and Spain and transport
costs, raport projektu: Potentiality of short sea shipping as a modality of merchandises trafﬁc between the Atlantic and Polish ports. Viability of a shipping line
between Vigo and Gdynia-Szczecin-Gdansk (SEAMOTRA), Sopot 2007

CONDITIONS OF PERFORMING MARITIME NAVIGATIONS AS AN ELEMENT OF LOGISTICS
CHAIN IN TRADE BETWEEN POLAND AND SPAIN
The global market and development of international trade forces implementation of modern solutions within logistic services. Until now in the European
relations most haulages have been realised through road transport, what is not
consistent with current EU transport policy aiming at sustainable transport.
Therefore at the EU level the idea of short sea shipping should help in achieving
these pro-ecological objectives and promote a shift from road to maritime transport. In this context the research project SEAMOTRA – Potentiality of Short Sea
Shipping as merchandises trafﬁc modality between Atlantic and Polish ports. Viability
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of the line between Vigo and Szczecin-Gdansk aims at assessing determinants inﬂuencing the development of short sea shipping in the international trade relations
between Poland and Spain. Within the project the questionnaire was conducted. The questionnaire aimed at two goals. Firstly establishment of reasons why
maritime transport is not a signiﬁcant option for Polish companies in their transports within trade relations with Spain. Secondly what is the opinion of Polish
companies – default clients of possible SSS line Vigo-Poland on the prospects of
such a project. Analysis of results in regard to ﬁrst problem shows that most important factors are time and procedural/operational problems, next the cost factors are mentioned. Road transport is as companies believe more cost-efﬁcient
than maritime. The second objective has been addressed by number of questions
within poll asking about evaluation of possible SSS line. The assessment was
rather negative with concerns mostly over costs of possible SSS line. The problem here also could be recognized as lack of knowledge and information.
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PLAN SOURCINGOWY JAKO NARZĘDZIE STRATEGICZNEGO
ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. Wstęp
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i konstrukcji planu sourcingowego, jako jednego z dwóch rodzajów planów strategicznych1
wykorzystywanych w działalności zakupowej przedsiębiorstw.
Znaczenie planu sourcingowego wynika z faktu, że jest on opracowywany dla produktów zaopatrzeniowych, charakteryzujących się znaczącym wpływem na wyniki ﬁnansowe i sprzedażowe przedsiębiorstwa
oraz dużym ryzykiem dostaw. Celem planu jest sformułowanie strategii
pozyskiwania produktu zaopatrzeniowego (sourcing strategy), a także
przygotowanie odpowiednich programów wdrożeniowych.
Ze względu na skalę zakupów i zakres prowadzonej analizy plan
sourcingowy jest przygotowywany przez zespoły zakupowe wspierane
przez specjalistów różnych dziedzin. Horyzont czasowy planu wynosi
kilka lat (najczęściej od 3 do 5 lat) i jest zwykle opracowywany w dużych
przedsiębiorstwach, najczęściej w międzynarodowych korporacjach.
W mniejszych przedsiębiorstwach wykorzystywanie planów sourcingowych nie jest jednak rozpowszechnione, dlatego pośrednim celem
artykułu jest przedstawienie tej dobrej praktyki i wskazanie na wynikające z jej zastosowania korzyści.

1
Drugim rodzajem planu strategicznego jest plan zakupowy (purchasing plan).
Jest to podstawowy plan strategiczny dotyczący rozwoju całej funkcji zakupowej w przedsiębiorstwie.
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Ze względu na to, że plan sourcingowy jest opracowywany i wdrażany zgodnie z procesem zarządzania strategicznego, omówienie planu
sourcingowego należy rozpocząć od przedstawienia specyﬁki planowania strategicznego w zakupach.

2. Proces strategicznego zarządzania zakupami
Rosnąca dynamika i złożoność otoczenia zmuszają przedsiębiorstwa
do przygotowywania planów strategicznych oraz do ich skutecznego
i efektywnego wdrażania. Plany te dotyczą całego przedsiębiorstwa, jego
dywizji, strategicznych jednostek biznesowych, a nawet ich poszczególnych funkcji biznesowych.
W literaturze poświęconej zarządzaniu strategicznemu omówiono
wiele kwestii dotyczących samego procesu formułowania strategii, elementów składających się na ten proces, takich jak: wizja, misja, analiza
strategiczna, cele strategiczne, strategia, a także przedstawiono różne
aspekty wdrażania, oceny i kontroli realizacji strategii. Bogaty jest też
dorobek w zakresie rodzajów ogólnej strategii (corporate strategy) oraz
strategii autonomicznych jednostek biznesowych (business strategy).
Jednak mniej miejsca poświęca się strategiom funkcjonalnym (functional strategy) przygotowywanym przez poszczególne piony/działy
przedsiębiorstw2. Takie podejście do strategii funkcjonalnych może wynikać z założenia, że plany strategiczne odnoszą się do całej organizacji,
ustalają nadrzędne cele i służą do określenia jej pozycji względem środowiska3, natomiast działania poszczególnych komórek przedsiębiorstwa mogą wspierać tylko realizację tych celów (tj. mają charakter działań taktycznych/operacyjnych). Faktem jest, że w przedsiębiorstwach
coraz powszechniej są formułowane strategie poszczególnych działów
funkcjonalnych, takich jak: zakupy, produkcja, logistyka, ﬁnanse. Może
to świadczyć o tym, że w tych wyodrębnionych obszarach istnieje możliwość kreowania szczegółowych strategii w ramach ogólnej strategii
przedsiębiorstwa.
2
Wyjątkiem jest planowanie strategiczne w działalności marketingowej, której poświęca się sporo uwagi w literaturze przedmiotu i w praktyce, ze względu
na konieczność opracowywania strategii przedsiębiorstwa również na poziomie
produktu ﬁnalnego.
3
S.P. Robbins, D.A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002,
s. 136.
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Uznając zasadność istnienia strategii funkcjonalnych, a nawet ich
substrategii, na rysunku 1. został przedstawiony ogólny schemat procesu zarządzania strategicznego w działalności zakupowej.
1. Analiza misji, celów i strategii
przedsiĊbiorstwa oraz misji zakupów

2. Przeprowadzenie badaĔ zakupowych
Planowanie
WewnĊtrznych

ZewnĊtrznych

strategiczne

3. OkreĞlenie celów strategicznych

4. Formułowanie strategii zakupowych

5. Opracowanie planu działaĔ
WdraĪanie
6. Realizacja planu działaĔ

7. Kontrola i ocena realizacji strategii

strategii

Kontrola
strategiczna

Rys. 1. Proces zarządzania strategicznego w działalności zakupowej
przedsiębiorstwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A.J. van Weele, Purchasing and supply chain
management: Analysis, planning and practice, Thomson Learning, London 2000, s. 101-105
oraz K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004, s. 40-41.

Proces ten przebiega w analogiczny sposób jak w sytuacji opracowywania i wdrażania strategii dla całego przedsiębiorstwa (konkretnego
biznesu) i charakteryzuje się szczególnym podobieństwem do procesu
planowania działalności marketingowej4. Wynika to z faktu, że zarówno
działalność zakupowa, jak i marketingowa skoncentrowana jest na wy4
Na temat planowania strategicznego w marketingu pisze np.: F. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis Sp. z o.o., Poznań 2005, s. 90-120.

206

Janusz Dąbrowski

mianie wartości między stronami transakcji handlowych. Oba rodzaje
działalności zorientowane są na zewnątrz, żadna nie może być prowadzona bez znajomości rynku, konkurencji, cen, technologii, produktów
i każda z nich angażuje znaczne zasoby ﬁnansowe, przez co mają ogromny wpływ na wyniki ﬁnansowe przedsiębiorstwa5.
W celu przybliżenia specyﬁki planowania strategicznego w działalności zakupowej w skrócie zostaną omówione poszczególne etapy tego
procesu.
Opracowanie strategii zakupowej jako strategii funkcjonalnej powinno rozpocząć się od analizy aktualnej misji, celów strategicznych
i strategii całego przedsiębiorstwa oraz jednostki biznesowej, dla której
jest prowadzona działalność zakupowa. Ze względu na konieczność integrowania i koordynowania wszystkich funkcji biznesowych w przedsiębiorstwie, przedmiotem analizy powinny być również inne strategie
funkcjonalne, na przykład: marketingu, produkcji, ﬁnansów. Analiza ta
ma doprowadzić do sformułowania wewnętrznych wymagań w stosunku do działalności zakupowej i wskazać możliwe drogi wspierania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Kolejną podstawą planowania strategicznego jest misja zakupowa,
która wyznacza główny cel działalności i sposoby jego osiągnięcia. Misja
jest rzadko rewidowana, co wynika z jej charakteru podkreślającego istotę działalności zakupowej w konkretnych warunkach przedsiębiorstwa.
Tylko radykalne zmiany w otoczeniu i strategii całego przedsiębiorstwa
mogą spowodować konieczność modyﬁkacji misji zakupowej.
Badanie zakupowe jest to systematyczne zbieranie i analizowanie danych oraz wyciąganie wniosków odnoszących się do konkretnej sytuacji
zakupowej, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Badania koncentrują
się na sprawach wewnętrznych i zewnętrznych.
Analiza wewnętrzna jest prowadzona w ramach przedsiębiorstwa
i obejmuje takie zagadnienia, jak: analiza portfelowa produktów zaopatrzeniowych, obroty i przyszłe potrzeby zakupowe, standaryzacja
i upraszczanie asortymentu dóbr zaopatrzeniowych, analiza procesu zakupowego, analiza kosztów związanych z zakupami, zarządzanie zapasami, badania satysfakcji klientów wewnętrznych.
Analiza zewnętrzna, zwana również badaniami rynku zaopatrzeniowego, dotyczy otoczenia mikroekonomicznego (np.: ilości i jakości dostawców, podaży, poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych, popytu,
5
A.J. van Weele, Purchasing and supply chain management: Analysis, planning
and practice, Thomson Learning, London 2000, s. 100.
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cen na konkretne produkty, konkurentów, substytutów) i makroekonomicznego (np.: inﬂacji, kursów walut, poziomu wynagrodzeń, nowych
technologii, ograniczeń politycznych, prawnych, środowiskowych).
W badaniach zakupowych są wykorzystywane różne metody i techniki badawcze ogólnie stosowane, na przykład: analiza SWOT, model
pięciu sił Portera, analiza PEST, analiza cyklu życia produktu, analiza
ABC, analiza DuPonta oraz specjalistyczne, takie jak: analiza portfelowa
produktów zaopatrzeniowych i dostawców, analiza siły przetargowej
w stosunku do dostawców, analiza portfelowa zaangażowania dostawcy w rozwój, analiza preferencji dostawcy, analiza produktów, analiza
„grupa produktów – dostawca”, analiza procesu zakupowego, badanie
satysfakcji klientów wewnętrznych.
Dzięki przeprowadzonej analizie otoczenia wewnętrznego działalności zakupowej (tj. w ramach przedsiębiorstwa) i otoczenia zewnętrznego (tj. poza granicami przedsiębiorstwa) można dokonać identyﬁkacji i klasyﬁkacji pozytywnych i negatywnych czynników wpływających
na przyszły rozwój funkcji zakupowej przedsiębiorstwa. Dopiero na tej
podstawie można przystąpić do sformułowania zakupowych celów strategicznych. Z jednej strony będą one ukierunkowane na poprawę słabych stron i niwelowanie zagrożeń, z drugiej – na wykorzystanie szans
rynkowych. Należy również zwrócić uwagę na to, że cele strategiczne
funkcji zakupowej muszą także spełniać wymagania biznesowe określone na pierwszym etapie procesu zarządzania strategicznego.
Cele strategiczne określają kierunek działań. Na przykład mogą dotyczyć: poprawy jakości i zmniejszenia liczby dostawców, ograniczenia
poziomu ryzyka dostaw, redukcji kosztów zakupu, zwiększenia udziału
profesjonalnych zakupów w obrotach zakupowych przedsiębiorstwa,
poprawy wydajności pracy działu zakupów. Cele strategiczne rzadko są
zdeﬁniowane w kategoriach ilościowych i czasowych i dlatego ważną
sprawą jest dokonanie transformacji zakupowych celów strategicznych
w zadania, tj. cele określone co do zakresu, wielkości i czasu ich realizacji. Dopiero wówczas tak sprecyzowane zadania będą lepiej zrozumiane
przez ich wykonawców, umożliwią zastosowanie odpowiednich metod
i zasobów oraz będą pomocne w procesie kontroli ich realizacji.
Skuteczność i efektywność osiągnięcia celów zależy od wybranego
sposobu ich realizacji, czyli zastosowania właściwej strategii. Strategia to
kompleksowy plan osiągania celów6, a zatem obejmuje szereg kierunków
6
R.W. Grifﬁn, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2007,
s. 245.
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działania, które są konieczne, aby zrealizować poszczególne cele strategiczne. W zakupach tymi strategiami są: optymalizacja bazy dostaw
(supply base optimization), globalne pozyskiwanie dóbr zaopatrzeniowych
(global sourcing), wczesne angażowanie dostawców (early supplier involvement), długoterminowe relacje z dostawcami (long-term supplier relationships), rozwój dostawców (supplier development), integracja dostawców
(supplier integration), całkowite koszty własności (total cost of ownership),
e-zakupy (e-procurement) i szereg innych.
Sformułowanie strategii zakupowej kończy proces planowania strategicznego. Kolejny etap to wdrażanie strategii. Podstawowym sposobem realizacji strategii jest przygotowanie planu działań w formie programu. Obejmuje on zestaw zadań, wykaz osób lub działów odpowiedzialnych za ich wykonanie, czas realizacji, budżet, opis oczekiwanych
rezultatów.
Wdrażanie strategii jest jednak bardziej złożonym procesem, który
może wymagać zmiany struktur organizacyjnych, instytucjonalizacji
i szerszej operacjonalizacji strategii7.
Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych działań operacyjnych
można przystąpić do kontroli i oceny realizacji strategii. Proces kontroli
odbywa się w klasyczny sposób, poprzez porównanie konkretnych celów strategicznych z ich rzeczywistymi wynikami. Niekorzystna ocena
będzie wymuszała podjęcie działań korygujących (sprzężenie zwrotne)
i może dotyczyć każdego stadium procesu zarządzania strategicznego.
Kontrola strategiczna to nie tylko kontrola bieżąca i końcowa realizacji
strategii, to również stały nadzór nad zmianą otoczenia wewnętrznego
i zewnętrznego funkcji zakupowej, weryﬁkacja założeń przyjętych do
planowania strategicznego.
Przedstawiony wyżej proces zarządzania strategicznego jest stosowany nie tylko do formułowania strategii funkcji zakupowej przedsiębiorstwa, ale z powodzeniem jest wykorzystywany do opracowywania
i wdrażania strategii produktu zaopatrzeniowego (commodity strategy)
lub strategii pozyskiwania produktu (sourcing strategy).
7
Instytucjonalizacja strategii polega na stworzeniu przez kierownictwo
systemu wartości, norm postępowania, które wspierają realizację strategii, na
przykład: demonstrowanie zaangażowania, motywowanie pracowników, budowanie odpowiedniej kultury organizacji, natomiast operacjonalizacja polega
na przeniesieniu celów i strategii na poziom codziennych działań operacyjnych
poprzez wykorzystanie planowania operacyjnego: programów, projektów, budżetów, wytycznych polityk, procedur, reguł. Patrz: J.A.F. Stoner, R.E Freeman,
D.R Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 283-292.
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3. Plan sourcingowy
Plan sourcingowy jest dokumentem, który może być opracowany
w każdym przedsiębiorstwie i dla każdego produktu zaopatrzeniowego. Jednak ze względu na wysoką pracochłonność jest on przygotowywany tylko dla najważniejszych dóbr zaopatrzeniowych w danym
przedsiębiorstwie, tj. produktów, które w znaczący sposób wpływają
na wyniki ﬁnansowe lub charakteryzują się dużym ryzykiem dostaw.
W praktyce plany te są oddzielnie opracowywane dla kilku lub kilkunastu produktów.
Celem planu sourcingowego jest sformułowanie strategii pozyskiwania danego dobra zaopatrzeniowego oraz przygotowanie programu
działań koniecznych do wdrożenia wybranej strategii.
W praktyce plan sourcingowy może występować pod różnymi nazwami w różnych przedsiębiorstwach. Inne nazewnictwo to nie tylko
skutek specyﬁki czy kultury językowej danej organizacji, ale i zakresu
przedmiotowego, jaki obejmuje ten plan. Typowy plan sourcingowy powinien koncentrować się stricte na strategii sourcingowej, tj. na optymalizacji bazy dostaw i rozwoju relacji z dostawcami. Jednak bardzo często
w jego zakres wchodzą inne substrategie, jak: strategie kontraktowe,
rozwoju i integracji dostawców. W najszerszym aspekcie plan sourcingowy może dotyczyć strategii produktu zaopatrzeniowego, ale w tym
wypadku powinien nosić nazwę planu produktu zaopatrzeniowego
(commodity plan)8.
Plan sourcingowy może być przygotowywany przez zespół międzyfunkcjonalny, kierowany przez sourcing menedżera9, przez zespół zakupowy lub jedynie przez osobę odpowiedzialną za zakup danego produk-

