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Miejsce centrum logistycznego w nazewnictwie infrastruktury
logistycznej
Ró˝norodnoÊç nazw, jakimi opatrywane sà obiekty s∏u˝àce logistyce,
wprowadza cz´sto zam´t poj´ciowy
i utrudnia rozró˝nianie funkcji tych
obiektów. Nazwy dla obiektów logistycznych tworzone sà zarówno ze
wzgl´dów formalnych, których êród∏em jest dà˝enie do umiejscowienia
opisywanego obiektu w szeroko poj´tej panoramie infrastruktury logistycznej, jak i praktycznych, podyktowanych
najcz´Êciej wzgl´dami marketingowymi, których celem jest wyró˝nienie
konkretnego obiektu oraz podkreÊlenie
jego roli i znaczenia.
Dla praktyki nie ma wi´kszego znaczenia, jakà nazwà opatruje si´ dany
obiekt infrastruktury. Wzgl´dy formalne
przemawiajà jednak za koniecznoÊcià
jednoznacznego nazywania okreÊlonej
klasy obiektów, poniewa˝ jest to wa˝ne
w sferze planowania, projektowania
i realizacji inwestycji, nawiàzywania
kontaktów handlowych oraz komunikacji, która odbywa si´ w warunkach ró˝norodnych, nierzadko rozleg∏ych i cz´sto z∏o˝onych powiàzaƒ gospodarczych

pomi´dzy przedsi´biorstwami. Jest to
równie˝ wa˝ne w publicystyce, a tak˝e
w sferze badaƒ naukowych oraz edukacji, której jednym z celów powinno byç
przygotowanie kadr logistycznych pos∏ugujàcych si´ z tych samych wzgl´dów jednolità