8
Bliżej na temat systematyzacji elementów strategii produktu zaopatrzeniowego można przeczytać w: J. Dąbrowski, Strategia produktu w działalności zakupowej przedsiębiorstw, [w:] Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego,
pod red. K. Dobrowolskiego, H. Klimek, K. Krefta, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 121-131.
9
Zespoły takie noszą nazwę zespołów sourcingowych (sourcing teams) lub
zespołów ds. produktu zaopatrzeniowego (commodity teams). Różnica między
nimi polega na tym, że pierwszy zespół powinien koncentrować się na opracowaniu i wdrażaniu strategii sourcingowej, natomiast drugi zespół opracowuje
i wdraża strategię produktu (commodity strategy), tj. dodatkowo zajmuje się również rozwojem samego produktu zaopatrzeniowego.
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tu. Zależy to od skali działalności przedsiębiorstwa i ważności produktu
zaopatrzeniowego.
W dużych międzynarodowych korporacjach liczba osób zaangażowanych w przygotowanie i wdrożenie planu sourcingowego jest znaczna. Obejmuje nie tylko zespół składający się ze specjalistów ds. zakupów,
technologii, marketingu, produkcji czy ﬁnansów, pracujących na poziomie korporacyjnym, ale i z wielu współpracujących z nimi ekspertów
z różnych jednostek biznesowych danej korporacji. Plan sourcingowy
jest wówczas obszernym dokumentem liczącym kilkadziesiąt stron. Jest
przygotowywany najczęściej na okresu od 3 do 5 lat. Ze względu na szybko zmieniające się otoczenie i wymagania wewnętrzne korporacji plan
jest co roku aktualizowany, na przykład na zasadzie planu kroczącego.
Sam proces planowania i wdrażania jest ściśle regulowany procedurami. Cykl planowania sourcingowego określa jego poszczególne etapy
i czas realizacji, odpowiedzialność za przygotowanie, akceptację i wdrożenie planu. Plan sourcingowy na poziomie korporacji jest aprobowany
przez najwyższe kierownictwo odpowiedzialne za zakupy korporacyjne (np. członka zarządu korporacji) lub częściej przez radę zakupową.
Rady zakupowe mogą składać się wyłącznie z menedżerów ds. zakupów
zarówno korporacyjnych, jak i strategicznych jednostek biznesowych.
Mogą też mieć charakter międzyfunkcjonalny, tj. składać się z wysokiej
rangi menedżerów różnych pionów i przedsiębiorstw korporacji.
W wypadku międzynarodowych korporacji plan sourcingowy daje
możliwość właściwego dostosowania się przedsiębiorstwa do rynku
zaopatrzeniowego, a nawet istotnego wpływania kupującego na stronę
podażową tego rynku. Uzasadnia to poziom zaangażowania tych przedsiębiorstw w przygotowywanie planów sourcingowych.
Jednak planowanie i wdrażanie strategii pozyskiwania dóbr zaopatrzeniowych powinno być prowadzone również w mniejszych grupach
kapitałowych, w przedsiębiorstwach wielo- i jednozakładowych. Zasoby
zaangażowane w tym procesie będą odpowiednio mniejsze, ale efektywność niekoniecznie niższa. Kilkustronicowe plany sourcingowe, bazujące
na analizie rynku i wymagań wewnętrznych klientów, jasno formułujące cele i sposoby ich osiągnięcia, konkretne plany działań wprowadzają
profesjonalizm do pracy specjalistów zakupowych.
W celu pełniejszego przedstawienia budowy planu sourcingowego,
niżej omówimy jego podstawowe rozdziały.
• Streszczenie dla kierownictwa. Plan sourcingowy powinien zaczynać się od krótkiego podsumowania wszystkich rozdziałów planu.
Celem streszczenia jest przedstawienie kierownictwu wyższego
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szczebla głównych wniosków wypływających z analizy wewnętrznej i zewnętrznej, sformułowanych na tej podstawie celów strategicznych i strategii sourcingowej.
• Analiza wewnętrzna. Jest związana z określeniem biznesowych
i zakupowych wymagań dotyczących danego produktu zaopatrzeniowego. W pierwszej kolejności przedmiotem analizy powinien
być sam produkt, jego specyﬁkacja, możliwość uproszczenia asortymentu tego produktu, zastosowania substytutów lub produktów
standardowych (tj. produkowanych na bazie specyﬁkacji dostawcy).
W tym aspekcie konieczna jest współpraca z działami technologii
i produkcji, zwykle tworzącymi wieloletnie wizje rozwoju surowców
i komponentów wchodzących w skład wyrobów gotowych. Kolejnym aspektem analizy jest wielkość obrotów zakupowych oraz przyszłych potrzeb zakupowych, realizowanych na poziomie korporacji
i poszczególnych jednostek biznesowych. Analizowane są trendy cen
zakupu tego produktu w przedsiębiorstwie, główne czynniki kosztowe. Przeprowadza się pozycjonowanie produktu w ramach portfela
produktów zaopatrzeniowych10. Pozwala to na określenie ważności
danego dobra dla przedsiębiorstwa oraz przyszłej strategii jego zakupu. Analizowane są wymagania klientów wewnętrznych w zakresie
jakości dostaw, potrzebnej innowacyjności dostawców i inne.
• Analiza zewnętrzna. Zazwyczaj zaczyna się od analizy rynku zaopatrzeniowego na dany produkt. Od strony podażowej badana
jest liczba dostawców i ich zdolności produkcyjne, przewidywane
zmiany w potencjale produkcyjnym, poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych przez dostawców, zapasy, unikatowość produktu, poziom stabilności dostaw. Od strony popytowej analizowane
jest zapotrzebowanie na produkt na całym rynku i w różnych jego
segmentach oraz udział przedsiębiorstwa w globalnym popycie na
ten produkt. Analiza popytu i podaży pozwala na określenie typu
i struktury rynku zaopatrzeniowego, umożliwia ocenę siły przetargowej w stosunku do dostawców. Następnym krokiem jest analiza
aktualnych i potencjalnych dostawców. Oceniane są ich możliwości
rozwojowe, innowacyjność, stabilność ﬁnansowa, poziom zarządzania. Rozpatruje się również preferencje dostawców w stosunku
10
Analiza portfelowa produktów zaopatrzeniowych sprowadza się do umiejscowienia danego produktu na 4-polowej macierzy, wyznaczonej przez dwa
kryteria: wpływu produktu na wynik ﬁnansowy oraz ryzyka dostaw. Każdej
grupie produktów odpowiada właściwa strategia produktu.
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do kupującego, tj. jak postrzegają go dostawcy. Analiza zewnętrzna obejmuje także konkurentów, ich potrzeby, udział w rynku zaopatrzeniowym, prowadzoną politykę sourcingową. Istotną częścią
badań jest analiza otoczenia makroekonomicznego, praktycznie we
wszystkich jego sektorach. Dotyczy to poziomu inﬂacji, kursów walutowych, płac, tempa wzrostu gospodarczego, a także sytuacji politycznej, zmian prawnych, rozwoju technologii. Jeżeli uwzględni się
międzynarodowy oraz globalny charakter zakupów prowadzonych
przez niektóre przedsiębiorstwa, to można sobie wyobrazić ilość potrzebnej informacji do przygotowania analizy zewnętrznej.
• Cele strategiczne. Podstawą do sformułowania celów strategicznych
i zadań są strategie wyższego rzędu oraz strategie funkcjonalne zakupów i innych funkcji biznesowych. Wszystkie wyżej wymienione
strategie powinny być analizowane z punktu widzenia produktu zaopatrzeniowego, tj. wymagań, jakie przed nim stawiają. Istotną sprawą jest transformacja celów, sformułowanych na poziomie przedsiębiorstwa, w konkretne zadania dotyczące bezpośrednio produktu zaopatrzeniowego. Drugim elementem potrzebnym do sformułowania
celów są wnioski z przeprowadzonej analizy wewnętrznej i zewnętrznej. Dzięki analizie można określić obszary wewnątrz przedsiębiorstwa wymagające zmian i szanse, jakie istnieją w jego otoczeniu.
• Strategia sourcingowa/produktu. Określa główne kierunki działań
zmierzających do osiągnięcia celów i zadań w zakresie: rozwoju samego produktu (np.: zmiany w specyﬁkacji, standaryzacja, wprowadzanie substytutów, nowej technologii produkcji), optymalizacji
liczby dostawców (np.: single sourcing, multiple sourcing, dual sourcing,
cross sourcing), typu dostawców (lokalni, regionalni, globalni), charakteru relacji z dostawcami (np.: wrogie, partnerskie), typu kontraktu (np.: cenowy, kosztowy, krótko- lub długoterminowy), potrzeby
rozwoju dostawców, angażowania dostawców w rozwój produktów
ﬁnalnych i wprowadzania usprawnień w działalności kupującego.
• Plan działań. Celem przygotowania planu działań jest operacjonalizacja strategii. Plan ma charakter programu, w którym poszczególne cele strategiczne, zgodnie z opracowaną strategią, są powiązane
z konkretnymi działaniami. Realizacja tych działań ma doprowadzić
do osiągnięcia celu strategicznego. W programie są sprecyzowane
terminy realizacji poszczególnych zadań, określona jest odpowiedzialność i ewentualnie potrzebne zasoby.
Na rysunku 2. został przedstawiony układ planu sourcingowego
pewnej ponadnarodowej korporacji.
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Aneksy do planu głównego
Główny plan sourcingowy korporacji

Plany sourcingowe poszczególnych

dla produktu X

strategicznych jednostek biznesowych

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Streszczenie dla kierownictwa
Analiza wewnĊtrzna
Analiza zewnĊtrzna
Wnioski
Cele strategiczne
Strategia
Plan działaĔ
Projekty oszczĊdnoĞciowe

Obroty i potrzeby zakupowe
Portfel dostawców
Konkurencja
Rynek substytutów
Cele i strategia
Plan działaĔ
Projekty oszczĊdnoĞciowe

Rys. 2. Układ przykładowego planu sourcingowego
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy struktury planów sourcingowych
stosowanych w pewnej korporacji.

W sytuacji, kiedy plan sourcingowy dla konkretnego produktu jest
opracowywany dla całej ponadnarodowej korporacji, istnieje konieczność przygotowania takich planów dla poszczególnych autonomicznych jednostek biznesowych. Nie są to jednak odrębne plany z własną
strategią, lecz rozwinięcie ogólnej strategii sourcingowej korporacji i dostosowanie jej do lokalnych warunków poszczególnych jednostek biznesowych.
Zespoły sourcingowe, oprócz opracowywania i realizacji strategii
zakupu określonych dóbr, inicjują i prowadzą projekty oszczędnościowe związane z tym produktem (patrz układ planu sourcingowego na
rysunku 2). Nie są to jednak oszczędności wynikające z kontraktacji, ale
z analizy wartości, wprowadzania substytutów, nowych rozwiązań logistycznych, produkcyjnych czy sprzedażowych. Projekty te mają często
charakter międzyfunkcjonalny i prowadzone są przez specjalistów zakupowych.
Wdrożenie planu sourcingowego, jak każdego planu strategicznego,
jest zagadnieniem bardziej złożonym niż tylko przygotowanie samego
programu działań. Dlatego w następnym rozdziale zostaną przedstawione związki planu sourcingowego z innymi strategicznymi i operacyjnymi planami zakupowymi.
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4. Plan sourcingowy w systemie planów zakupowych
Plany sourcingowe są konstruowane na podstawie misji zakupowej
i planu zakupowego oraz realizowane z wykorzystaniem szeregu planów
operacyjnych. Schemat tych relacji został przedstawiony na rysunku 3.
Misja zakupów

Plany strategiczne

Plan zakupowy
(Purchasing plan)

Plan sourcingowy
(Sourcing plan)

Plany operacyjne

Plany jednorazowe

Programy

BudĪety

Plany trwale obowiązujące

Polityka

Na przykład:

Na przykład:

Na przykład:

• zakupowe plany działaĔ
(purchasing action plans)

• budĪet materiałów
zaopatrzeniowych
(purchasing
materials budget)
• budĪet
oprzyrządowania
(tooling budget)
• budĪet działu
zakupów
(purchasing
departamental
budget)

• jakoĞci
• cenowa
• wyboru dostawców

Projekty
Na przykład:
• zakupowe projekty
oszczĊdnoĞciowe
(purchasing cost-savings projects)
• plany negocjacyjne
(negotiation plans)

Procedury
Na przykład:
• zakupu
Reguły
Na przykład:
• zasady akceptacji
dokumentów
• dopuszczalna iloĞü
defektów

Rys. 3. System planów zakupowych przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J.A.F. Stoner, R.E Freeman, D.R. Gilbert,
Kierowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 291.
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Podstawowym planem wykorzystywanym w działalności zakupowej przedsiębiorstwa jest plan zakupowy (purchasing plan)11. Jest to plan
strategiczny, formułujący strategię zakupową i program jej wdrożenia.
Strategia zakupowa jest tu rozumiana jako strategia funkcjonalna i dotyczy wszystkich aspektów prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności zakupowej. Plan zakupowy jest opracowywany przez głównego
menedżera zakupowego (Chief Purchasing Ofﬁcer – CPO) na okres kilku
lat, zgodnie z procesem zarządzania strategicznego przedstawionym
w rozdziale 1.
Plan zakupowy ma charakter nadrzędny w stosunku do planów
sourcingowych opracowywanych dla poszczególnych produktów czy
grup produktów zaopatrzeniowych. Określa on ogólne cele, konkretne
zadania, priorytety, formułuje wytyczne i wymagania dla wszystkich
obszarów działalności zakupowej, w tym także dla działalności sourcingowej. Na przykład mogą one dotyczyć: konieczności ograniczenia liczby dostawców, rozwoju partnerskich relacji z dostawcami, rozszerzenia
udziału globalnego sourcingu, większego zaangażowania dostawców
w rozwój produktów, wzrostu udziału standardowych produktów, koncentracji i centralizacji zakupów niektórych dóbr zaopatrzeniowych.
Wdrożeniu strategii sourcingowej, oprócz samego programu działań
zawartego w planie sourcingowym, mogą służyć specjalnie przygotowane zakupowe plany działań (purchasing action plans). Mają one charakter
krótkoterminowy (od 1 roku do 3 lat) i są skoncentrowane na realizacji
konkretnych zadań, określonych planem zakupowym lub planem sourcingowym. W tym drugim wypadku zakupowe plany działań mogą
dotyczyć, np.: wprowadzenia substytutu produktu, standaryzacji grupy
produktów, poprawy relacji z konkretnym dostawcą, rozwoju dostawcy,
zaangażowania dostawcy w rozwój nowych produktów.
Plany negocjacyjne są ściśle związane z planami sourcingowymi.
Opracowuje je zespół lub menedżer sourcingowy, zwykle raz w roku lub
na zakończenie kontraktów. Podstawą opracowania jest plan sourcingowy, bieżąca analiza rynkowa, identyﬁkacja przyszłych potrzeb i wymagań zakupowych. Plan negocjacyjny określa cele i kalendarz negocjacyjny oraz służy realizacji strategii sourcingowej.
Projekty oszczędnościowe związane z konkretnym produktem,
za który odpowiada zespół zakupowy, są bardzo często częścią planu
11
W praktyce gospodarczej plan zakupowy może nazywać się różnie, np. plan
polityki zakupowej (purchasing policy plan). Nie zmienia to jednak istoty i roli tego
planu, jako planu strategicznego dla całej funkcji zakupowej przedsiębiorstwa.
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sourcingowego (rys. 2.). Projekty te są inicjowane przez pracowników
działów zakupów na podstawie pomysłów własnych lub dostawców i są
prowadzone we współpracy z wszystkimi zainteresowanymi działami
przedsiębiorstwa. W planie sourcingowym jest prowadzona ewidencja
wszystkich projektów, osób odpowiedzialnych, terminów, spodziewanych efektów. Realizacja tych projektów pomaga w osiągnięciu celów
strategicznych, dzięki ograniczaniu ryzyka dostaw, redukcji kosztów,
wzrostowi sprzedaży.
Przy opracowywaniu budżetu materiałów zaopatrzeniowych plany sourcingowe stanowią podstawę planowania cen. Natomiast budżet
działu zakupów, budżet oprzyrządowania, budżety przypisane do poszczególnych programów czy projektów określają dostępne zasoby na
realizację strategii.
Ważną rolę we wdrażaniu planu sourcingowego mają plany trwale
obowiązujące, takie jak: polityka, procedury, reguły zakupowe. Polityka
zakupowa jest formułowana przez kierownictwo i określa ogólne zasady
postępowania pracowników w konkretnym działaniu. W stosunku do
działalności sourcingowej może ona regulować zasady wyboru dostawców, warunki stosowania przetargu lub negocjacji, charakter relacji z dostawcami, sposób angażowania dostawcy w opracowywanie nowego
produktu, wspieranie lokalnych dostawców lub dotyczyć spraw związanych z jakością produktu, warunków gwarancji, kontroli i redukcji kosztów, terminów płatności.
Polityka jest wcielana w życie za pośrednictwem procedur. Opisują
one szczegółowo zadania i przypisują odpowiedzialność, a także określają kolejność następujących po sobie etapów realizacji zadania. Procedury pokrywają prawie każdy aspekt pracy działów zakupów, również
w obszarze działalności sourcingowej. Na przykład procedury pomiaru
wyników dostawcy (supplier performance measurement), oceny i wyboru
dostawcy (supplier evaluation and selection).
Polityka, procedury, reguły ułatwiają wdrażanie strategii sourcingowej dzięki jednoznacznym wskazówkom, jak postępować w wielu
konkretnych sytuacjach i zachować spójność działań w całym procesie
zakupowym.
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5. Zakończenie
Plan sourcingowy staje się coraz ważniejszym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa do opracowywania i wdrażania strategii pozyskiwania produktów zaopatrzeniowych. Jego znaczenie oraz
sposób przygotowywania można porównać do planów marketingowych
opracowywanych dla produktów ﬁnalnych.
Obecnie duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na skalę międzynarodową wykorzystują planowanie sourcingowe do profesjonalnego prowadzenia globalnych zakupów. Dzięki koncentracji i centralizacji
zakupów, gruntownej analizie rynku, a także własnych potrzeb są w stanie odpowiednio dostosować się w dłuższym okresie do zmian w otoczeniu. W określonych sytuacjach strategiczne zarządzanie zakupami
daje możliwość aktywnego kształtowania rynku zaopatrzeniowego. Plany sourcingowe grup kapitałowych, przedsiębiorstw wielozakładowych
stwarzają możliwość prowadzenia wspólnej polityki w stosunku do samego produktu zaopatrzeniowego, a przede wszystkim do dostawców.
W średnich i małych przedsiębiorstwach działalność zakupowa koncentruje się głównie na aspektach operacyjnych i taktycznych. Dominuje
dążenie do uzyskania atrakcyjnych warunków handlowych w krótkim
okresie, na zasadzie konkurencji ofert i negocjacji. Wprowadzenie planowania sourcingowego dla najważniejszych produktów, nawet w ograniczonym zakresie (kilkustronicowych opracowań), pozwoli na uporządkowane, przemyślane i długofalowe podejście do zakupów. Jeżeli nawet
nie doprowadzi to do obniżenia cen, to może pośrednio obniżyć koszty
przedsiębiorstwa dzięki dokonaniu zmian w samym produkcie, ograniczeniu ryzyka dostaw, wykorzystaniu innowacyjności dostawców.
Olbrzymie rezerwy, jakie wciąż kryją się w działalności zakupowej
przedsiębiorstw, są możliwe do wykorzystania nie tylko poprzez doskonalenie działalności operacyjnej i negocjacyjnej, ale głównie poprzez
szersze wykorzystanie zarządzania strategicznego w zakupach.
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SOURCING PLAN AS THE INSTRUMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT IN PURCHASING
Nowadays sourcing plan becomes an increasingly signiﬁcant instrument
used by enterprises to work out and put into operation the strategy of purchasing commodities. Due to its importance and method of preparation, it can be
compared to the marketing plans designed for ﬁnal products.
The aim of this article was to present the essence, structure and beneﬁts
a sourcing plan brings for each enterprise. The speciﬁcity of the strategic management process in purchasing as well as the different types of strategic and
operational plans in relation to sourcing plans were discussed.
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WPŁYW WYCENY ZAPASÓW NA KOSZTY
SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH W SEKTORZE CEMENTOWYM

1. Wprowadzenie
Zapasy stanowią ważny obszar optymalizacji zarządzania w przedsiębiorstwach. Zgodnie z ustawą o rachunkowości do zapasów zalicza
się: materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary1. W procesach gospodarczych zapasy oraz idące za nimi koszty są
nieodłącznym składnikiem produkcji. Koszty zapasów grupują różne
koszty rodzajowe, według różnych miejsc ich powstawania, stanowią
istotny element całkowitych kosztów logistycznych,2 które „oznaczają
pieniężne odzwierciedlenie zużycia substancji majątkowej przedsiębiorstwa, wywołanego planowaniem, realizacją i kontrolą pozatechnologicznych procesów przemieszczeń w czasie i przestrzeni wszystkich
form materiałów”3. Koszty logistyki mają znaczący wpływ na efektywność działalności przedsiębiorstwa. Znajomość takich elementów kosztów logistyki jak ich poziom czy struktura jest warunkiem niezbędnym
do ich redukcji. Koszty logistyki powinny stanowić integralną część rachunku kosztów przedsiębiorstwa, dlatego istotne jest ustalenie właści-

1
Załącznik 1 do Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r., Dz. U. z 2002 r. z późn.
zm., nr 76, poz. 694.
2
J. Twaróg, Koszty logistyki przedsiębiorstw, Biblioteka Logistyka, Poznań 2003,
s. 64.
3
M. Nowicka – Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000, s. 88.
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wych przekrojów kosztów logistyki, z uwzględnieniem branży, w jakiej
działa jednostka.
Działanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie jest ściśle
związane z zarządzaniem zapasami, które jest deﬁniowane jako „proces planowania odpowiednich wielkości zapasów, a następnie ich pozyskiwania, sterowania nimi oraz kontroli”4. Zarządzanie zapasami łączy w sobie umiejętne planowanie poziomu zapasów niezbędnych do
zapewnienia ciągłości procesów gospodarczych i opłacalności ﬁnansowej, organizowanie i koordynowanie prac magazynowych, przewodzenie ludźmi obsługującymi przepływy zapasów w przedsiębiorstwie
oraz kontrolowanie gospodarki zapasami5. Biorąc pod uwagę powyższe
kategorie, można stwierdzić, iż celem pomiarów kosztów zapasów jest
wycena produktów lub świadczonych usług oraz planowanie i kontrola
działalności gospodarczej.

2. Metody bieżącej wyceny rozchodu zapasów
w wartościach rzeczywistych
Kontrola ruchu magazynowego zapasów w przedsiębiorstwie wywołuje wiele problemów, zwłaszcza w kwestii wyceny bieżącej rozchodu zapasów w wartościach rzeczywistych. Przychody i rozchody
zapasów wycenia się według rzeczywistych cen zakupu, cen nabycia,
kosztów wytworzenia lub według stałych cen ewidencyjnych6. Ustalenie wartości rzeczywistej rozchodu zapasów materiałowych musi być
adekwatne do wartości, w jakiej zaewidencjonowano przychód tych materiałów. Kolejną trudność przy wycenie rozchodu materiałów w wartościach rzeczywistych sprawia wycena tego samego rodzaju materiałów,
zakupionych w kilku dostawach po różnych cenach lub wytworzonych
przy różnym koszcie.
Bieżąca wycena przychodów zapasów w wartościach rzeczywistych
odbywa się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cena naby4
S. Susmarski, Zarządzanie zapasami w controlingu ﬁnansowym, www.centrumwiedzy.edu.pl.
5
S.Kot, B2B Exchanges-opportunity for purchasing process, Elektronnoe modelirovanie 2007, t.29, nr 4, s. 21.
6
J. Czerny, Z. Kołaczyk, Rachunkowość ﬁnansowa w praktyce, FORUM, Poznań
2002, s. 177.
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cia obejmuje nakłady poniesione w trakcie doprowadzenia zapasów do
ich aktualnego miejsca i stanu, dotyczy ceny zakupu i kosztów zakupu,
w tym: kosztów transportu, załadunku, cła i innych kosztów dających się
przyporządkować bezpośrednio do nabytych zapasów7.
Koszty wytworzenia dotyczą wyceny materiałów wytworzonych we
własnym zakresie i obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną częścią kosztów pośrednich8.
Do kosztów bezpośrednich zalicza się: wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio
z produkcją oraz inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem
produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajdują w dniu wyceny. Do
kosztów pośrednich zalicza się: koszty zmienne odpowiednie do okresu
wytwarzania produktu oraz tę część stałych kosztów pośrednich, która
odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu
zdolności produkcyjnych.
Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR 2)
„Zapasy”9, do wyceny rozchodu określonych pozycji zapasów ewidencjonowanych w cenach rzeczywistych można stosować metodę szczegółowej identyﬁkacji poszczególnych cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Następną metodą przewidzianą w MSR 2 „Zapasy” jest metoda
średniej ważonej, określana w literaturze przedmiotu mianem „metody
cen (kosztów) przeciętnych (AVCO – Average Costing Method)”10. MSR
2 „Zapasy” dopuszcza stosowanie metody „pierwsze weszło, pierwsze
wyszło” (metoda ceny/kosztu najwcześniejszej FIFO – First In First Out),
a nie przewiduje metody „ostatnie weszło, pierwsze wyszło” (LIFO –
Last In First Out).
Polskie prawo bilansowe przewiduje stosowanie czterech metod do
wyceny rozchodu zapasów ewidencjonowanych w cenach rzeczywistych. Na mocy art. 34 ust.4 ustawy o rachunkowości wartość rozchodu
rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w zależności
od przyjętej przez jednostkę polityki rachunkowości według następujących metod:
7
Art. 28 ust.2 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r., Dz. U. z 2002 r. z późn.
zm., nr 76, poz. 694.
8
Art. 28 ust.3 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r., Dz. U. z 2002 r. z późn.
zm., nr 76, poz. 694.
9
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, t. I, SKwP, Warszawa 2004, s. 772.
10
M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska, Rachunkowość ﬁnansowa, Diﬁn, Warszawa
2004, s. 178.
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• według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej
ważonej cen (kosztów) danego składnika aktywów,
• przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno
po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka
najwcześniej nabyła (wytworzyła),
• przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno
po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka
najpóźniej nabyła (wytworzyła),
• w drodze szczegółowej identyﬁkacji rzeczywistych cen (kosztów)
tych składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia11.
Z powyższego zapisu wynika, iż ustawa o rachunkowości dopuszcza
niedozwoloną przez MSR 2 metodę LIFO. Różne podejścia do wyceny
rozchodu zapasów materiałów prezentowane w literaturze przedmiotu
przedstawiono w tabeli 1. Trzy pierwsze metody wyceny rozchodu materiałów traktowane są w ustawodawstwie polskim jako metody uproszczone. Polegają na uśrednieniu cen (kosztów) zużywanych materiałów
lub na przyjęciu określonych założeń kolejności zużycia materiałów.

Wycena rozchodu materiałów
ujętych według cen
rzeczywistych

Tabela 1. Metody wyceny rozchodu materiałów
ewidencjonowanych w cenach rzeczywistych
metoda szczegółowej identyﬁkacji (ang. Speciﬁc Identiﬁcation Method)
metoda cen (kosztów) przeciętnych (ang. AVCO – Average Costing
Method)
metoda ceny (kosztu) najwcześniejszej (ang. FIFO – First In First
Out)
metoda ceny (kosztu) najpóźniejszej (ang. LIFO – Last In First Out)
metoda ceny (kosztu) najniższej (ang. LOFO – Lowest In First Out)
metoda ceny (kosztu) najwyższej (ang. HIFO – Highest In First Out)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska,
Rachunkowość ﬁnansowa, Diﬁn, Warszawa 2004, s. 178.

11
Art. 34 ust.4 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r., Dz. U. z 2002 r. z późn.
zm., nr 76, poz. 694.

Wpływ wyceny zapasów na koszty systemów logistycznych...

223

Metoda cen przeciętnych określana jest mianem metody średniej ważonej12. Nazwa tej metody wynika ze sposobu ustalania. Cenę nabycia
lub koszt wytworzenia rozchodowanych pozycji ustala się na podstawie
średniej ważonej cen nabycia (kosztów wytworzenia) podobnych pozycji
materiałów na początku okresu oraz cen nabycia (kosztów wytworzenia)
podobnych pozycji materiałów zakupionych bądź wyprodukowanych
w ciągu okresu13. Cenę przeciętną można obliczać okresowo albo po każdej dostawie. Oznacza to, że określa się średnio ważoną cenę jednostkową za dany okres sprawozdawczy.
Metoda „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, czyli FIFO, zakłada,
że rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych
materiałów, które jednostka nabyła (wytworzyła) najwcześniej (First In
First Out)14. W metodzie FIFO dla określenia wartości zapasu końcowego stosuje się ceny ostatnich dostaw, co może być uważane za rynkową wartość odtworzeniową. Wykorzystanie metody „pierwsze weszło,
pierwsze wyszło”, w warunkach inﬂacji może skutkować wykazaniem
wyższego wyniku ﬁnansowego w stosunku do innych metod wyceny.
Wycena zapasów ewidencjonowanych po cenach (kosztach) ostatnich dostaw, LIFO (Last In First Out),wpływa obniżająco na koszty, tym
samym stymuluje zysk operacyjny.
Wykazanie wyższego zysku w efekcie stosowania metody LIFO może
skutkować roszczeniami o wypłatę dywidendy. Wycena rozchodu zapasów według metody „ostatnie weszło, pierwsze wyszło” LIFO, polega
na ustaleniu wartości rozchodu kolejno po cenach (kosztach) tych dostaw materiałów, które jednostka najpóźniej nabyła (wytworzyła). Dlatego metoda LIFO określana jest metodą ceny najpóźniejszej. Oznacza
to, że zapas końcowy ustalony przy wykorzystaniu metody LIFO składa
się z materiałów, które zostały przyjęte najwcześniej15. Wynika z tego, że
materiały w bilansie wyrażają wartości historyczne. Stosowanie metody LIFO w warunkach inﬂacji pozwala na zachowanie współmierności
przychody i kosztów danego okresu. Wynik ﬁnansowy ustalony przy
tej metodzie (w warunkach inﬂacji) jest przybliżony do rzeczywistości,
gdyż kształtują go zarówno przychodów ze sprzedaży produktów, jak
12
Por.: Rachunkowość ﬁnansowa, pod red. Z. Lutego, FRRwP, Warszawa 1995,
s. 135.
13
Por.: Sprawozdania ﬁnansowe bez tajemnic, Praca zbior. pod red. G. K. Świderskiej i W. Więcława, Diﬁn, Warszawa 2006, s. 4-9.
14
Por.: J. Czerny, Z. Kołaczyk, op.cit., s. 179.
15
Por.: H. Buk, Nowoczesne zarządzanie ﬁnansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck,
Warszawa 2006, s. 290.
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i najbardziej aktualne koszty wytworzenia sprzedanych produktów, do
których wytworzenia zużyto materiały.
Przyjęcie jednej z omówionych metod wyceny rozchodu zapasów
wyznacza stosowanie określonych cen podczas wyceny, co nie musi odzwierciedlać ﬁzycznego zużycia zapasów.
Ustawa o rachunkowości wymienia metodę szczegółowej identyﬁkacji16, polegającą na przyporządkowaniu określonej ceny lub kosztu
wytworzenia do konkretnej pozycji materiałów, co umożliwia obserwację ﬁzycznego przepływu zużytych materiałów. Może być wykorzystywana do wyceny materiałów nabytych w związku ze ściśle określonymi
przedsięwzięciami lub w przypadku pozycji materiałów niewymienialnych. Wycena ruchów magazynowych według indywidualnych cen nie
jest właściwa w przypadku pozycji wzajemnie wymienialnych, ponieważ praktycznie nie jest możliwa identyﬁkacja w magazynie ﬁzycznego
ruchu tych materiałów, w połączeniu z ich rzeczywistą ceną17. Ustawa
o rachunkowości nie wyznacza zasad w stosowaniu metod wyceny materiałów w zależności od ich rodzaju.
Metoda ceny (kosztu) dostawy najniższej LOFO oraz metoda ceny
(kosztu) dostawy najwyższej HIFO nie są dozwolone zarówno w polskim ustawodawstwie, jak i w prawie państw Unii Europejskiej (stosowane są przykładowo w Japonii). W metodzie ceny (kosztu) najniższej
LOFO ewidencjonuje się rozchody zapasów po cenach najniższych, dlatego wartość zapasu końcowego materiałów wyceniona jest na najwyższym poziomie, natomiast metoda ceny (kosztu) dostawy najwyższej
HIFO ewidencjonuje rozchody zapasów po cenach najwyższych, stąd
stan zapasu końcowego materiałów wykazywany jest na najniższym
poziomie.
Zastosowanie do wyceny rozchodu materiałów ewidencjonowanych
według cen rzeczywistych metody AVCO, FIFO czy LIFO będzie dawało różne wyniki tylko wtedy, gdy cena (koszt) jednostkowa materiałów
będzie zmienna. W przypadku wystąpienia jednej ceny rezultat zastosowania którejkolwiek z wymienionych metod będzie taki sam.
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości, dla zachowania jasnego i rzetelnego obrazu sytuacji przedsiębiorstwa jednostka może ze
skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę
podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne,
przewidziane prawem bilansowym. Fakt zmiany zasad wyceny rozcho16
17

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej..., s. 772.
Ibidem, s. 772.
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du zapasów musi być uzasadniony w informacji uzupełniającej sprawozdanie ﬁnansowe za okres, w którym powyższe zamiany nastąpiły.
Rozwiązanie takie ma ułatwić stosowanie zasady porównywalności
w sprawozdawczości ﬁnansowej18. Podejście ustawy o rachunkowości do zagadnień kosztowych związanych z gospodarką magazynową
przedsiębiorstw stanowi wyraz troski o wiarygodny obraz ponoszonych
kosztów, wraz z uwzględnieniem ryzyka towarzyszącego przedsięwzięciom gospodarczym19.
Zmiana metod wyceny wpływa na wartość wyniku ﬁnansowego
przedsiębiorstwa w krótkim okresie, w dłuższych okresach skutki te wyrównywają się. Wszelkie zmiany nie mogą zniekształcać porównywalności sprawozdań ﬁnansowych czy też zakłócać zasady ciągłości metod.

3. Wykorzystanie metod bieżącej wyceny rozchodu zapasów
w wartościach rzeczywistych w przedsiębiorstwach
przemysłu cementowego
Zapasy w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego (rys. 1) mają
szczególne znaczenie, wynikające z sezonowości produkcji tych podmiotów gospodarczych. Podstawowymi materiałami do produkcji wszystkich rodzajów cementu są: kamień wapienny, żużel granulowany20,
rudy syderytu.
Cement w 70% składa się z kamienia wapiennego, dlatego ten surowiec wybrano za przedmiot badań. Kamień wapienny wydobywany jest
we własnym zakresie przez poszczególne przedsiębiorstwa cementowe
w kopalniach odkrywkowych, stąd wycenia się go po koszcie wytworzenia. Jednakże koszt wytworzenia kamienia wapiennego jest zmienny.
Wynika to z faktu, iż na koszt wydobycia tego surowca wpływają następujące czynniki:
18
J. Chluska, Koszty i przychody w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, w:
Kosztowe aspekty zarządzania, red. nauk. J. Chluska, Politechnika Częstochowska,
Częstochowa 2006, s. 76.
19
Por.: M. Stępień, Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu w świetle prawa bilansowego i podatkowego, w: Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Standardy międzynarodowe, pod red. nauk. M. Nowickiej-Skowron, AHG Kraków, Kraków
2006, s. 333.
20
Lub inny surowiec niski.
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Zapasy materiałów produkcyjnych
w przedsiĊbiorstwach przemysłu cementowego

Składowiska otwarte materiałów

KamieĔ
wapienny
70%

ĩuĪel
granulowany
28%

Rudy
Īelaza
2%

Rys. 1. Zapasy materiałów w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego
Źródło: Opracowanie własne

• grubość nadkładu (ziemia nad złożem),
• zanieczyszczenie złoża lejami krasowymi,
• twardość kamienia, która decyduje o kosztochłonności metod
wydobycia.
Zużycie kamienia wapiennego na tonę mączki surowcowej (półprodukt) także jest zmienne. Występuje kilka czynników wpływających na
zużycie surowca, a przez to na poziom kosztów. Pierwszym czynnikiem
jest zawartość węglanu wapnia w wydobywanym kamieniu. Im niższy
poziom węglanu wapnia, tym większe zużycie kamienia wapiennego do
produkcji mączki surowcowej.
Następnym czynnikiem decydującym o wielkości zużywanego kamienia jest jego wilgotność. Wysoki poziom wilgotności wydobywanego
kamienia powoduje wzrost zużycia kamienia w produkcji21. Kolejnym
czynnikiem oddziałującym na poziom kosztów zużycia materiałów jest
twardość kamienia, ponieważ wysoka twardość kamienia powoduje konieczność wykorzystania specjalistycznych urządzeń do jego łamania,
ponadto zwiększa się zużycie energii elektrycznej na jego zmielenie.
Wzrost twardości kamienia powoduje, że rośnie zużycie mielników
i wypyłowania młyna surowca, przy jednoczesnym spadku wydajności
21

Dotyczy to tylko suchej metody produkcji klinkieru.
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młyna. Jak wynika z powyższego, koszty wydobycia oraz przerobienia
kamienia wapiennego na mączkę surowcową są w dużym stopniu uzależnione od czynników geologicznych.
W celu sporządzenia wyceny rozchodu kamienia wapiennego w wybranych przedsiębiorstwach przemysłu cementowego opracowano tabelę zawierającą informacje o wielkości wydobycia surowca oraz poziomie
jego zużycia w poszczególnych miesiącach, jak również stanie zapasu
kamienia na koniec kwartału (tab. 2). Do ustalenia wartości rozchodu
w cenach rzeczywistych wykorzystano metodę AVCO, FIFO22.
Tabela 2. Zestawienie wielkości wydobycia i zużycia kamienia wapiennego

Miesiąc
Stan
początkowy
I
II
III
Przychód
w miesiącu
IV
V
VI
Przychód
w miesiącu
VII
VIII
IX
Przychód
w miesiącu
X
XI
XII
Przychód
w miesiącu

Wielkość
wydobycia
w tonach

Koszty
wytworzenia
za tonę

10.000

55,07

28.000
39.000
46.000

93,43
61,47
53,25

Zużycie
(rozchód)
kamienia
wapiennego

113.000
56.000
60.000
59.000

107.000

16.000 ton

180.000

11.000 ton

176.000

8.000 ton

139.000

11.000 ton

47,42
47,00
48,32

173.000
52.000
53.000
37.000

10.000 ton

47,86
46,19
47,00

175.000
58.000
59.000
56.000

Zapas kamienia wapiennego na koniec
kwartału

49,78
50,30
68,87

142.000
Źródło: Opracowanie własne.

22
Przedsiębiorstwa objęte badaniem należą do międzynarodowego koncernu,
który stosuje MSR, w związku z tym metoda LIFO nie jest dopuszczalna, nawet
gdyby przynosiła efekty ekonomiczne.
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Poniżej zaprezentowano obliczenia wartości zapasu metodą średniej
ważonej AVCO za wszystkie kolejne kwartały.
Tabela 3. Ustalenie wartości zapasu na koniec
I kwartału metodą średniej ważonej
Wielkość wydobycia
Sp. 10.000 ton
28.000 ton
39.000 ton
46.000 ton
123.000 ton

Koszty wytworzenia
Kolumna 1 × kolumna 2
55,07 zł
550.700 zł/t
93,43 zł
2.616.040 zł/t
61,47 zł
2.397.330 zł/t
53,25 zł
2.449.500 zł/t
8.013.570 zł/t
Źródło: Opracowanie własne.

Obliczam cenę przeciętną w I kwartale
8.013.570 zł/t : 123.000 ton = 65,15 zł
Obliczam przeciętny rozchód
65,15 zł × 107.000 ton = 6.971.050 zł/t
Wartość rozchodu zapasu na koniec pierwszego kwartału wynosi
6.971.050 zł/t
Zapas końcowy wynosi
16.000 ton × 65,15 zł = 1.042.400 zł/t
Tabela 4. Ustalenie wartości zapasu na koniec II kwartału
metodą średniej ważonej
Wielkość wydobycia
Sp. 16.000 ton
56.000 ton
60.000 ton
59.000 ton
191.000 ton

Koszty wytworzenia
Kolumna 1 × kolumna 2
65,15 zł
1.042.400 zł/t
47,86 zł
2.680.160 zł/t
46,19 zł
2.771.400 zł/t
47,00 zł
2.773.000 zł/t
9.266.960 zł/t
Źródło: Opracowanie własne.

Obliczam cenę przeciętną w II kwartale
9.266.960 zł/t : 191.000 ton = 48,52 zł
Obliczam przeciętny rozchód
48,52 zł × 180.000 ton = 8.733.600 zł/t
Wartość rozchodu zapasu na koniec pierwszego kwartału wynosi
8.733.600 zł/t
Zapas końcowy wynosi
11.000 ton × 48,52 zł = 533.720 zł/t
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Tabela 5. Ustalenie wartości zapasu na koniec III kwartału
metodą średniej ważonej
Wielkość wydobycia
Sp. 11.000 ton
58.000 ton
59.000 ton
56.000 ton
184.000 ton

Koszty wytworzenia
Kolumna 1 × kolumna 2
48,52 zł
533.720 zł/t
47,42 zł
2.750.360 zł/t
47,00 zł
2.773.000 zł/t
48,32 zł
2.705.920 zł/t
8.763.000 zł/t
Źródło: Opracowanie własne.

Obliczam cenę przeciętną w III kwartale
8.763.000 zł/t : 184.000 ton = 47,63 zł
Obliczam przeciętny rozchód
47,63 zł × 176.000 ton = 8.382.880 zł/t
Wartość rozchodu zapasu na koniec pierwszego kwartału wynosi
8.382.880 zł/t
Zapas końcowy wynosi
8.000 ton × 47,63 zł = 381.040 zł/t
Tabela 6. Ustalenie wartości zapasu na koniec IV
kwartału metodą średniej ważonej
Wielkość wydobycia
Sp. 8.000 ton
52.000 ton
53.000 ton
37.000 ton
150.000 ton

Koszty wytworzenia
Kolumna 1 × kolumna 2
47,63 zł
381.040 zł/t
49,78 zł
2.588.560 zł/t
50,30 zł
2.665.900 zł/t
68,87 zł
2.548.190 zł/t
8.183.690 zł/t
Źródło: Opracowanie własne.

Obliczam cenę przeciętną w IV kwartale
8.183.690 zł/t : 150.000 ton = 54,55 zł
Obliczam przeciętny rozchód
54,55 zł × 139.000 ton = 7.582.450 zł/t
Wartość rozchodu zapasu na koniec pierwszego kwartału wynosi
7.582.450 zł/t
Zapas końcowy wynosi
11.000 ton × 54,55 zł = 600.050 zł/t
Obliczenia wartości zapasu przy zastosowaniu metody „ostatnie weszło, pierwsze wyszło” FIFO.
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Tabela 7. Ustalenie wartości zapasu na koniec I kwartału metodą FIFO
Wielkość wydobycia
Sp. 10.000 ton
28.000 ton
39.000 ton
30.000 ton
107.000 ton

Koszty wytworzenia
Kolumna 1 × kolumna 2
55,07 zł
550.700 zł/t
93,43 zł
2.616.040 zł/t
61,47 zł
2.397.330 zł/t
53,25 zł
1.597.500 zł/t
7.161.570 zł/t
Źródło: Opracowanie własne.

Wartość rozchodu zapasu na koniec pierwszego kwartału wynosi
7.161.570 zł/t
Zapas końcowy wynosi
16.000 ton × 53,25 zł = 852.000 zł/t
Tabela 8. Ustalenie wartości zapasu na koniec II kwartału metodą FIFO
Wielkość wydobycia
Sp. 16.000 ton
56.000 ton
60.000 ton
48.000 ton
180.000 ton

Koszty wytworzenia
Kolumna 1 × kolumna 2
53,25 zł
852.000 zł/t
47,86 zł
2.680.160 zł/t
46,19 zł
2.771.400 zł/t
47,00 zł
2.256.000zł/t
8.559.560 zł/t
Źródło: Opracowanie własne.

Wartość rozchodu zapasu na koniec drugiego kwartału wynosi
8.559.560 zł/t
Zapas końcowy wynosi
11.000 ton × 47,00 zł = 517.000 zł/t
Tabela 9. Ustalenie wartości zapasu na koniec III kwartału metodą FIFO
Wielkość wydobycia
Sp. 11.000 ton
58.000 ton
59.000 ton
48.000 ton
176.000 ton

Koszty wytworzenia
Kolumna 1 × kolumna 2
47,00 zł
517.000 zł/t
47,42 zł
2.750.360 zł/t
47,00 zł
2.773.000 zł/t
48,32 zł
2.319.360 zł/t
7.843.237 zł/t
Źródło: Opracowanie własne.

Wartość rozchodu zapasu na koniec trzeciego kwartału wynosi
7.843.237 zł/t
Zapas końcowy wynosi
8.000 ton × 48,32 zł = 386.560 zł/t

231

Wpływ wyceny zapasów na koszty systemów logistycznych...

Tabela 10. Ustalenie wartości zapasu na koniec IV kwartału metodą FIFO
Wielkość wydobycia
Sp. 8.000 ton
52.000 ton
53.000 ton
26.000 ton
139.000 ton

Koszty wytworzenia
Kolumna 1 × kolumna 2
48,32 zł
386.560 zł/t
49,78 zł
2.588.560 zł/t
50,30 zł
2.665.900 zł/t
68,87 zł
1.790.620 zł/t
7.331.640 zł/t
Źródło: Opracowanie własne.

Wartość rozchodu zapasu na koniec czwartego kwartału wynosi
7.331.640 zł/t, natomiast zapas końcowy kamienia wapiennego wynosi 11000 t, co daje wartość przy zastosowaniu metody FIFO równą
757.570 zł/t.
Tabela 11. Zestawienie wyników wyceny zapasu wg metody AVCO i FIFO
Rozchód
Rozchód Rozchód
Zapas
Zapas wg Zapas wg
kamienia
wg meto- wg meto- końcowy metody
metody
Kwartały wapiendy AVCO dy FIFO kamienia
AVCO
FIFO
nego
w zł/t
w zł/t
w tonach
w zł/t
w zł/t
w tonach
I
107.000 6.971.050 7.161.570
16.000 1.042.400
852.000
II

180.000

8.733.600

8.559.560

11.000

533.720

517.000

III

176.000

8.382.880

7.843.237

8.000

381.040

386.560

IV

139.000

7.582.450

7.331.640

11.000

600.050

757.570

Źródło: Opracowanie własne.

Badając kształtowanie się rozchodu zapasów oraz poziomu zapasu końcowego kamienia wapiennego wycenionego za pomocą metody
średniej ważonej (AVCO) oraz „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”
(FIFO) na przestrzeni jednego roku obrotowego, zauważa się istotne wahania. W pierwszym kwartale roku (okres zimowy) rozchód wyceniony
za pomocą metody AVCO jest o 3% mniejszy niż rozchód wyceniony
za pomocą metody FIFO, natomiast wartość zapasu końcowego według
metody AVCO jest o 20% wyższa od wartości zapasu według metody
FIFO. Wynika to z faktu, iż w okresie zimowym wydobycie kamienia
wapiennego jest stosunkowo niskie, aczkolwiek większe od poziomu
produkcji. Powoduje to wzrost kosztów zapasów oraz zmniejszenie wyniku ﬁnansowego.
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W drugim kwartale następuje wzrost produkcji cementu, a tym samym wzrost wydobycia kamienia wapiennego. Rozchód kamienia wyceniony za pomocą metody AVCO jest w drugim kwartale wyższy o ok.
2%, również zapas końcowy według metody AVCO jest wyższy o 3%.
Jest to spowodowane zwiększeniem wydobycia surowca w okresie wiosennym i wyraźnym wzrostem produkcji. W drugim kwartale zaczynają
rosnąć także przychody ze sprzedaży cementu, co ma istotny wpływ na
wynik ﬁnansowy.
Trzeci kwartał charakteryzuje się stopniowym spadkiem wydobycia
kamienia wapiennego. Wycena rozchodu za pomocą metody AVCO jest
wyższa o 6,5%, a zapas końcowy obliczony za pomocą AVCO jest niższy
o 1,5% od zapasu wycenionego metodą FIFO. Zapas surowca w trzecim
kwartale jest na poziomie zapewniającym ciągłość produkcji i nie ma powodów nadmiernie go zwiększać, jednakże spadek wydobycia powoduje wzrost kosztów wytworzenia kamienia wapiennego.
Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału przedsiębiorstwa przemysłu cementowego osiągają najwyższe przychody ze sprzedaży. W tym
okresie wynik ﬁnansowy wykazuje najwyższą wartość.
W ostatnim kwartale wydobycie kamienia wapiennego jest najmniejsze, co jest spowodowane spadkiem wielkości sprzedaży, a tym samym
spadkiem zapotrzebowania na kamień wapienny. Rozchód zapasów według AVCO jest wyższy o 3,3%, natomiast zapas końcowy ustalony za
pomocą AVCO jest niższy od zapasu obliczonego według metody FIFO
o ok. 20%.
Zapasy materiałowe w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego utrzymują się na względnie stałym poziomie. Oznacza to, że poziom
zapasu jest uzależniony od wielkości produkcji i ulega wahaniom w zależności od sezonowości sprzedaży. Składowanie materiałów w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego odbywa się na składowiskach
otwartych. Ilość zapasów w magazynach otwartych jest ustalana za pomocą metody obmiarowej, polegającej na obliczeniu objętości poszczególnych zapasów, a następnie mnożąc tę objętość przez ciężar nasypowy, otrzymuje się masę składowanych zapasów.

4. Podsumowanie
Zapasy w przedsiębiorstwach przemysłu cementowego są istotnym
czynnikiem wpływającym na poziom kosztów logistki oraz na kształto-
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wanie się wyniku ﬁnansowego w krótkim okresie. Zasady wyceny zapasów zależą od przyjętej przez przedsiębiorstwa polityki rachunkowości.
Wybór określonej metody jest uwarunkowany strukturą przedsiębiorstwa, rodzajem prowadzonej działalności oraz rozmiarami tej działalności. Nie bez znaczenia jest tu także system podatkowy występujący
w danym kraju. Zastosowanie do wyceny zapasów określonej metody,
dozwolonej prawem bilansowym, wpływa na wizerunek ﬁrmy widziany przez pryzmat sprawozdań ﬁnansowych. Metoda FIFO, czyli „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”, spowoduje zaniżenie wartości rozchodu
zapasów i jednoczesne zawyżenie zapasu końcowego, co w rezultacie
podwyższy wynik ﬁnansowy przedsiębiorstwa. Z kolei metoda AVCO,
czyli metoda cen (kosztów) przeciętnych, uśrednia koszt wytworzenia
zapasów, który w przypadku kamienia wapiennego jest zmienny.
Struktura i poziom zapasów stanowią przedmiot zainteresowań nie
tylko z zakresu rachunkowości zarządczej czy rachunkowości ﬁnansowej, ale również ﬁnansów, analizy ekonomicznej i logistyki. Zastosowanie systemów logistycznych oraz wspomagania komputerowego do
gospodarowania w obszarze zapasów usprawnia procesy zarządzania
przedsiębiorstwem i przyczynia się do redukcji kosztów zapasów. Właściwa gospodarka zapasami, zaplanowana i kontrolowana, prowadzona
przy wykorzystaniu systemów logistycznych i informatycznych, może
przyczynić się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa.
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INFLUENCE OF INVENTORY VALUATION METHOD ON COSTS
IN LOGISTICS SYSTEMS AT THE CEMENT SECTOR

Leading of activity in market economy conditions extorts entrepreneurs to
continuous seeking for ways of ensuring increase of efﬁciency. Skilful management of stocks by using different kind of costs evaluation enables generating
higher operating proﬁt. The aim of this article is presentation of methods of current costs evaluation of expenditure stocks in real value and show possibility of
using their in selected enterprises of cement industry.

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Ekonomika Transportu Lądowego

Nr 39 (2010)

Marzena Frankowska

MODEL OCENY EFEKTYWNOŚCI
SYSTEMU DYSTRYBUCJI PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wprowadzenie
Wzrost poziomu rozwoju gospodarki powoduje, iż coraz częściej
producenci nie są w stanie uzyskać oczekiwanej przewagi konkurencyjnej bazując wyłącznie na atutach samego produktu. W miarę jak rynek
stawia nowe wymagania, wzrasta rola procesów biznesowych umożliwiających wzbudzanie i zaspokajanie popytu. Strategiczne znaczenie obsługi klienta, konieczność szybkich i właściwych reakcji w odpowiedzi
na potrzeby rynku, sposób budowania relacji z klientami, zdolność do
kreowania popytu powodują uzasadnioną konieczność wspólnego zarządzania obszarem wzajemnego oddziaływania marketingu i logistyki.
Tym obszarem jest przede wszystkim system dystrybucji przedsiębiorstwa.
Właśnie efektywny system dystrybucji stanowi współcześnie źródło przewagi konkurencyjnej podmiotów rynkowych. Niniejszy artykuł
porusza zagadnienie oceny efektywności systemu dystrybucji przedsiębiorstwa w kontekście wielowymiarowych efektów jego działania.
Celem artykułu jest prezentacja koncepcji oceny efektywności systemu
dystrybucji, uwzględniającej w sposób systemowy zarówno kryteria ﬁnansowe, jak i marketingowe oraz logistyczne.

236

Marzena Frankowska

2. Kompleksowe ujęcie systemu dystrybucji przedsiębiorstwa
Pojęcie oraz rola dystrybucji zmienia się na przestrzeni ostatnich dekad. Postrzeganie jej jako prostej funkcji realizującej podstawowe użyteczności związane z przepływem towarów ulega przeobrażeniu w systemowe podejście do procesu dystrybucji oraz ogółu organizacji współpracujących z przedsiębiorstwem na rzecz tworzenia wspólnej wartości
dla klienta ﬁnalnego. Warto tu podkreślić pogląd M. Christophera1,
który wyróżnia tradycyjne i nowoczesne deﬁniowanie kanału dystrybucji. W tradycyjnym ujęciu kanał dystrybucji traktowany jest jako środek,
który umożliwia ﬁzyczne przemieszczanie produktów przez system
i poprzez który dokonuje się sprzedaży i akwizycji. Natomiast nowoczesne ujęcie każe dostrzegać strategiczne znaczenie kanałów dystrybucji,
które służą do osiągnięcia celów organizacji. Tak więc sposób realizowania dystrybucji jest odpowiedzią przedsiębiorstwa na zmiany zachodzące na rynku.
W kształtowaniu szeroko rozumianej polityki dystrybucji przedsiębiorstwa szczególnie istotne jest podejście systemowe, stanowiące jeden z ważniejszych aspektów nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Cechą charakterystyczną myślenia kategoriami systemowymi
jest kompleksowy sposób rozpatrywania zagadnień oraz świadomość,
że do wyjaśnienia całości nie wystarczy objaśnienie jej elementów, lecz
musi dodatkowo nastąpić objaśnienie zależności między tymi elementami2. Zgodnie ze spotykanymi w literaturze przedmiotu deﬁnicjami
dystrybucji system dystrybucji przedsiębiorstwa stanowi jednocześnie
element struktury przedsiębiorstwa, jak również jego zasób zewnętrzny,
wchodzący w interakcje z organizacjami funkcjonującymi w otoczeniu,
w celu realizowania określonych użyteczności (zgodnie z zasadą „7W”)
oraz oczekiwanego wyniku ﬁnansowego. Stąd rozpatrując system dystrybucji, można go traktować zarówno jako podsystem przedsiębiorstwa, jak też jako element struktury łańcucha logistycznego, gdyż może
on obejmować także logistyczne procesy między przedsiębiorstwem
a jego dostawcami i klientami jako partnerami łańcucha tworzenia i dostarczania wartości klientowi ﬁnalnemu3. Istnieje bogata różnorodność
1
M. Christopher, Strategia zarządzania dystrybucją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999, s. 149.
2
H.Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, ILM, Poznań 1998,
s. 44.
3
P. Blaik, Logistyka, PWE, Warszawa 2001, s. 48-49.
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kształtowania systemów dystrybucji przez przedsiębiorstwa, jednak
każdorazowo muszą one być dopasowane do szczególnych warunków
działania oraz wytyczonych do realizacji celów.
System dystrybucji przedsiębiorstwa jest w pewnym sensie jego niepowtarzalnym zasobem, gdyż składa się na niego kombinacja takich
czynników, jak: specyﬁka danego przedsiębiorstwa, jego zasoby, lokalizacja, strategia działania, cechy produktu, segmenty nabywców, wykorzystywani pośrednicy oraz formy współpracy. Każdy kanał dystrybucji przedsiębiorstwa jest dynamicznym systemem zachowań przedsiębiorstw, które na siebie wzajemnie oddziałują realizując swoje cele i zadania. Wypadkowa tych wszystkich zmiennych endo- i egzogenicznych
decyduje o tym, które z kanałów utworzą najbardziej pożądany system
dystrybucji przedsiębiorstwa.
Rozpatrując system dystrybucji w sposób kompleksowy, warto
przedstawić spektrum funkcji przez niego wypełnianych4:
• funkcja kontaktowania przedsiębiorstwa z rynkiem – na skutek
koncentracji produkcji przedsiębiorstwa są oderwane od bezpośredniej interakcji z rynkiem. Kanały dystrybucji ułatwiają tę
interakcję i zapewniają konieczny kontakt, pod warunkiem doboru odpowiednich kanałów obsługujących wybrane segmenty
nabywców;
• funkcja ﬁzycznej dystrybucji powoduje, że wytworzone produkty są przedmiotem transportu, spedycji, magazynowania i innych
czynności logistycznych, a następnie są dostarczane ﬁnalnym nabywcom;
• funkcja sortowania i kompletowania polega głównie na tym, że
pośrednicy dokonują zakupów produktów w dużych ilościach
i przekształcają je w jednostki mniejsze oraz dokonują zakupów
w zróżnicowanych źródłach, łączą produkty w zespoły komplementarne i substytucyjne, użyteczne dla konsumentów lub użytkowników. Funkcja ta umożliwia wytwórcy wykonanie czynności handlowych;

4
Większość autorów widzi podobnie zakres funkcji wypełnianych w ramach
systemu dystrybucji: m.in. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s. 185-193; L.W. Stern, A.I. El-Ansary, A.T. Coughlan, Kanały marketingowe, PWN, Warszawa 2002, s. 24-28; M. Prymon, Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu, Wydawnictwo Ekspert,
Wrocław 1999, s. 117-118 i inni.
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• funkcja stymulacji popytu5 polegająca na tym, że poprzez pośredników rynkowych w kanale dystrybucji płyną środki podsystemu
komunikacji, mające na celu stymulowanie nabywców pośrednich
i ﬁnalnych do zakupu produktów lub usług (np. tzw. kreowanie
rynku, programy aktywizacji sprzedaży itp.);
• funkcja informacji rynkowej, której cechą jest to, że strumień informacji płynie w kierunku od konsumenta lub użytkownika
w stronę producenta. Dzięki realizacji tej funkcji przedsiębiorstwo zorientowane jest w reakcjach rynku, przy czym znaczenie tej funkcji rośnie na rynkach produktów codziennego użytku (FMCG), odznaczających się szybką rotacją sprzedaży i dużą
zmiennością popytu. Wymaga to dużej elastyczności działania ze
strony przedsiębiorstw, również w ramach łańcucha dostaw;
• funkcja kreowania wizerunku – sposób udostępniania produktów i usług ma niejednokrotnie związek z postrzeganiem przedsiębiorstwa przez segmenty docelowe odbiorców;
• funkcja ﬁnansowania operacji dotyczy ustalenia podmiotu i sposobu pokrywania kosztów produkcji, utrzymywania zapasów,
transportu i innych kosztów handlowych w ramach systemu dystrybucji;
• funkcja ponoszenia ryzyka – konieczność jej realizowania przez
uczestników kanałów dystrybucji jest wynikiem istniejącego
obiektywnie ryzyka handlowego, spowodowanego trudnościami w przewidywaniu wielkości popytu oraz działań konkurencji, a także ryzyka związanego ze świadczeniem usług logistycznych.
Powyższa lista wskazuje, iż system dystrybucji zdominowany jest
przez realizację funkcji marketingowych i logistycznych. Warto tu z jednej strony podkreślić relację komplementarności w realizowaniu obu
funkcji w ramach systemu dystrybucji, a z drugiej obserwowane często
dziedzinowe podejście do wyżej wymienionej problematyki. W okresie
wysokiej dynamiki zmian otoczenia rynkowego funkcje przedsiębiorstwa odpowiadające za tworzenie popytu (marketing) oraz za jego zaspokajanie (logistyka) nie powinny być traktowane oddzielnie. Są one
bowiem spójne i współzależne, a ich celem jest stworzenie takiej strategii łańcucha dostaw zorientowanej rynkowo, dzięki której wartość dla
klienta jest dostarczana w sposób najbardziej efektywny. Odpowiedzią
na to zapotrzebowanie jest marketingowo-logistyczna koncepcja zarzą5

Ph. Kotler nazywa ją funkcją promocji.
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dzania (rys. 1.), według której zadowolenie klientów przedsiębiorstwa
osiągane jest z jednej strony – obok skoordynowanych działań marketingowych dotyczących produktu, ceny, promocji i dystrybucji – przez oferowaną mu przez logistykę maksymalizację użyteczności czasu i miejsca6. Wzajemne relacje pomiędzy marketingiem a logistyką są bardzo
ścisłe. U podstaw obu koncepcji leży orientacja rynkowa przedsiębiorstwa. Finalny odbiorca i jego potrzeby są punktem wyjścia podejmowanych działań. Marketing jest procesem poznawania potrzeb klienta i ich
zaspokajania, ale także ich kreowania. Logistyka stanowi w tej kwestii
narzędzie umożliwiające zaspokojenie potrzeb klienta pod względem
miejsca, czasu i jakości obsługi.
ZADOWOLENIE KLIENTA




Dostawcy
PoĞrednika
Klienta finalnego

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA
MARKETINGOWO-LOGISTYCZNE
 Marketing – mix (produkt, cena,
promocja, dystrybucja)
 Logistics – mix (transport, zapasy,
składy, realizacja, zamówienia)

ZYSKI PRZEDSIĉBIORSTWA
Maksymalizacja zysków
długoterminowych
 NajniĪsze koszty globalne przy
akceptowalnym poziomie
obsługi klienta


Rys. 1. Koncepcja zarządzania marketingowo-logistycznego
Źródło: F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa,
Warszawa 1998, s. 30.

W świetle najnowszej literatury, a także doświadczeń przedsiębiorstw, obserwuje się coraz wyraźniej potrzebę kompleksowego traktowania funkcji, procesów i instrumentów logistycznych w aspektach
integracyjnych z zarządzaniem marketingowym, szczególnie w skali
systemu dystrybucji przedsiębiorstwa.

6
F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa
1998, s. 29 – 30.
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3. Efektywność systemu dystrybucji
Pojęcie efektywności jest nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstw. W klasycznym ujęciu oznacza ono relację nakładów do efektów i związane jest m.in. z pojęciami wydajności,
oszczędności, gospodarności oraz racjonalnego gospodarowania7. Gdy
relacji tej nada się wyraz liczbowy i ujmie się ją w formę określonego
obliczenia, to mamy do czynienia z rachunkiem efektywności. A zatem
warto postawić pytanie, czy rachunek ekonomiczny można wprost zaadaptować na potrzeby badania efektywności systemu dystrybucji? Czy
pojęcie efektywności ekonomicznej rozumianej jako relacja nakładów do
efektów będzie równoznaczne z efektywnością systemu dystrybucji?
Początkowo w zagranicznej literaturze przedmiotu prace badawcze
dotyczące analizy ekonomicznej kanału dystrybucji były kontynuacją
analiz prowadzonych przez R. Coase (1937) oraz G. Stinglera (1951)8.
Przedstawiały one kanał dystrybucji jako przedłużenie ﬁrmy produkcyjnej. Celem tych badań było określenie warunków, w jakich funkcjonowanie kanału dystrybucji byłoby optymalne z punktu widzenia efektywności, biorąc pod uwagę wyłącznie koszt globalny dystrybucji. Badania
te miały udowodnić zasadność ekonomiczną wprowadzenia pośrednika
pomiędzy producenta a konsumenta9.
Współcześnie wyróżnia się dwie główne teorie kanału dystrybucji,
które w całkowicie przeciwstawny sposób odnoszą się do jego oceny10.
Pierwszą z nich jest teoria mikroekonomiczna kanału dystrybucji, która
adaptuje koncepcję normatywną kanału i ocenia, jakie warunki powinny
7
Por. m.in: T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982,
s. 120; O. Lange, Ekonomia polityczna, t. I, II, Warszawa 1980 s. 149; D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ
„Solidarność“, Gdańsk 1991, s. 61; J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 99; i inni.
8
R Coase., The nature of the ﬁrm, Economica 1937, nr 4, p. 386-405; G. Stingler,
The division of labour is limited by the extent of the market, Journal of Political Economy 1951, vol. 11, nr 3, p. 185-193; M. Filser, Les theories du canal de distribution:
le dualisme des paradigmes, (w:) Faire de la recherche en logistique et distribution?,
Vuibert, Paris 2000, s. 55-59.
9
G. Katona, Psychological analysis of economic behavior, McGraw Hill, New York
1951; N. Chamberlain, A general theory of economics process, Harper&Row, New
York 1955; W. Baumol, Business behavior, Value and growth, Macmillan, New York
1959, s. 55-59.
10
Ibidem, s. 72-74.
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być spełnione, by minimalizować koszty dystrybucji i maksymalizować
efektywność kanału. Drugą teorią jest teoria zachowań uczestników kanału, która postuluje konieczność identyﬁkowania wszystkich zmiennych mogących wpływać na funkcjonowanie kanału. Badana zmienna
(np. siła, konﬂikt, współpraca, komunikacja) jest miarą klimatu handlowego (fr. le climat transactionnel) lub poziomu satysfakcji deklarowanego
przez uczestników systemu dystrybucji. Badania prowadzone w tym zakresie świadomie pomijają całkowicie ocenę osiąganych efektów, zarówno związanych z relacjami pomiędzy zachowaniami uczestników kanału, jak i efektami realizowanymi przez dany kanał w ramach systemu
dystrybucji.
W krajowej literaturze przedmiotu brak jest spójnej koncepcji oceny
efektywności systemu dystrybucji. Spotyka się deﬁnicje pojęcia efektywności kanału dystrybucji jako relacji między efektami osiągniętymi przez
dany kanał dystrybucji a kosztem całkowitym jego funkcjonowania11.
Warto jednak zwrócić uwagę, że pomiar efektywności kanału dystrybucji jest relatywnie prosty w kanale bezpośrednim, natomiast komplikuje
się w kanale pośrednim, w którym koszty związane z ruchem produktu
ponoszą również kolejni pośrednicy handlowi. Zaprezentowane podejście wydaje się zbyt uproszczone, biorąc pod uwagę wielowymiarowość
systemu dystrybucji przedsiębiorstwa. A. Czubała rozdziela ocenę systemu dystrybucji na jego użyteczność i efektywność12. Uważa bowiem, że
efektywność kanału wyraża stosunek osiągniętych efektów do kosztów
funkcjonowania, natomiast stopień spełniania przez kanał zadań dystrybucyjnych ﬁrmy w obszarze zaspokojenia oczekiwań obsługiwanego
segmentu nabywców oznacza użyteczność kanału. Autorka uważa, że
z oceną zarówno efektywności, jak i użyteczności wiążą się różnorodne
problemy metodologiczne, gdyż usługi dystrybucyjne w kategorii jakości nie poddają się agregacji i nie ma jednego miernika odzwierciedlającego poziom użyteczności kanału. Również ocena efektów w zmiennym i skomplikowanym otoczeniu rynkowym może powodować istotne
trudności.
Innym autorem poszukującym sposobu pomiaru rezultatów osiąganych przez przedsiębiorstwa budujące swój system funkcjonowania na
rynku jest A. Burland13. Nie kwestionując samej potrzeby pomiaru wy11

Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998, s. 75,
A. Czubała, Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1996, s. 109.
13
A. Burland, A la recherche d’un systeme de mesure des performances: application
aux reseaux, (w:) Faire de la recherche... op.cit., s. 266.
12
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ników, zwraca on uwagę, iż pomiar efektów osiąganych przez system
dystrybucji przedsiębiorstwa stanowi specyﬁczny problem wynikający
z ograniczeń, jak ujmuje to cytowany autor, „mechaniki” księgowej (zasad księgowych). Autor ten wręcz twierdzi, iż pod pewnym względem
ocena taka jest niemożliwa i identyﬁkuje trzy kwestie problemowe:
• lokalizacja kosztów – wyróżnia tu tzw. koszty ukryte, którymi jest
na przykład utrata klientów14;
• kolektywny (zespołowy) charakter osiąganych wyników – autor
zwraca tu uwagę, iż pomiar efektów osiągany przez system dystrybucji jest najczęściej albo zbyt ogólny, by zaobserwować rolę
innych mniejszych elementów całego mechanizmu, bądź zbyt
analityczny, by wziąć pod uwagę interakcje pomiędzy większymi
częściami całości systemu;
• inwestycje niematerialne – to, co tworzy wartość systemu dystrybucji dla klienta, to m.in. system informatyczny, sprawna komunikacja oraz znajomość marki, która niesie z sobą określone
wartości.
• Ponadto L. Stern, A. El-Ansary i A. Coughlan wskazują, iż efektywność działań w kanale dystrybucyjnym powinno się mierzyć
w dwóch wymiarach jako15:
• efektywność świadczenia – jest to krótkofalowy pomiar realizacji celów: jak skutecznie uczestnicy kanału wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom końcowych użytkowników w zakresie poziomu
usług?
• efektywność stymulacji – to długofalowy pomiar realizacji celów:
jak skutecznie uczestnicy kanału stymulują ukryte potrzeby, aby
osiągnąć optymalny poziom popytu na świadczone usługi?
Przytoczone opinie podkreślają obiektywne trudności związane
ze złożonością problematyki oceny efektywności systemu dystrybucji
przedsiębiorstwa. Jednocześnie wskazują na konieczność opracowania
modelu pozwalającego w sposób kompleksowy dokonać oceny tego
systemu. Albowiem wielowymiarowość kanałów dystrybucji przedsiębiorstwa, rozumianych jako jego zewnętrzny system powiązań z oto14
Koncepcja kosztów ukrytych została szczegółowo opisywana przez H. Savall i V. Zardet, Maitriser les couts et les performances caches, Economica, Paris
1991; Rachunek tych kosztów obejmuje koszty realizacji opóźnionych lub interwencyjnych dostaw oraz oszacowane potencjalne dochody utracone z powodu
braku produktów, na które jest popyt, nieterminowych dostaw, nieodpowiedniej jakości produktów, opóźnień w transporcie etc.
15
L. Stern, A. El-Ansary, A. Coughlan, op.cit., s. 541.
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czeniem, mający na celu wymianę nie tylko produktów, ale i środków
pieniężnych, informacji rynkowych oraz tworzenie tzw. wartości dodanej na rzecz ostatecznego nabywcy, nie może usprawiedliwiać oceny ich
efektywności jedynie w odniesieniu do najniższych kosztów. Poza tym,
jeśli jakość usług świadczonych w ramach systemu dystrybucji przedsiębiorstwa przekłada się na wielkość realizowanej sprzedaży, a zatem
również na zyskowność, to należy podjąć próbę zbadania ich efektywności. Transponując postulaty R. Kaplana i D. Nortona, niezmiernie ważne jest, by stworzyć zaawansowany system mierzenia efektywności (w
tym efektywności systemu dystrybucji), który pozwoli określać, w jaki
sposób usprawnienia procesów obsługi klienta, podwyższenie kompetencji działu sprzedaży czy dystrybutora prowadzą – dzięki zwiększonej sprzedaży, większej marży, szybszej rotacji aktywów oraz redukcji
kosztów – do lepszych wyników ﬁnansowych16. Stąd też dla określenia
sposobu racjonalizowania działalności znaczący może być dobór odpowiedniego wzorca oraz kryterium celu, w stosunku do którego oceniamy stan aktualny (wyjściowy) i określamy kierunek działania. Tak więc
efektywność, oprócz uwzględnienia stopnia zrealizowania zasady gospodarności (relacji efekty/nakłady), powinna również obejmować ocenę uzyskanych efektów oraz poniesionych nakładów, biorąc pod uwagę
przyjęty cel działań. Podłożem tej koncepcji jest twierdzenie P. Druckera, który wyróżnia pojęcia sprawności i skuteczności17. Według niego
sprawność oznacza „robienie rzeczy we właściwy sposób”, zaś skuteczność to „robienie właściwych rzeczy”. Podobnie uważa S. Grzesiak18,
który deﬁniuje efektywność ekonomiczną jako sumę dwóch składników:
sprawności działania jako optymalnego wykorzystywania posiadanych
przez ﬁrmę zasobów oraz skuteczności funkcjonowania rozumianej jako
stopień osiągania założonych na wstępie celów. Należy tu jednak doprecyzować, że rozumienie skuteczności przez P. Druckera jest nieco szersze, gdyż według tego autora ważne jest nie tylko osiąganie celów, ale
przede wszystkim umiejętność ich właściwego wyznaczania. Zanim organizacja będzie koncentrowała się na sprawności działania, musi mieć
pewność, że „robi właściwe rzeczy”.
16
R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2002,
s. 49.
17
P. Drucker, Skuteczne zarządzanie – zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, Czytelnik, Kraków 1994, s. 29-44; Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Kraków 1996, s. 13-37.
18
S. Grzesiak, Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw – aspekty prakseologiczne i ekonomiczne, Zeszyty Naukowe US, Szczecin 1996, nr 17, s. 57.
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Przedstawiona interpretacja kategorii efektywności, nawiązująca do
triady pojęć „cele – efekty – nakłady”, określana może być jako prakseologiczne ujęcie efektywności.
A zatem efektywność systemu dystrybucji można postrzegać
w dwóch wymiarach:
• jako jedną z funkcji przedsiębiorstwa realizującą określone jego
cele, związane np. z wielkością sprzedaży, udziałem w rynku,
rentownością funkcjonowania, ekspansją terytorialną etc.;
• jako autonomiczny podsystem przedsiębiorstwa, który odznaczać
się musi określoną wydolnością i operatywnością oraz poziomem
współpracy.

4. Model oceny efektywności systemu dystrybucji
Przyjmując dualne rozumienie efektywności (skuteczność i sprawność), należy odnieść je do oceny efektywności systemu dystrybucji.
A zatem, skuteczność dystrybucji jako funkcji przedsiębiorstwa to zaprojektowanie takich kanałów marketingowo-logistycznych, które poprzez
dobór i współpracę z odpowiednimi partnerami zapewnią obsługę segmentów docelowych zgodną z założeniami 7W, dzięki czemu zrealizowane zostaną cele główne przedsiębiorstwa (np. wielkość sprzedaży, zysk,
udział w rynku i inne) oraz cele pomocnicze (np. satysfakcja klientów,
pozycjonowanie produktów na rynku i inne). Z kolei ocena efektywności
systemu dystrybucji przedsiębiorstwa w kontekście sprawności odnosić
się będzie w głównej mierze do łańcucha kooperujących podmiotów,
które ten system tworzą. W tym ujęciu sprawność jest rozumiana jako
takie działania uczestników systemu dystrybucji (w tym tej części struktury producenta, która należy do systemu dystrybucji), które zapewnią
odpowiednie zaspokajanie potrzeb docelowych klientów (7W), budowanie z nimi relacji oraz stymulowanie popytu przy optymalnie wykorzystanych nakładach.
Taka koncepcja oceny efektywności systemu mogłaby nawiązywać do
triady pojęć „cele – nakłady – efekty”, przy czym zarówno cele stawiane
przed systemem dystrybucji, jak i oceniane efekty powinny mieć charakter nie tylko ﬁnansowy, ale i logistyczny oraz marketingowy. Tylko takie
bowiem interdyscyplinarne podejście, integrujące te podstawowe sfery
przenikające się w ramach systemu dystrybucji, jest w stanie zapewnić
jego kompleksową ocenę. Jak wykazały wcześniejsze rozważania, ujęcie
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marketingowo-logistyczne jest spójne i komplementarne w układzie systemu dystrybucji przedsiębiorstwa, co manifestuje się zarówno w aspekcie wymiernym – ﬁnansowym, jak i niewymiernym – jakościowym.

Rys. 2. Koncepcja oceny efektywności systemu dystrybucji
Źródło: Opracowanie własne.

Wyszczególnienie w koncepcji oceny efektywności systemu dystrybucji wymiaru marketingowego, logistycznego oraz ﬁnansowego ma na
celu podkreślenie wagi rozpatrywania tych trzech aspektów i zapewnienie kompleksowości oceny.
Jako że system dystrybucji jest szczególnie podatny na wpływy zmian
zachodzących na rynku, dokonanie oceny jego funkcjonowania jest etapem bardzo ważnym, ale niewystarczającym w procesie konkurowania
ﬁrm na rynku. Z reguły przeprowadzenie oceny powoduje pewną reﬂeksję, która z kolei uruchamia chęci poprawy danego stanu rzeczy. Stąd na
rysunku 2 zaproponowano, by po etapie oceny wyznaczyć kolejne cele
oraz opracować odpowiednie programy działania, dzięki wdrożeniu
których nastąpi doskonalenie efektywności systemu dystrybucji. Takie
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postępowanie jest zgodne z cyklem ciągłego doskonalenia W.E. Deminga (PDCA)19. Ma ono szczególne zastosowanie w ramach systemu dystrybucji przedsiębiorstwa, który jako jego główny zewnętrzny zasób jest
niezwykle podatny na zmiany zachodzące w otoczeniu, a zatem wymaga ciągłego doskonalenia.

5. Zakończenie
Efektywność w obrębie systemu dystrybucji opiera się na nowoczesnej koncepcji marketingowo-logistycznego działania przedsiębiorstwa.
Uwaga ta jest o tyle istotna, gdyż stosunkowo często obserwuje się zbyt
jednostronne (dziedzinowe) spojrzenie na problematykę systemu dystrybucji przedsiębiorstwa i ocenę jego efektywności.
Przedstawiony w artykule model oceny efektywności systemu dystrybucji ma charakter ogólny i koncentruje się w istocie na jego podstawowych założeniach. Wprowadza on prakseologiczne pojęcie efektywności
systemu dystrybucji oraz akcentuje jej dualny charakter. Wskazuje również na konieczność równoczesnego procesu planowania i oceny w obszarach logistyki, marketingu oraz w wymiarze ﬁnansowym. W dalszej
kolejności ważne będzie określenie zarówno kryteriów, jak i narzędzi
oceny w wyżej wymienionych obszarach. Zagadnienie to jednak wykracza poza ramy niniejszego artykułu.
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MODEL OF THE DISTRIBUTION SYSTEMS EFFICIENCY
As market raises new requirements, the role of the business processes, enabling demand generation and satisfaction, increases. Efﬁcient distribution system, undeniably, is the source of competitive superiority of market entities. The
main aim of the paper was the study of the concept of evaluation of the distribution system efﬁciency. The concept is based on the ﬁnancial as well as marketing
and logistics criteria. However, according to many of the modern management
concepts this evaluation is only one of the stages in a company’s pursuance to
perfection.
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MODEL PRZEPŁYWU STRUMIENIA INFORMACJI W SYSTEMIE
GOSPODARKI STAŁYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI OPARTYM NA
KONCEPCJI LOGISTYKI ODWROTNEJ

1. Wprowadzenie
Przedstawiony model przepływu informacji stanowi część obszerniejszego opracowania1, którego przedmiotem był model systemu gospodarki stałymi odpadami komunalnymi oparty na koncepcji logistyki odwrotnej. Pozostałe modele przedstawiały rozwiązania obejmujące
przepływy strumieni rzeczowych i ﬁnansowych. Ze względu na złożoność i obszerność wyników badań, w poniższym artykule omówiony zostanie tylko model przepływu strumieni informacyjnych.

2. Platforma internetowa
Odpowiedni charakter strumieni rzeczowych w systemie (odpowiednio posegregowane odpady, odpowiednia ich ilość), odpowiadający
popytowi na przemieszczające się w systemie odpady, jest zagwarantowany poprzez rozbudowany system przepływu informacji. Jego najważniejszym elementem jest elektroniczna platforma informacyjna, do której
1
D. Krzywda, Przesłanki i możliwości zastosowania koncepcji logistyki odwrotnej
w zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych, Częstochowa 2008, niepublikowana rozprawa doktorska.
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mają dostęp wszyscy uczestnicy systemu. Najważniejsza funkcja platformy polega na umożliwieniu przepływu informacji pomiędzy systemem
a otoczeniem rynkowym tak, aby działania podejmowane w ramach systemu miały uzasadnienie na rynku i aby mogły być skierowane na jak
najlepsze dostosowanie strumieni rzeczowych do potrzeb odbiorców.
Pomysł elektronicznej platformy informacyjnej jest rozwiązaniem już
znanym w systemach gospodarki odpadami2. Platforma w proponowanym modelu składa się z dwóch części:
• internetowej giełdy odpadów,
• portalu informacyjno-edukacyjnego.
Elementy platformy przedstawione są na rysunku 1.
OFERTA PRZEDSIĉBIORSTW

OFERTY

DOSTAWCY TECHNOLOGII

wykorzystujących surowce wtórne

RECYKLERÓW
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FORUM
DYSKUSYJNE
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 funkcjonowanie
 inwestycje
 pozostałe
informacje

INFORMACJA
O PUNKTACH

SKUPU:
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otwarcia
 lokalizacja
 ceny skupu

Rys. 1. Elektroniczna platforma internetowa jako najważniejszy element
wymiany informacji w systemie gospodarki odpadami
opartym na koncepcji logistyki odwrotnej
Źródło: Opracowanie własne.
2
Por. I. Fechner, S. Krzyżaniak, W. Przybycin, Logistyczny system zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych odpowiedzią na nowe regulacje prawne, „Logistyka” 2002, nr 5, s. 13-15.
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Część „internetowa giełda odpadów” stanowi platformę wymiany
informacji pomiędzy recyklerami i ﬁrmami używającymi do produkcji
surowców pochodzących z odpadów a punktami skupu i sortownią integratora. Do tej części platformy dostęp mają również przedsiębiorstwa
dostarczające technologie i urządzenia do przetwórstwa odpadów, a także dostawcy worków i pojemników na odpady.
Baza jest dostępna po zalogowaniu. Zawiera dane przedsiębiorstw
zainteresowanych surowcami pochodzącymi z odpadów oraz specyﬁkacje dotyczące jakości i ilości odpadów, jakie dane przedsiębiorstwo jest
gotowe zakupić w danym czasie, a także proponowane ceny. Integrator
gospodarki odpadami wybiera spośród wszystkich ofert kupna najkorzystniejsze i ustala szczegółowe warunki sprzedaży.
Drugą część elektronicznej platformy informacyjnej stanowi portal
informacyjno-edukacyjny. Jego adresatami są przedsiębiorstwa wywożące odpady i wytwórcy odpadów. Część ta składa się z następujących
elementów:
• zakładki ﬁrm wywożących,
• zakładki integratora,
• zakładki punktów skupu,
• zakładki składowiska/składowisk odpadów,
• forum dyskusyjne.
Zakładka ﬁrm wywożących jest adresowana do wytwórców odpadów i jest rodzajem giełdy dla ﬁrm wywożących odpady. Funkcja platformy w tej części polega na umożliwieniu przepływu informacji pomiędzy wytwórcami odpadów a ﬁrmami świadczącymi usługi wywozu
odpadów zmieszanych. Zawiera informacje dotyczące warunków umów
na wywóz odpadów, informacje dotyczące stawek, a także informacje
dotyczące innych usług oferowanych przez te przedsiębiorstwa.
Zakładka integratora jest częścią portalu pełniącą przede wszystkim
funkcje edukacyjne. Jest ona moderowana przez integratora, którego
głównym zadaniem jest tu zaprezentowanie wytwórcom odpadów istoty
działania systemu, tak aby byli oni świadomi swojej w nim roli. Przyjmuje
się bowiem, że system tylko wtedy będzie się cieszył akceptacją społeczną,
jeśli będzie odpowiednio dobrze wyjaśniony społeczeństwu i przejrzysty. Wytwórcy odpadów, którzy rozumieją istotę gospodarki odpadami,
będą lepiej segregowali odpady i tym samym przyczynią się do lepszego
funkcjonowania systemu. Zakładka zawiera zatem informacje o działaniu systemu, ale także różnego rodzaju bilanse, sprawozdania i raporty o gospodarce odpadami, informacje o gniazdach recyklingowych, ich
rozmieszczeniu i odpadach aktualnie gromadzonych selektywnie.
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Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 2. Przepływy strumieni informacji w systemie gospodarki stałymi odpadami komunalnymi
opartym na koncepcji logistyki odwrotnej

ODPADY ZMIESZANE

252
Dariusz Krzywda

Model przepływu strumienia informacji w systemie...

253

Zakładka punktów skupu jest, podobnie jak zakładka ﬁrm wywożących odpady, rodzajem giełdy, gdzie punkty skupu oferują swoje usługi. Zawarte tu informacje dotyczą lokalizacji punktów w terenie, godzin
otwarcia oraz rodzajów skupowanych odpadów i cen skupu.
Kolejnym elementem portalu informacyjno-edukacyjnego jest zakładka lokalnych składowisk odpadów. Stanowi ona uzupełnienie informacji o systemie gospodarki odpadami, zawartych w zakładce integratora.
Zawiera informacje o cenach za składowanie, o działaniu sortowni na
składowisku, rodzajach i sposobach składowania odpadów itd.
Uzupełnieniem platformy jest forum dyskusyjne, do którego mają
dostęp wszyscy uczestnicy systemu. Stanowi ono platformę wymiany
uwag na temat działania systemu zarówno ze strony rynku (recyklerów,
przedsiębiorstw wykorzystujących odpady lub surowce pochodzące
z odpadów do produkcji, ﬁrm wywożących odpady), jak i ze strony wytwórców odpadów.

3. Model przepływu strumieni informacji
Platforma elektroniczna stanowi główny punkt wymiany informacji
w systemie i dzięki niej inicjowane są przepływy informacji. Strukturę
tych przepływów ilustruje rysunek 2.
Informacje z internetowej giełdy odpadów stanowią punkt wyjścia
do działań integratora dotyczących gniazd recyklingowych. W zależności od zapotrzebowania na rynku surowców wtórnych integrator odpowiednio modyﬁkuje zestawy pojemników w gniazdach recyklingowych.
Jeśli przykładowo na danym obszarze funkcjonuje celulozownia, w której wzrasta zapotrzebowanie na makulaturę, to integrator, uzyskawszy te informacje poprzez platformę, modyﬁkuje zestawy pojemników
w gniazdach, dokładając pojemniki na makulaturę.
Rola integratora polega ponadto na ciągłym poszukiwaniu coraz
to nowych odbiorców odpadów i surowców pochodzących z odpadów wśród przedsiębiorstw z regionu lub nawet położonych dalej. Jeśli
np. integrator zdołał pozyskać odbiorcę na tekstylia i na folię LDPE, to
w krótkim czasie w gniazdach recyklingowych pojawią się pojemniki na
tego rodzaju odpady. O możliwości oddania nowego rodzaju odpadu
do gniazd recyklingowych producenci odpadów dowiadują się przede
wszystkim stwierdzając w gniazdach obecność nowych pojemników,
które są dokładnie opisane. W ten sposób, zanosząc pewne grupy od-
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padów do gniazd recyklingowych, wiedzą, że od tego momentu mogą
wydzielać ze strumienia odpadów zmieszanych nową grupę odpadów,
jeszcze dodatkowo zmniejszając ilość odpadów oddawanych do ﬁrm
wywożących odpady.
Podobnie reagują punkty skupu. W momencie pojawienia się na giełdzie internetowej informacji o podmiocie zainteresowanym skupem nowego rodzaju odpadów punkty skupu rozpoczynają przyjmowanie nowego rodzaju odpadu.
System działa również odwrotnie: spadek popytu na odpady i surowce pochodzące z odpadów i odnotowanie tego faktu na platformie
powoduje zredukowanie ilości pojemników do selektywnej zbiórki
w gniazdach recyklingowych. Nie gromadzi się selektywnie odpadów,
na które nie ma popytu, eliminując tym samym zbędne koszty zbiórki takich odpadów i podstawowy dylemat związany z ich wykorzystaniem.
Najważniejszy strumień informacji płynie zatem zgodnie z kierunkiem przepływu informacji w kanałach logistyki klasycznej: od odbiorców odpadów do wytwórców. Charakter i rodzaj strumieni odpadów jest
kreowany przez integratora zgodnie z zasadą pull. W ten sposób system
ma charakter dynamiczny, tzn. jest zmienny w czasie i dostosowuje się
do zmieniającego się otoczenia. Możliwe też są różne jego warianty w zależności od aktywności gospodarczej regionu i tym samym od realnych
możliwości przetworzenia odpadów w produkcji. Jednocześnie system
realizuje jedno z najważniejszych założeń koncepcji logistyki odwrotnej,
tzn. zaspokaja potrzeby rynku.
Drugi strumień informacji przepływa zgodnie z kierunkiem przepływu strumienia rzeczowego. Wraz ze strumieniem odpadów do poszczególnych podmiotów w gospodarce odpadami traﬁa informacja dotycząca „możliwości produkcyjnych” producentów odpadów, a także stopnia
posegregowania odpadów. Integrator wraz z otrzymanymi od producentów z gniazd recyklingowych odpadami dowiaduje się, których z nich
jest najwięcej i czy producenci wykazują się w segregacji odpowiednim
stopniem samodyscypliny. Dobry przykład stanowi tu stłuczka szklana.
Aby miała ona wartość dla procesu produkcji, musi ona być jednokolorowa (np. tylko biała) i jednolita (np. nie może zawierać potłuczonej
porcelany, żarówek itd.). Przyjmując zawartość gniazd recyklingowych
w sortowni integrator przekonuje się, czy producenci odpadów prawidłowo wyselekcjonowali ten rodzaj odpadów i czy warto kontynuować
zbiórkę danego rodzaju odpadów, czy też stopień zanieczyszczenia jest
tak wysoki, że należy zrezygnować z gromadzenia tego rodzaju odpadu.
Być może należy podjąć dodatkowe działania informacyjne, np. zamie-
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ścić dokładniejsze opisy na pojemnikach. Jednocześnie integrator otrzymuje informację dotyczącą tego, czy dane odpady są produkowane lub
czy producenci wykazują wolę ich odnoszenia do punktu skupu.
W poszukiwaniach odbiorców integratorzy odpadów kierują się również informacjami o składzie odpadów wytwarzanych na danym terenie.
Na przykład poszukują w okresie letnim odbiorców skoszonej trawy.

4. Podsumowanie
Całość modelu gospodarki stałymi odpadami komunalnymi funkcjonuje dzięki zintegrowanym strumieniom informacji, których przepływy
sterowane są przez integratora. Wprowadzenie integratora do proponowanego rozwiązania jest elementem umożliwiającym integrację. Jego
zadanie polega przede wszystkim na powiązaniu systemu z rynkiem
i stworzeniu pętli zamkniętych dla możliwie wielu rodzajów odpadów.
Ponadto proponowane rozwiązanie nawiązuje do nowoczesnej
orientacji na klienta. Dzięki odpowiedniemu przepływowi informacji
strumień i charakter odpadów może być dostosowany do wymagań odbiorcy i staje się konkurencyjny w stosunku do surowca pierwotnego.
Odpowiednie umiejscowienie w systemie punktów rozdziału i konsolidacji strumienia odpadów gwarantuje jego odpowiednią jakość, wymaganą przez odbiorców.
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INFORMATION STREAM FLOW MODEL IN THE SYSTEM OF MUNICIPAL SOLID WASTE
MANAGEMENT BASED ON REVERSE LOGISTICS CONCEPT

Article is a part of wider study on municipal solid waste management model
based on reverse logistics concept. It presents the information streams ﬂows in
the proposed model. The objective of the streams ﬂow is to ensure the demand
on the waste moving in the system. The most important part of the system is the
electronic information platform.
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MODEL SYMULACYJNY LOGISTYKI PRODUKCJI WYROBÓW SZKLANYCH
1. Wprowadzenie
Logistyka produkcji, jako system wsparcia procesów technologicznych niezbędnymi zasobami, głównie materiałowymi i informacyjnymi,
realizuje wiele funkcji1. Na poziomie operacyjnym i wykonawczym
zajmuje się m.in. przygotowaniem produkcji (zlecenia, plany, harmonogramy, zabezpieczenie materiałowe), transportem wewnątrzprodukcyjnym, magazynowaniem między stanowiskami produkcji, konserwacją,
naprawą i utrzymaniem maszyn, kontrolą ilościową i jakościową, konfekcjonowaniem wyrobów gotowych itp. Natomiast na poziomie zarządczym, taktycznym i strategicznym kierownik logistyki produkcji,
najczęściej wspólnie z decydentami odpowiedzialnymi za produkcję, inwestycje, kadry, ﬁnanse, zarządem ﬁrmy itd., współuczestniczy w organizacji i zarządzaniu procesów technologicznych oraz swoich własnych
funkcji wykonawczych. Sprowadza się to głównie do współdecydowania o technologii produkcji, organizacji gniazd produkcyjnych, inwestycjach, zatrudnieniu, restrukturyzacji, a także wykonywania czynności
sprawozdawczo-analitycznych.
Przyczyny pojawienia się potrzeby modelowania i symulacji danego systemu logistyki produkcji lub jego podukładu mogą wynikać zarówno z problemów o charakterze operacyjnym, jak i taktyczno-strate-

1
Zob.: M. Fertsch, Logistyczne aspekty sterowania produkcją, [w:] Logistyka, red.
D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, ILiM, Poznań 2009, s. 201-203.
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gicznym2. Do pierwszej grupy problemów należą głównie okresowe braki zdolności produkcyjnych, tzw. wąskie gardła lub wręcz przeciwnie
– występowanie zbyt dużego potencjału produkcyjnego, sytuacje niewykorzystania optymalnego obciążenia technicznego maszyn, czy też
dysponowanego czasu pracy załogi itp. Natomiast problemy taktyczne
i strategiczne sprowadzają się przede wszystkim do wyboru takiej konﬁguracji systemu produkcyjnego, który będzie optymalny nie z punktu
widzenia celów produkcji, lecz celów całej organizacji, tj. na poziomie planowania wszystkich zasobów ﬁrmy (ERP). W takim ujęciu jedną z istotnych funkcji logistyki produkcji, głównie planowania, ale także analizy i kontroli zarówno na poziomie operacyjnym, jak i taktycznym oraz
strategicznym, jest modelowanie i symulacja systemów produkcyjnych.
Niemniej jednak należy podkreślić, że nie jest to czynność standardowo
ujęta w katalogach funkcji, procedurach, czy też zakresach kompetencyjnych odpowiednich komórek organizacyjnych i wykonywana przez
nie rutynowo, lecz jest raczej odmianą pracy koncepcyjnej, innowacyjnej,
wymagającej wiedzy interdyscyplinarnej, ale dzięki temu kończącej się
niekiedy pomysłem zdolnym rozwiązać nie jeden, lecz całą klasę problemów zarówno logistycznych, jak i tych, które są generowane przez
obszary wspierane przez logistykę, np. produkcję.
Celem prezentowanego artykułu jest zatem ukazanie specyﬁki prac
służących budowie modelu wybranego procesu produkcyjnego, uzyskanie wyników symulacji oraz na ich podstawie zaproponowanie zestawu
decyzji zarządczych. Cel ten jest realizowany w oparciu o wybrany fragment procesu produkcji wyrobów szklanych, który jest procesem realnie wykonywanym w pewnej krajowej hucie szkła. Procedura badawcza
prowadząca do osiągnięcia powyższego celu obejmuje zidentyﬁkowanie
poszczególnych elementów badanego procesu tak, jak funkcjonują one
w terminologii stosowanej w tej hucie oraz równolegle rozpoznanie sposobów symulacji procesów gospodarczych i wybór jednego z nich za metodykę modelowania i symulacji badanego procesu. Zgodnie z przyjętą
metodyką dokonuje się następnie transformacji opisu realnego procesu
na opis modelowy, w tym przypadku na opis zgodny z metodyką ARIS

2
Zob.: C. Mańkowski, Ontological foundations for business logistic process modeling, „Railway Transport and Logistics“ 2007, nr 2, s. 30. Artykuł dostępny
na stronie http://zdal.utc.sk/cisla/2_07/07_mankowski.pdf [dostęp z dnia
02.06.2009].
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i standardem modelowania – EPC3. Podczas prac zmierzających do zbudowania modelu, uzupełnia się go o dane niezbędne do przeprowadzenia
symulacji, np. ilość, czas, koszty. Z tego względu, iż nie udało się pozyskać realnych danych, mają one charakter ćwiczeniowy, niemniej jednak
ukazujący specyﬁkę tychże prac w wystarczającym stopniu. W kolejnych
etapach dokonuje się symulacji, interpretuje uzyskane wyniki oraz na ich
podstawie formułuje decyzje zarządcze.

2. Opis procesu produkcji wyrobów szklanych
Proces produkcji wyrobów szklanych rozpoczyna się w pomieszczeniu, gdzie przygotowuje się zestaw szklarski, tj. w zestawiarni. Podstawowymi surowcami do produkcji szkła są:
• piasek szklarski,
• soda ciężka,
• potaż,
• boraks,
• skaleń,
• mączka wapienna,
• sulfat.
Oprócz surowców dodaje się także barwniki, a mianowicie:
• brausztyn,
• tlenek kobaltu,
• tlenek miedzi,
• dwuchromian potasu.
Każdy rodzaj szkła ma oddzielną recepturę, według której odważane są poszczególne surowce i barwniki. Odważony wsad mieszany jest
w mieszarce dzwonowej w celu ujednorodnienia zestawu. Tak przygotowany zestaw dostarcza się do Wydziału Wytapiania. Tam pracują dwie
wanny szklane przeznaczone do wytopu masy szklanej. Jedna wanna
przeznaczona jest do wytopu bezbarwnej masy szklanej w ruchu ciągłym, tzw. wanna zmianowa. Druga, posiadająca dwa oddzielne baseny,
służy do wytopu masy szklanej na szkło kolorowe. Wytapiacz dokonuje
zasypu zestawu do specjalnie do tego przeznaczonych otworów w wannie. Topienie odbywa się około 16 godzin. W tym czasie zestaw jest pod3
Zob.: R. Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Wyd. Diﬁn,
Warszawa 2006, s. 7-8, 48-52, 64-67.

260

Cezary Mańkowski

grzewany do temperatury około 1450oC. Po wytopieniu i wyklarowaniu
masy szklanej, polegającym na wydostaniu się z niej pęcherzyków powstałych z rozkładu surowców, masę szklaną studzi się do temperatury
wyrobowej. Z odpowiednio wytopionej, wyklarowanej i wystudzonej
masy szklanej hutnik formuje wyroby przez dmuchanie do form drewnianych lub metalowych. Stosuje się szereg hutniczych metod zdobniczych, np. wyroby:
• spękane, tzw. cracle,
• barwione pudrami i grysem kolorowym,
• wystrugane.
Poszukując graﬁcznego opisu procesu produkcji wyrobów szklanych,
natraﬁono na rysunek, który mimo iż nie jest dokładnym odzwierciedleniem powyżej opisanego procesu, to jednak na zasadzie analogii, pozwala na jeszcze lepsze zrozumienie jego struktury i przebiegu. Dlatego też
jego oryginalną postać przytacza się na rys. 1.

Rys. 1. Proces produkcji wyrobów szklanych
Źródło: Portal Stowarzyszenia „Forum Opakowań Szklanych” ze strony http://www.
fos.pl/gfx/szklo02.png [dostęp z dnia 6.06.2009].
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3. Budowa modelu symulacyjnego według metodyki ARIS
Powyżej opisany proces produkcji wyrobów szklanych jest w tym
podrozdziale transformowany do postaci modelowej zgodnej z jednym
z wybranych sposobów budowy modelu, tj. metodyki ARIS w standarcie
EPC, który jednocześnie umożliwia przeprowadzenie symulacji, w tym
przypadku z użyciem specjalistycznego oprogramowania ARIS Toolset,
ver. 7.02 En. Jak już wcześniej wspomniano, ze względu na nieuzyskanie
wszystkich danych o badanym procesie, lecz z zamiarem ukazania możliwie pełnych możliwości jego zamodelowania i symulacji, uzupełnia się
je danymi ćwiczeniowymi.
Postać modelową procesu produkcji wyrobów szklanych prezentuje
się na rys. 2. Opis wybranego fragmentu tego modelu zgodnie z terminologią standardu EPC jest następujący. Wydarzenie „otrzymano zlecenie
produkcyjne”4 w liczbie 25 aktywacji w czasie miesięcznego budżetu
godzin pracy 1 osoby, tj. 168 godzin, inicjuje pierwszą funkcję tego procesu, nazwaną „przygotowanie zestawu szklarskiego”. Przeciętny czas
wykonania jednej funkcji szacuje się na 25 minut, zaś przeciętny koszt
wyznacza się w kwocie 35 euro. Do wykonania tej funkcji niezbędne są
zasoby informacyjne zawarte w „zleceniu produkcyjnym” oraz zasoby
surowcowe określane pojęciami „sulfat”, „boraks”, „soda” itd. Stanowią
one tym samym elementy wejścia do omawianej funkcji. Za jej wykonanie odpowiedzialna jest osoba na stanowisku „zestawiacz”. Wykonanie
tej funkcji kreuje wydarzenie nazwane „zestaw szklarski przygotowano”, co jest jednoznaczne z uzyskaniem realnego rezultatu z wykonania
tej funkcji, w postaci produktu określonego nazwą „zestaw szklarski
(surowce)”. Wystąpienie tego wydarzenia inicjuje jednocześnie kolejną
funkcję „odważanie surowców”, której zasileniem jest wcześniej uzyskany „zestaw szklarski (surowce)” oraz wejście informacyjne określone jako „receptura”. Za wykonanie tej funkcji odpowiedzialny jest tak
jak poprzednio „zestawiacz”, który za pomocą narzędzia „waga” prowadzi swoimi czynnościami do wykreowania wydarzenia „surowce odważono”. Wraz z produktem swoich prac, nazwanym „zestaw szklarski
(surowce) po odważeniu”, stanowiącym jednocześnie zasilenie kolejnej
funkcji, realizuje on ﬁzyczny przepływ materiałowy i informacyjny.
Przeciętny czas i koszt wykonania tej funkcji wynoszą odpowiednio 15
minut i 20 euro.
4

W cudzysłowie podaje się nazwy poszczególnych elementów procesu z rys. 2.
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Rys. 2. Model symulacyjny procesu produkcji wyrobów szklanych
Źródło: opracowanie własne według metodyki ARIS (model EPC) za pomocą Aris
Toolset, ver.7.1 En (bez polskich liter).
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Przytoczony powyżej opis wycinka modelowanego procesu powtarza się w odniesieniu do następnych funkcji tego procesu, z tym, że na
etapie realizacji funkcji „transportowanie zestawu szklarskiego do stanowiska wytopu”, jej wykonanie kreuje dwa wydarzenia nazwane „zestaw
masy kolorowej dostarczono” oraz „zestaw masy bezbarwnej dostarczono”. Wydarzenia te połączone są operatorem logicznym „xor” (albo), co
oznacza, iż wzajemnie wykluczają się, tzn. że wystąpienie jednego z nich
wyklucza możliwość wystąpienia drugiego. Dlatego też występuje konieczność podania prawdopodobieństwa zaistnienia jednego albo drugiego wydarzenia, które zostało ćwiczeniowo oszacowane na 37% i 63%
odpowiednio. Użycie tego operatora na końcowym etapie procesu oznacza, że albo funkcja „zdobienie wyrobów kolorowych” ma możliwość
wykreowania wydarzenia „wyroby wyzdobiono”, albo funkcja „zdobienie wyrobów kolorowych” kreuje to wydarzenie. Nie ma już potrzeby
podawania prawdopodobieństwa tych możliwości, wynikają one bowiem logicznie z prawdopodobieństwa podanego wcześniej.

4. Wyniki symulacji i propozycje decyzji zarządczych
Dokonując oceny uzyskanych wyników, prezentowanych w oryginalnej postaci na rys. 3, należy stwierdzić, iż przy realizacji procesu tak,
jak jest on prezentowany na rys. 2, z 25 rozpoczętych procesów produkcji
wyrobów szklanych, zapoczątkowanych otrzymaniem 25 zleceń, w symulowanym miesięcznym 168-godzinnym czasie pracy możliwe jest
zrealizowanie w pełni tylko czterech z nich, co oznacza, iż praktycznie
do realizacji 21 zleceń brakuje zasobów lub innymi słowy występują wąskie gardła, mierzone brakującym sumarycznym czasem pracy równym
73 dniom, 6 godzinom i 47 minutom. W szczególności brakuje zasobów
ludzkich (wytapiaczy) do realizacji czterech funkcji:
• wytapianie bezbarwnej masy szklanej,
• wytapianie kolorowej masy szklanej,
• klarowanie bezbarwnej masy szklanej,
• klarowanie kolorowej masy szklanej.
Pomimo istniejących braków, wskaźniki indywidualnej efektywności czasowej (percentage utilization) zestawiacza (11%), magazyniera (2%)
oraz hutnika (3%), są niezadowalające. O ile niską efektywność pracy magazyniera można tłumaczyć tym, że wykonuje on również inne
czynności, typowo magazynowe, nie ujęte w modelowanym procesie
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produkcji wyrobów szklanych, lecz np. w procesie magazynowania, to
w odniesieniu do wskaźnika obciążenia czasowego zestawiacza, reprezentuje on sobą niewykorzystany potencjał, który należy zagospodarować, być może w realizacji innych procesów, jeśli pozwalają na to jego
kompetencje. Natomiast 4% efektywność czasowa hutnika jest wynikiem
przyjęcia takiej, a nie innej sekwencji poszczególnych etapów tego procesu, która wymusza rozpoczęcie funkcji wykonywanych przez hutnika
dopiero po zakończeniu poprzednich funkcji, które stanowią jednocześnie tzw. wąskie gardła, bowiem z 25 zleceń umożliwiają realizację tylko
3 zleceń. Oczywiście można by rozważyć możliwość przydzielenia mu
innych zadań, ale ze względu na jego kwaliﬁkacje bardziej właściwym
kierunkiem wykorzystania jego potencjału czasowego byłaby likwidacja
wcześniej występujących wąskich gardeł, co zwiększyłoby liczbę realizowanych zleceń. Godnym uwagi zarządczej wydaje się być w tym miejscu
stwierdzenie, że proponowane rozwiązanie problemu niskiej efektywności czasowej hutnika znajduje się nie w gestii samego hutnika lub decyzji związanych bezpośrednio z jego organizacją pracy, lecz poza nim,
tj. w zmianie sposobu pracy innych (poprzedzających go) stanowisk,
a w tym przypadku osoby na stanowisku wytapiacza.

Rys. 3. Wyniki symulacji procesu z rys. 2
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników symulacji uzyskanych za pomocą
oprogramowania Aris Toolset.

Szczegółowsze wyniki ukazują, iż sumaryczny koszt wykonania powyższych funkcji w konﬁguracji prezentowanej na rys. 2 wynosi 6350
euro. Koszty te nie są kosztami całkowitymi, lecz raczej należy je utożsa-
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miać z kosztami bezpośrednimi lub zmiennymi, które można bezpośrednio odnieść do przedmiotu realizacji danej funkcji, np. zlecenia, i które
tym samym zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji. Proponowany na rys. 2 sposób organizacji pracy realizuje w pełni jedynie 3
zlecenia, co oznacza, iż bezpośredni koszt jednego zlecenia wynosi 2116
euro. Logiczne jest, że koszt ten jest również jednym z kryteriów oceny
danego wariantu decyzyjnego reprezentowanego przez kolejne modele
symulacyjne.
Przeprowadzenie już pierwszej symulacji i analiza uzyskanych z niej
wyników wskazuje na kierunek dalszych decyzji zarządczych rekonﬁgurujących proponowany na rys. 2 przebieg procesu, w celu uzyskania
bardziej korzystnych wyników niż poprzednio. W tym też kierunku
zmierzają kolejne czynności modelowania i symulacji, a w szczególności
symulacja wariantów decyzyjnych zwiększających liczbę osób na stanowisku wytapiacza oraz przekazujących funkcję transportowania zestawiaczowi, przesuwając magazyniera od zadań produkcyjnych do innych
czynności. Syntetyczne wyniki kolejnych symulacji przy zmienionych zasobach pracy przedstawia się w tabeli 1. W szczególności ujawniają one
korzystność wariantu trzeciego i piątego, nie zawierają bowiem wąskich
gardeł, a przede wszystkim koszt jednostkowy jest najniższy. Jedynie niski wskaźnik efektywności czasowej hutnika wymaga dociążenia go innymi czynnościami. Ponadto w wariancie piątym zlikwidowano stanowisko magazyniera, przekazując jego funkcję transportowania zestawiaczowi, podwyższając tym samym efektywność czasową tego ostatniego,
ale tylko w niewielkim stopniu, co oznacza, podobnie jak w sytuacji hutnika, konieczność obciążenia go innymi zadaniami. W konkluzji można
zasugerować decydentom, iż wariant piąty jest najbardziej korzystny
spośród tych, które przetestowano.

5. Zakończenie
Oceniając przeprowadzone postępowanie badawcze nad zidentyﬁkowaniem, budową modelu oraz symulacją procesu produkcji wyrobów
szklanych, należy stwierdzić, iż powodzenie prac w ramach tego postępowania zależy przede wszystkim od dwóch czynników. Pierwszym
z nich jest bardzo dokładna znajomość struktury identyﬁkowanego procesu, jego elementów składowych oraz wzajemnych możliwych powiązań pomiędzy nimi. Poza tym niezbędne jest dysponowanie w miarę
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników symulacji uzyskanych za pomocą oprogramowania Aris Toolset.
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rzetelnymi i trafnymi atrybutami tych elementów, a zwłaszcza częstości
zaistnienia wydarzenia inicjującego cały proces, czasu poszczególnych
funkcji oraz ich kosztów. Może to być niekiedy trudne do wykonania,
a na pewno czaso- i kosztochłonne, zwłaszcza podczas budowy bardzo
szczegółowego modelu danego procesu. Również przekrój danych uzyskiwanych z przeprowadzonej symulacji może wywoływać wątpliwości
interpretacyjne lub wymagać wprowadzenia dodatkowego przekroju
albo przekrojów danych. Dla przykładu, wyniki symulacji nie pozwalają na dokonanie bezpośrednio analizy typu 20/80, tzn. zidentyﬁkowania grupy 20% najbardziej czaso- i kosztochonnych funkcji, czyli takich,
których udział kosztowy albo czasowy wynosi blisko 80%, tym samym
reprezentując największe potencjalnie obszary racjonalizacji całego procesu. Niemniej jednak pomimo powyższych wad model symulacyjny
wydaje się jak dotąd najbliższym odwzorowaniem realnego przebiegu
procesów logistycznych.
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SIMULATION MODEL OF GLASS PRODUCTS’ LOGISTICS
Logistics of production as a supporting system for technological processes
of production, especially at the all needed materials and information, performs
a lot of functions. Some examples are production planning, maintaining machines, transporting and warehousing in production and so on. It means that
logistician have to cooperate with technician to optimize the run of production
processes. In consequence it requires identifying, modelling, simulating and
suggesting a set of management decision concerning this process. Thus the ar-
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ticle is focused on presenting the speciﬁc of research works on modeling and
simulating a chosen process, this is process of production of glasses products by
a domestic glass works.
As a result of research works, model of the above mentioned process i created according to Aris methodology. Then, simulation results are analyzed and
further management decisions are formulated. In conclusion, some critical remarks are expressed, especially under the address of difﬁculties and accuracy
of the research.
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GENEZA I POSTULOWANE ZMIANY STANDARDÓW KSZTAŁCENIA
LOGISTYKÓW W POLSKIM SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

1. Ewolucja kształcenia logistyków na uczelniach wyższych
Zainteresowanie logistyką jako nową koncepcją zarządzania, która
powinna zaistnieć w treściach programów nauczania i badaniach naukowych w polskich uczelniach akademickich, pojawiło się dopiero na
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku i było
ściśle związanie z procesem transformacji systemowej. Nie oznacza to
jednak, że problematyka logistyczna była wcześniej zupełnie pomijana
w publikacjach naukowych oraz w procesie kształcenia studentów szkół
wyższych. Sporadycznie wiedza na temat konieczności całościowego
rozpatrywania zagadnień i synchronizowania procesów zaopatrzenia,
produkcji, dystrybucji i transportu była przekazywana już w okresie międzywojennym. Wyraźne przejawy myślenia logistycznego można dostrzec już w pracach profesora Karola Adamieckiego1. Do prekursorów
polskiej logistyki można zaliczyć także inżyniera J. Witowskiego, który
w latach trzydziestych ubiegłego wieku opublikował wiele poradników
dotyczących wybranych zagadnień logistycznych, takich jak: „Organiza1
Szerzej zob. J.Witkowski, Prekursorzy logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw,
„Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2003, nr 9, s. 2-5.
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cja zakupów i sprzedaży”, „Gospodarka materiałowa” czy „Organizacja
transportu fabrycznego”, które następnie zostały wykorzystane w popularnym przed II wojną światową podręczniku pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym2.
Podobnie w okresie powojennym fragmentaryczna wiedza o decyzjach i działaniach nazywanych dziś logistycznymi przekazywana była
studentom wielu kierunków i specjalności ekonomicznych. Analizując
ówczesne programy nauczania można dostrzec elementy dzisiejszej logistyki w treściach programowych obowiązujących studentów, w szczególności w ramach takich przedmiotów, jak: organizacja i zarządzanie,
ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, ekonomika i organizacja
transportu, ekonomika handlu i usług, ekonomika produkcji, ekonomika
przemysłu, gospodarka materiałowa, analiza systemowa czy cybernetyka. Jednak pierwsze wyodrębnione, specjalistyczne wykłady i ćwiczenia
z przedmiotu Logistyka mają w Polsce dopiero około dwudziestoletnią
historię. Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku niektóre
podstawowe jednostki dydaktyczne uczelni wyższych zdecydowały się
również na wprowadzanie specjalności Logistyka w ramach kierunków
ekonomicznych, a później technicznych. W tym okresie duże znaczenie
dla integracji akademickiej społeczności logistyków miała inicjatywa
pracowników poznańskiego Instytutu Logistyki i Magazynowania, polegająca na organizacji pierwszej ogólnopolskiej konferencji naukowej
z udziałem gości zagranicznych, która odbyła się w 1991 roku. W roku
następnym przy aktywnym udziale poznańskiego Instytutu powołano
Polskie Towarzystwo Logistyczne. Wymienione wydarzenia odegrały
istotną rolę w procesie integracji środowiska pracowników naukowych
wielu uczelni wyższych oraz poznania dorobku naukowego naukowców
reprezentujących różne specjalności w zakresie nauk ekonomicznych,
technicznych i wojskowych. Od tego czasu, poza kongresami logistycznymi PTL, szczególne ważne dla wymiany myśli i doświadczeń są ogólnopolskie konferencje katedr logistyki.
Momentem przełomowym, który doprowadził do upowszechnienia nauczania logistyki w polskich szkołach wyższych, był koniec lat
dziewięćdziesiątych, kiedy przedmiot pod nazwą Zarządzanie logistyką
został zaliczony do grupy obowiązkowych przedmiotów kierunkowych
dla wszystkich studentów ówczesnego kierunku Zarządzanie i marketing.
Warto jednak podkreślić, że na długo zanim jeszcze logistyka zosta2
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. inż. J.Witowskiego, Wydawnictwo W. Wilak, Poznań 1935 (II wydanie 1938).
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ła uwzględniona w ministerialnych minimach programowych, zajęcia
dydaktyczne z logistyki prowadzone były między innymi w Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, jeleniogórskim wydziale Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Gdańskiem, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Szczecińskim oraz na Politechnice Poznańskiej i Politechnice Wrocławskiej3. Zaliczenie logistyki do minimów
programowych wiązało się z obligatoryjnym wprowadzeniem 45 godzin
zajęć dydaktycznych we wszystkich publicznych i niepublicznych szkołach wyższych prowadzących najpopularniejszy w tym czasie kierunek
studiów ekonomicznych. Niestety upowszechnienie nauczania logistyki
nie szło w parze z zachowaniem odpowiedniej jakości procesu kształcenia. Z perspektywy wieloletnich doświadczeń eksperta Państwowej
Komisji Akredytacyjnej w Warszawie, na podstawie udziału w ocenie jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie w kilkudziesięciu publicznych
i niepublicznych uczelniach wyższych mogę stwierdzić bardzo zróżnicowany poziom nauczania logistyki. Wbrew przesłankom merytorycznym i aplikacyjnym w strukturze form zajęć z logistyki dominowały
wykłady. Niekiedy wykłady te były prowadzone na niskim poziomie,
co bezpośrednio związane było z koniecznością powierzania zajęć nieprzygotowanym pracownikom naukowo-dydaktycznym, którzy niejednokrotnie całą swoją wiedzę opierali na znajomości ogólnie dostępnych
podręczników akademickich.
Procesowi upowszechnienia kształcenia w zakresie logistyki na kierunku Zarządzanie i marketing towarzyszyły przedsięwzięcia zmierzające do ścisłej specjalizacji w tym zakresie. Instytucjonalnym wyrazem
tych dążeń było powołanie dwóch wyspecjalizowanych w kształceniu
logistyków szkół wyższych. W roku 2001 pracownicy Instytutu Logistyki i Magazynowania założyli Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.
Natomiast druga uczelnia, jaką jest Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki Transportu we Wrocławiu, powstała w tym samym roku
z inicjatywy członków Wrocławskiego Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Zintegrowanego Centrum Usług Logistycznych oraz Dolnośląskiego Oddziału PTL.
Dynamiczny rozwój kształcenia i badań naukowych w zakresie logistyki oraz aspiracje i dążenia części środowiska naukowego doprowadziły do wyodrębnienia Logistyki jako samodzielnego kierunku studiów
3
Logistyka jako podstawowa dyscyplina wojskowa była dużo wcześniej
obecna na uczelniach wojskowych.
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wyższych. Obowiązujące od 1 października 2007 roku regulacje prawne,
jakie powinna spełniać jednostka organizacyjna do prowadzenia tego
kierunku studiów, zostały zawarte w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia4.

2. Ocena standardów kształcenia
na kierunku studiów Logistyka
Na wstępie rozważań dotyczących standardów kształcenia warto
zastanowić się nad celowością wyodrębniania analizowanego kierunku
studiów na poziomie zawodowym i magisterskim, a także zasadnością
podziału studiów na ścieżkę licencjacką i inżynierską. Bez wątpienia
szeroki zakres specjalistycznej wiedzy logistycznej, jak i oczekiwania
pracodawców co do konkretnych umiejętności logistyków zaangażowanych w proces zarządzania operacyjnego zarówno w sektorze TSL, jak
i w przedsiębiorstwach produkcyjno- handlowych uzasadniają potrzebę
kształcenia na poziomie studiów zawodowych. Zgodnie z dość ogólnym
opisem proﬁlu absolwenta pierwszego poziomu studiów licencjackich
absolwenci powinni: „umieć organizować i realizować operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych, przedstawiać i uzasadniać poglądy związane z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego oraz usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego”5. Co ciekawe, z opisu
proﬁlu absolwenta trwających o jeden semestr dłużej studiów inżynierskich wynika, że jego wiedza i umiejętności znacznie przewyższają kompetencje menedżerskie nabyte przez absolwenta ścieżki licencjackiej.
Twórcy standardów kształcenia przyjmują nierealistyczne założenia, że
studia inżynierskie, o bardzo zbliżonych obowiązkowych treściach programowych do obowiązujących na studiach licencjackich, poza zawodową wiedzą logistyczną pozwolą na uzyskanie szerokiej wiedzy technicznej, ekonomicznej (w tym w zakresie zarządzania kosztami i ﬁnansami)
oraz informatycznej, a ponadto wyposażenie absolwentów w umiejętności projektowe i organizacyjne. Z całą pewnością takiej wiedzy i umiejęt4

Dziennik Ustaw z dnia 13 września 2007 roku.
Załącznik nr 61: Standardy kształcenia na kierunku studiów; Logistyka, część A,
Studia pierwszego stopnia, Dziennik Ustaw z dnia 13 września 2007 roku.
5
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ności nie można uzyskać w wyniku obowiązkowego kształcenia z ﬁzyki
lub chemii czy rozszerzonego w stosunku do studiów licencjackich kursu z matematyki i towaroznawstwa. W rzeczywistości szanse na zdobycie gruntownej wiedzy menedżerskiej i ukształtowanie postaw przydatnych przy współdziałaniu na zasadach partnerstwa i zaufania w ramach
koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw są znikome w sytuacji, gdy
na studiach inżynierskich zajęcia z marketingu i etyki zawodowej zastępowane są licznymi przedmiotami technicznymi, przy założeniu ich
godzinowego wymiaru na poziomie co najmniej 51% ogółu zajęć dydaktycznych. Ponadto na podstawie analizy obowiązkowych treści programowych wobec obu ścieżek kształcenia można sformułować następujące
wnioski krytyczne:
• na pierwszym stopniu studiów zastanawiający jest brak obowiązkowego przedmiotu dotyczącego zintegrowanych systemów
informatycznych na potrzeby logistyki przedsiębiorstw, co nie
może być tłumaczone wymaganym kursem z zakresu technologii
informacyjnej na poziomie pozwalającym na uzyskanie Europejskiego Certyﬁkatu Umiejętności Komputerowych,
• treści kształcenia z przedmiotów: Zarządzanie produkcją i Logistyka
produkcji w znacznej części są powtarzane,
• hasłowość opisu obowiązujących treści i efektów kształcenia
z obowiązującego na drugim stopniu przedmiotu Zarządzanie logistyczne sugeruje, że jego istota sprowadza się do przypomnienia treści zawartych w przedmiotach kierunkowych pierwszego
stopnia, takich jak: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw,
Logistyka zaopatrzenia, Logistyka produkcji i Logistyka dystrybucji.
Szczegółową analizę porównawczą standardów kształcenia na studiach licencjackich i inżynierskich pierwszego i drugiego stopnia zaprezentowano w tabeli 1.
Mimo licznych uwag krytycznych uważam, że wydzielenie kierunku
Logistyka na studiach pierwszego stopnia, bez sztucznego (a zwłaszcza
nieuzasadnionego opisem proﬁlu absolwenta i obowiązkowymi treściami programowymi) podziału na ścieżkę licencjacką i inżynierską,
jest korzystne dla studentów i ich przyszłych pracodawców. Zgodnie
z postulatami Deklaracji Bolońskiej o konieczności generycznego opisu
efektów studiów przez szczegółowe określenie pożądanych kwaliﬁkacji absolwentów, powinny być to studia ekonomiczno-menedżerskie,
wzbogacone o praktyczne umiejętności informatyczne i podstawową
wiedzę z zakresu technologii magazynowania i transportu. Wynika to
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Tabela 1. Analiza porównawcza standardów kształcenia na kierunku Logistyka
obowiązujących na ścieżce licencjackiej i inżynierskiej
Ścieżka studiów
Licencjacka

Inżynierska

Wymagania
I stopień: 2000 godzin
II stopień: 900 godzin
Ogółem: 2900 godzin
I stopień: 6 semestrów
Minimalny czas trwania
II stopień: 4 semestry
studiów
Ogółem: 10 semestrów
I stopień: 180 punktów
Minimalna liczba punktów
II stopień: 120 punktów
ETCS
Ogółem: 300 punktów
I stopień – przedmioty
podstawowe:
Matematyka (60 godzin)
Statystyka (30 godzin)
Zarządzanie (30 godzin)
Inżynieria systemów
i analiza systemowa
(30 godzin)
Przedmioty obowiązkowe Ekonomia (45 godzin)
Finanse i rachunkowość
(30 godzin)
Prawo (30 godzin)
Towaroznawstwo (30
godzin)
Marketing (30 godzin)
Etyka zawodowa
(15 godzin)
I stopień – przedmioty
kierunkowe (330 godzin):
Zarządzanie produkcją
i usługami
Logistyka i zarządzanie
łańcuchami dostaw
Infrastruktura logistyczna
Przedmioty obowiązkowe Logistyka zaopatrzenia
Logistyka produkcji
Logistyka dystrybucji
Normalizacja i zarządzanie
jakością w logistyce
Ekonomika transportu
Ekologistyka
Projektowanie procesów
Minimalna liczba godzin
zajęć dydaktycznych

I stopień: 2400 godzin
II stopień: 800 godzin
Ogółem: 3200 godzin
I stopień: 7 semestrów
II stopień: 3 semestry
Ogółem: 10 semestrów
I stopień: 210 punktów
II stopień: 90 punktów
Ogółem: 300 punktów
I stopień – przedmioty
podstawowe:
Matematyka (90 godzin)
Statystyka (30 godzin)
Zarządzanie (30 godzin)
Inżynieria systemów
i analiza systemowa
(45 godzin)
Ekonomia (45 godzin)
Finanse i rachunkowość
(30 godzin)
Prawo (30 godzin)
Towaroznawstwo
(60 godzin)
Fizyka lub chemia
(45 godzin)
I stopień – przedmioty
kierunkowe (405 godzin):
Zarządzanie produkcją
i usługami
Logistyka i zarządzanie
łańcuchami dostaw
Infrastruktura logistyczna
Logistyka zaopatrzenia
Logistyka produkcji
Logistyka dystrybucji
Normalizacja i zarządzanie
jakością w logistyce
Ekonomika transportu
Ekologistyka
Projektowanie procesów
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Ścieżka studiów
Licencjacka

Inżynierska

Wymagania
II stopień:
Zarządzanie strategiczne
Badania operacyjne i teoria
optymalizacji
Zarządzanie logistyczne
Rachunek kosztów działań
logistycznych
Marketing usług
Przedmioty obowiązkowe
logistycznych
Projektowanie systemów
i procesów logistycznych
Ubezpieczenia w logistyce
Informatyka w logistyce
Logistyka
międzynarodowa
Zarządzanie projektem
Języki obce (120 godzin)
Technologia informacyjna
(30 godzin)
Wymagania dodatkowe Przedmioty
humanistyczne (60 godzin)
na pierwszym stopniu
Ochrona własności
studiów
intelektualnej
Co najmniej 50% zajęć
aktywizujących

II stopień:
Zarządzanie strategiczne
Badania operacyjne i teoria
optymalizacji
Zarządzanie logistyczne
Rachunek kosztów działań
logistycznych
Marketing usług
logistycznych
Projektowanie systemów
i procesów logistycznych
Ubezpieczenia w logistyce
Informatyka w logistyce
Logistyka
międzynarodowa
Zarządzanie projektem
Języki obce (120 godzin)
Technologia informacyjna
(30 godzin)
Przedmioty
humanistyczne (60 godzin)
Ochrona własności
intelektualnej
Co najmniej 50% zajęć
aktywizujących

Źródło: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007
roku w sprawie standardów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
Dziennik Ustaw z dnia 13 września 2007 roku.

jednoznacznie z opisów proﬁlu absolwentów oraz dominacji przedmiotów ekonomicznych w grupie obowiązkowych przedmiotów podstawowych i kierunkowych.
O ile występowanie samodzielnego kierunku Logistyka na pierwszym
poziomie studiów ekonomicznych uważam za względnie uzasadnione,
to jego kontynuacja na poziomie magisterskim jest już bardzo problematyczna. Kierunek Logistyka, podobnie jak wcześniej powstałe kierunki
studiów ekonomicznych (zwłaszcza takie, jak: Międzynarodowe stosunki
gospodarcze, Finanse i bankowość, Gospodarka przestrzenna czy Zarządzanie
i marketing), tworzono na początku okresu transformacji ze względu na
oczekiwane przez studentów role jakie będą pełnić w praktyce gospo-
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darczej po uzyskaniu statusu absolwentów6. Ta z pozoru praktyczna
podstawa wydzielania kierunków studiów spowodowała brak przejrzystej ich struktury, wywodzącej się z klasycznych reguł wyodrębniania
dyscyplin naukowych według takich kryteriów, jak: własny przedmiot
badań, metody badań i stosowana terminologia. Całkowicie zgadzam się
z poglądami prof. Grzelońskiej, że zbyt daleko posunięty pragmatyzm
w kreowaniu kierunków studiów jest bardzo szkodliwy. Prowadzi on
bowiem do nacisków ze strony różnych środowisk naukowych dążących
do utworzenia nowego (własnego) kierunku studiów lub przynajmniej
kształtowania minimów programowych kierunków pokrewnych zgodnie z interesami danej specjalności naukowo-badawczej. Zabiegi te potęgowane są przez tzw. modę, wynikającą często z krótkotrwałych ﬂuktuacji popytu na rynku pracy. Bez wątpienia z takim zjawiskiem mamy
do czynienia w przypadku studiów magisterskich na kierunku Logistyka.
Zgodnie ze standardami kształcenia absolwent takich studiów powinien
być przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i podejmowania
decyzji strategicznych w sferze logistyki. Zapomina się jednak o tym, że
logistyka w organizacjach gospodarczych jest tzw. funkcją przekrojową
zarządzania, która polega na integrowaniu i koordynowaniu procesów
związanych z działalnością marketingową, produkcyjną czy badawczorozwojową, co jest argumentem przemawiającym za studiowaniem na
kierunku Zarządzanie. Natomiast przekazywanie wiedzy makrologistycznej (w tym związanej z sektorem TSL, logistyką miejską czy polityką logistyczną państwa) mogłoby odbywać się w ramach zajęć specjalizacyjnych na kierunku Ekonomia. Tradycyjny podział na dyscypliny nauk
ekonomicznych, jakimi są Ekonomia i Zarządzanie, ma bowiem charakter
trwały i w wystarczającym stopniu jest odzwierciedleniem praktyki gospodarczej. Istotnymi argumentami za możliwie szeroką i uniwersalną
formułą studiów ekonomicznych są sprawdzone wzorce zagraniczne
w krajach anglosaskich, jak również trudne do przewidzenia i zmienne
role przyszłych absolwentów. Istnieje przecież na ogól zgodność poglądów specjalistów od rynku pracy, że przeciętny absolwent studiów wyższych będzie musiał co najmniej kilkakrotnie w swojej karierze zawodowej zmieniać charakter pracy, co wymaga permanentnego dokształcania
i zmian specjalizacji. Należy ponadto sądzić, że podobnie jak w innych
krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej nastąpi w Polsce większy
6
U. Grzelońska, Co to jest kierunek studiów ekonomicznych?, (materiał powielony), referat wygłoszony na konferencji nt. „Europejski wymiar studiów ekonomicznych w Polsce”, AE, Poznań 2003, s. 2.
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przyrost zapotrzebowania na absolwentów studiów wyższych pierwszego stopnia i ograniczony popyt na absolwentów o pełnych kwaliﬁkacjach akademickich. Spowoduje to sytuację, w której, odmiennie niż
obecnie, znaczna część osób z tytułem zawodowym licencjata podejmować będzie pracę zawodową i dopiero po kilku latach przerwy, w czasie
której zdobędzie umiejętności praktyczne, zdecyduje się na kontynuację
studiów na poziomie magisterskim. Zasadniczą sprawą staje się zatem
zapewnienie stabilności programowej i drożności edukacyjnej między
poszczególnymi etapami studiowania, tak aby każdy absolwent studiów
licencjackich na kierunku Logistyka bez nadmiernych różnic programowych mógł podjąć studia magisterskie na jednym z dwóch kierunków
ekonomicznych lub pokrewnych kierunkach technicznych (np. Transport). Powstaje przy tym kluczowy problem kształtowania zakresu, kolejności, a także proporcji między akademickim a zawodowym nachyleniem treści programowych. Zgodnie z duchem Deklaracji Bolońskiej
na drugim poziomie studiów powinny dominować treści akademickie,
a wzbogacenie kwaliﬁkacji logistycznych powinno być ograniczone do
treści programowych przedmiotów specjalizacyjnych.

3. Specjalności w ramach studiów na kierunku Logistyka
Do najważniejszych nieprawidłowości w sferze kształcenia logistyków, zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia,
można zaliczyć również koniunkturalne mnożenie specjalności zgodnie
z aktualnymi trendami na rynku pracy i oczekiwaniami studentów, bez
odpowiedniego przygotowania sylwetki absolwenta, programów oraz
zaplecza kadrowego i materialnego, a niekiedy nawet bez związku z prowadzonym kierunkiem studiów. W ostatnich latach wśród licznie oferowanych specjalności pojawiały się nawet takie, których same nazwy są
bardzo kontrowersyjne i mogą budzić wątpliwości co do profesjonalizmu
ich twórców (np. logistyka transportu czy zarządzanie w logistyce).
W kontekście postulowanych zmian w procesie kształcenia logistyków powstaje zatem ważne pytanie o potrzebę i ewentualne zasady
powoływania proﬁli specjalnościowych. Poglądy w tej kwestii są bardzo zróżnicowane: od całkowitej negacji zasadności kształcenia specjalnościowego na kierunku Logistyka, do pełnej swobody w tym zakresie
w zgodzie z prognozowanym zapotrzebowaniem rynku pracy. Biorąc
pod uwagę argumenty zwolenników i przeciwników specjalności na stu-
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diach pierwszego stopnia, uważam za celowe wprowadzenie rozwiązania pośredniego. Polegałoby ono na ograniczonej i kontrolowanej możliwości powoływania specjalności po spełnieniu takich warunków, jak:
• dostosowanie nazw i treści programowych specjalności do kierunku, poziomu kształcenia oraz rodzaju szkoły wyższej prowadzącej studia,
• posiadanie potencjału kadrowego z tytułami i stopniami naukowymi, reprezentującego daną specjalność w ilości zabezpieczającej prowadzenie seminariów dyplomowych i magisterskich
w grupach o małej liczebności (do 10 osób),
• zapewnienie możliwości odbycia praktyk zawodowych zgodnie
ze specjalnością kształcenia,
• dysponowanie odpowiednim zapleczem materialnym, w tym
w szczególności specjalistycznymi zasobami bibliotecznymi
i komputerowymi (oprogramowanie),
• indywidualizacja kształcenia studentów, poprzez wprowadzanie
szerszej oferty zajęć dydaktycznych do wyboru oraz realizowanie
spójnych programów kształcenia w językach obcych (zwłaszcza
w języku angielskim).

4. Podsumowanie
Obecnie obowiązujące standardy nauczania logistyków pozostawiają
już dość dużą swobodę kształtowania treści programowych. Utrzymanie
studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka bez podziału na ścieżkę licencjacką i inżynierską uzasadnione jest zawodowym oraz ekonomiczno-menedżerskim charakterem tych studiów. Natomiast na poziomie magisterskim logistycy powinni pogłębiać swoją wiedzę w zależności od wybranego proﬁlu szkoły wyższej i wybranego kierunku studiów
ekonomicznych lub technicznych. Zapewni to powrót do akademickiego
wymiaru studiów na poziomie magisterskim, które nie powinny, tak jak
zdarza się to obecnie, zastępować rożnego rodzaju studiów podyplomowych, kursów i szkoleń zawodowych. Ponadto, zgodnie z zaleceniami
ekspertów bolońskich, reforma kształcenia logistyków w szkołach wyższych musi rozpocząć się od identyﬁkacji tzw. generycznych ram kwaliﬁkacji, w których szczegółowość opisu wiedzy i umiejętności daleko
wykracza poza dzisiejsze nieprecyzyjne charakterystyki proﬁli absolwentów.
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ORIGIN AND POSTULATED CHANGES AT LOGISTICS EDUCATION STANDARDS
IN POLISH HIGHER EDUCATION
Actually existing standards in educating logisticians on the higher level
seems to be little incoherent. The author opts to keep the logistics discipline on
the Bachelor’s degree without division on engineering and economic proﬁle,
while as for the Master degree, logisticians should gain the knowledge on logistics according to their interests entering the chosen faculty of economic or
technical proﬁle.
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OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI
I DOŚWIADCZENIA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH
Z WYKSZTAŁCENIEM W ZAWODZIE LOGISTYK

1. Wprowadzenie
Logistyka jest obecna we wszystkich sferach życia i traktowana jest
jako naturalny element działalności człowieka, dlatego często pozostaje nienazwana i niezauważona. W konsekwencji w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach system wsparcia logistycznego1 nie jest budowany w sposób świadomy, przemyślany i ekonomicznie efektywny.
W Polsce czasów gospodarki planowej zarówno system edukacji, jak
i rynek nie przygotowywały osób kompetentnych i wykwaliﬁkowanych
w dziedzinie logistyki, jakich wymaga gospodarka rynkowa po transformacji lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Od kilkunastu lat przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski stają
przed problemem braku doświadczonych kadr przygotowanych do zarządzania procesami logistycznymi. Zapotrzebowanie zgłaszane przez
przedsiębiorców doprowadziło do powstania rynku usług z zakresu
edukacji logistycznej. Wiele szkół oraz uczelni wyższych odpowiedziało
wprowadzeniem programów nauczania logistyki na poziomie technika,
licencjata, magistra oraz na studiach podyplomowych. Logistyka zajmu1
M. Chaberek, Mikro- i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 94.
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je również znaczące miejsce w badaniach i publikacjach naukowych. Jednak różnorodne szkolenia i programy nauczania nie zawsze są wysokiej
jakości i nie wszystkie odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców. Dopiero w ostatnich paru latach wypracowano i zatwierdzono standardy
programów i wymagań dla nauczania w zawodzie technik logistyk oraz
dla kierunku studiów logistyka.
Wobec aktualnej sytuacji na rynku pracy i edukacji nasuwają się pytania dotyczące wymagań stawianych przez pracodawców wobec pracowników zatrudnianych na stanowiskach pracy związanych z logistyką
oraz czy programy nauczania i sposób ich realizacji przygotowują kadry
zgodnie z oczekiwaniami rynku. W listopadzie 2007 roku zespół studentów zrzeszonych w Naukowym Kole Logistyki2, działającym przy Katedrze Logistyki na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, przeprowadził badania pod kierownictwem swojego opiekuna: mgr
inż. Anny Trzuskawskiej-Grzesińskiej. Celem badań było zdeﬁniowanie
oczekiwań pracodawców odnośnie do: wiedzy, umiejętności i doświadczeń absolwentów szkół wyższych z tytułem magistra, których chcieliby
zatrudnić na stanowisku logistyka.
W artykule dokonano podsumowania wyników badań o zbliżonej
tematyce, których wyniki opublikowano w literaturze3. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań autorów dotyczące oczekiwań
pracodawców w zakresie: wiedzy z dziedziny logistyki, znajomości języków obcych, doświadczenia, predyspozycji, działalności studenta
w okresie studiów. Artykuł kończy podsumowanie wniosków z opracowanych badań oraz zestawy uwag dla studentów logistyki i ich wykładowców.

2. Kształcenie logistyków a potrzeby rynku pracy
Dotychczasowe badania naukowe wykazują, że absolwenci kierunków bądź specjalizacji związanych z logistyką posiadają wykształcenie
przydatne przede wszystkim w działalności naukowej, a w niewielkim
stopniu przydatne w praktyce gospodarczej. W rezultacie przedsiębiorcy sami podejmują się kształcenia swoich pracowników. Natomiast

2
3

Zob.: http://nkl.ek.univ.gda.pl/.
Źródła podano w dalszej części artykułu.

Oczekiwania pracodawców dotyczące wiedzy, umiejętności...

283

kształcenie to skupia się na przygotowaniu konkretnej osoby do pracy na
konkretnym stanowisku4.
W dobie globalizacji pojawiają się nowe wymagania dotyczące kompetencji logistycznych. Przyszłość należeć będzie do organizacji prowadzących działalność globalną opartą na pracy zespołów. Wydaje się,
że ważniejsza będzie umiejętność sprawnego poruszania się w sieciach
wirtualnej organizacji niż umiejętności związane z prowadzeniem biznesu. Dlatego kadra wszystkich szczebli powinna rotacyjnie szkolić się
zgodnie z zasadą KAIZEN – ciągłego doskonalenia się5. Funkcjonowanie na rynku globalnym wymaga również od pracowników dobrej
znajomości języków obcych i umiejętności szybkiego uczenia się. Dobre
wykształcenie potencjalnego pracownika okazuje się ważniejsze aniżeli
jego doświadczenie. W otoczeniu biznesowym, w którym zachodzi bardzo wiele zmian w bardzo dużym tempie, najbardziej pożądane cechy
i umiejętności logistyka to: kreatywność, umiejętność negocjacji i pracy
w zespole6.

3. Oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów
szkół wyższych z wykształceniem w zawodzie logistyk
W badaniu prowadzonym w listopadzie 2007 roku, przez zespół
Naukowego Koła Logistyki (NKL) Uniwersytetu Gdańskiego, populację stanowili pracownicy przedsiębiorstw prowadzących działalność
gospodarczą na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego. Próbę dobrano w sposób nielosowy
i celowy, na podstawie dwóch kryteriów: osoba jest odpowiedzialna za
rekrutację w ﬁrmie posiadającej dział logistyki lub osoba zatrudnia pracowników na stanowiskach odpowiedzialnych za realizację procesów
logistycznych. Próba obejmowała 33 respondentów reprezentujących
30 przedsiębiorstw. Badanie ankietowe przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące oczekiwań
4
L. Bukowski, Edukacja logistyczna powinna być dedykowana praktyce, Logistyka
2006, nr 4, s. 12-13.
5
D. Kisperska-Moroń, Zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw jako nowe wyzwanie dla edukacji menedżerów logistyki, Logistyka 2006, nr 4, s. 7.
6
G. Hat-Garncarz, E. Janowska-Bucka, Oczekiwania i wymagania pracodawców
wobec logistyków, Przegląd Komunikacyjny 2007, nr 9, s. 28-29.
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w stosunku do potencjalnych pracowników zarządzających procesami
logistycznymi. 55% respondentów to właściciele przedsiębiorstw bądź
kierownictwo najwyższego szczebla. Pozostali uczestnicy badania to
kierownicy i specjaliści.
Wśród respondentów najwięcej osób reprezentowało przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową: 46% badanych i przedsiębiorstwa produkcyjne: 31% badanych. Przedstawiciele przedsiębiorstw handlowych stanowili tylko 23% próby. Wśród respondentów zajmujących
się działalnością usługową 36% to przedstawiciele ﬁrm świadczących
usługi logistyczne. Badanie objęło zarówno przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą tylko na terenie Polski, jak i przedsiębiorstwa
o zasięgu europejskim i globalnym. Przeważająca część, tj. 58% respondentów, była zatrudniona w przedsiębiorstwach działających na rynku
globalnym i wiele z tych ﬁrm zatrudniało więcej niż pięciuset pracowników. Dokładną strukturę badanej próby przedstawi rysunek 1.

Rys. 1. Struktura próby w badaniu pracodawców
prowadzonym przez zespół NKL
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
przez studentów Naukowego Koła Logistyki, Gdańsk, XI 2007.
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W odpowiedziach do pytań w badaniu ankietowym respondenci
wyrażali swoje oczekiwania w stosunku do absolwentów z wykształceniem wyższym w odniesieniu do wiedzy z dziedziny logistyki, przypisując wartości wag do poszczególnych kategorii wiedzy. Respondenci
mogli wskazać tylko pięć odpowiedzi z całej listy zamieszczonej w kwestionariuszu ankietowym, a każda waga mogła zostać wykorzystana
tylko raz.

Rys. 2. Oczekiwania dotyczące wiedzy absolwentów szkół wyższych
z wykształceniem logistycznym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
przez studentów Naukowego Koła Logistyki, Gdańsk, XI 2007.

Na rysunku 2 przedstawiono podsumowanie udzielonych odpowiedzi. Uczestnicy badania najwyżej ocenili swoje oczekiwania wobec
absolwentów dotyczące znajomości języków obcych. Na zbliżonym poziomie kształtują się oczekiwania związane z podstawową wiedzą z zakresu obsługi komputera, rozumianą jako znajomość pakietu MS Ofﬁce
oraz prostych programów, niekoniecznie branżowych. Oczekiwania dotyczące wiedzy stricte branżowej są zdecydowanie niższe. Najważniejsza dla respondentów jest wiedza z organizacji i ekonomiki procesów
magazynowych i transportowych. Ceni się również wiedzę dotyczącą
zakupów zaopatrzeniowych i obsługi zamówień klienta. Nieco mniej
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oczekuje się wiedzy z dziedziny procesów prognozowania, planowania
produkcji i sterowania zapasami. Na trochę niższym poziomie plasują
się oczekiwania dotyczące wiedzy, jak wykorzystywać programy komputerowe wspierające zarządzanie procesami logistycznymi (np. MRP,
ERP, WMS). Wiedza z obszaru zarządzania i ﬁnansów oraz z zakresu
funkcjonalności systemów informatycznych integrujących przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw (np. EDI, portale, platformy informatyczne)
zostały ocenione wyraźnie niżej. Najmniej istotna okazała się znajomość
prawa. Wymieniano przy tym prawo przewozowe/celne oraz cywilne.
Wśród ankietowanych przedsiębiorców najwyżej oceniana jest znajomość języka angielskiego. Wskazano również na język niemiecki oraz
rosyjski jako szczególnie pomocne. Natomiast wynik oceny był przeszło 50% wyższy w przypadku znajomości języka angielskiego niż pozostałych języków. Znajomość języka francuskiego, hiszpańskiego oraz
włoskiego jest ceniona zdecydowanie mniej. Żaden z respondentów nie
uznał za istotną znajomości języka szwedzkiego. W kategorii „inne” jeden z respondentów jako dodatkowy atut wskazał znajomość języka japońskiego.

Rys. 3. Oczekiwania dotyczące doświadczeń absolwentów szkół wyższych
z wykształceniem logistycznym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
przez studentów Naukowego Koła Logistyki, Gdańsk, XI 2007.
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Pracodawcy wypowiedzieli się także na temat oczekiwań dotyczących umiejętności absolwentów. Zdecydowanie trzy najistotniejsze
i znacząco wysoko ocenione umiejętności, to umiejętność organizowania
pracy swojej i podwładnych, prowadzenia negocjacji z klientami i dostawcami oraz pracy zespołowej.
Respondenci zostali również zapytani o oczekiwania dotyczące doświadczeń zdobytych przez przyszłych pracowników. Według badanych
trzy najważniejsze doświadczenia dotyczą pracy w obszarze procesów:
transportu i spedycji (104 pkt), prognozowania popytu i planowania
zapasów magazynowych (97 pkt) oraz obsługi zamówień klientów i realizacji dostaw. Znacznie mniej doceniane są doświadczenia w obszarach takich, jak zakupy zaopatrzeniowe (56 pkt) czy też magazynowanie
(47 pkt). Szczegółowe wyniki przedstawia rysunek 3.
Respondenci spośród różnych sposobów zdobywania doświadczenia, takich jak praktyki, staże oraz działalność zawodowa studentów,
najbardziej cenią dobrowolne praktyki studenckie oraz prace w zawodzie. Wyżej oceniana jest aktywność studentów w trakcie studiów niż
aktywność w czasie wolnym od nauki (wakacje).
W czwartej części badania zapytano respondentów o oczekiwania
dotyczące predyspozycji przyszłych pracowników zatrudnianych na stanowiskach pracy związanych z logistyką. Z uzyskanych danych (patrz
rys. 4) można wnioskować, że pracodawcy od przyszłych pracowników
oczekują przede wszystkim zdolności myślenia analitycznego oraz kreatywności. Ponadto ważne są również: umiejętność dostosowywania się
do nieoczekiwanych zmian oraz zdolności planistyczne. Najmniej istotna dla pracodawcy jest umiejętność wywierania wpływu na grupę. Za
stosunkowo mało ważne zostały uznane: łatwość w nawiązywaniu kontaktów i przeprowadzaniu rozmów telefonicznych. Jednak jeżeli obie te
kategorie potraktować jako jedną – komunikatywność – wówczas byłaby
najbardziej pożądaną predyspozycją przyszłych logistyków.
W pytaniu dotyczącym działalności studenckiej respondenci uznali za
najważniejsze uzyskanie certyﬁkatów z zakresu wiedzy specjalistycznej.
Dużo mniejszą i zbliżoną liczbę punktów uzyskały odpowiedzi: uczestnictwo w działalności kół naukowych; średnia z przebiegu studiów powyżej 4,0, przynależność do organizacji studenckich. Wolontariat i publikacje naukowe nie znalazły uznania w oczach większości badanych.
Przeprowadzone badania pozwalają na wysunięcie wniosków, iż
obecnie wiedza logistyczna nie jest jedynym czynnikiem decydującym
o atrakcyjności absolwenta logistyki dla pracodawcy. Znajomość języków obcych (zwłaszcza angielskiego) i obsługi komputera są podstawą,
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bez której kandydat nie ma szans w procesie rekrutacji. Co więcej, aby
spełnić oczekiwania pracodawcy, kandydat powinien posiadać określone umiejętności: pracy w zespole, negocjacji, myślenia analitycznego.
Dodatkowa aktywność studencka (działalność w kołach naukowych,
organizacjach studenckich) oraz praktyki lub praca (szczególnie w trakcie roku akademickiego) to dodatkowe atuty, które znacznie zwiększają
szanse na rynku pracy.

Rys. 4. Oczekiwania dotyczące predyspozycji absolwentów szkół wyższych
z wykształceniem logistycznym
Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych
przez studentów Naukowego Koła Logistyki, Gdańsk, XI 2007.

Reasumując: aby w przyszłości zwiększyć swoje szanse w procesie
rekrutacji, studenci logistyki powinni już w trakcie studiów podjąć działania zmierzające w kierunku zdobycia doświadczenia zawodowego
i nauki języka na poziomie zaawansowanym. Edukacja powinna polegać
nie tylko na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim na
poznawaniu praktycznej strony logistyki oraz na zdobywaniu określonych umiejętności i rozwijaniu predyspozycji.
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4. Zakończenie
Po przeprowadzonym badaniu członkowie NKL sformułowali wskazówki dla studentów na temat działań zwiększających szanse absolwenta na rynku pracy:
1) Nauka języków obcych (szczególnie angielskiego) nie tylko podczas
zajęć akademickich, ale głównie w trakcie: wyjazdów zagranicznych,
uczestnictwa w wykładach w językach obcych, studiów za granicą
w ramach programów wymiany studenckiej (np. Erasmus).
2) Działalność studencka w kołach naukowych i organizacjach studenckich rozwija umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy oraz
komunikatywność. Dodatkowo stwarza możliwości zdobycia praktycznej wiedzy o logistyce, poprzez kontakty z przedsiębiorstwami
i pracującymi absolwentami.
3) Praktyki i staże odbywane przez studentów. Najwyżej cenione są
praktyki i staże w branży TSL w trakcie toku studiów, również te
podejmowane w czasie wakacji.
Zespół badawczy opracował również zalecenia dla wykładowców
akademickich:
1) Wdrażanie jak największej ilości wykładów i ćwiczeń w językach obcych, w celu podnoszenia poziomu znajomości języka obcego przez
studentów.
2) Zajęcia wymagające pracy w zespołach. Zajęcia powinny być prowadzone w taki sposób, żeby studenci musieli rozwiązywać postawione
przed nimi problemy w grupach, żeby byli zobowiązani do komunikacji i wspólnego rozwiązywania problemów. Zadania stawiane
przed takimi grupami stymulują myślenie analityczne oraz kreatywność. Studenci powinni być nagradzani za wykazywanie się umiejętnościami i predyspozycjami, jakich oczekują pracodawcy.
3) Współpraca z przedsiębiorstwami. Proces dydaktyczny i/lub praca
kół naukowych powinny zawierać elementy współpracy z przedsiębiorstwami, tak aby stwarzać studentom możliwości zdobywania
wiedzy praktycznej oraz doświadczeń w ramach praktyk.
4) Utworzenie baz danych o rynku pracy dla logistyków. Ułatwiłyby
one studentom odszukiwanie informacji o przedsiębiorcach i prowadzonych przez nich szkoleniach, praktykach i stażach. Pracodawcom
pomogłyby w odnajdywaniu odpowiednich pracowników.
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EXPECTATIONS OF EMPLOYERS IN RELATIONS TO LOGISTICS PROFESSION
Logistics are present in every sphere of people’s life and they are treated
as an natural part of human being activities, therefore often they are not recognized and named. As a consequence, in many companies and institutions the
logistics support system is not designed and built in an economically effective
way. During the years of centrally planed economy in Poland logistics as well as
needed human resources and their education were not developed. As a result,
today there is not sufﬁcient availability of well prepared and educated logistic
professionals on the market. The employers expect certain skills, knowledge and
experiences from the potential employees to be hired. The students and alumni
of logistics are in the target group for employment. Many universities answered
to those needs and offered new programs for bachelor, master and postgraduate
studies in the ﬁeld of logistics.
The key question is if the education offer meets the market requirements?
In order to provide the answer the Student Science Logistics Association at the
University of Gdańsk conducted a market research in November 2007. The survey research covered 33 respondents from 30 companies and focused on the
knowledge, skills and experiences demanded by the market from the logistics
alumni. The research results show that the theoretical logistics knowledge is
not so important as knowing foreign languages and having capacities to effectively use basic computer programs in managing business processes. The most
valued ﬁelds in logistics knowledge are transport and warehouse management
and less valued are the logistics law and supply chain integration. The companies mainly expect such skills like: organizing work time (self-management and
team management), negotiation skills and working within a team. The employers most often recognize the experiences gathered at work during study (within
the semesters) or during internship in the ﬁelds of transport, freight forwarding,
forecasting and planning, customer order and delivery management. The pref-
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erences regarding personality related skills point to analytical thinking, easiness
in adapting to changes and in general good communication.
In summary the market demanded alumni proﬁle extends beyond the basic
logistic knowledge and therefore requires from students and universities the
approach covering also possibilities to learn foreign languages, work with computer systems, gain practical experiences and develop skills required by companies.

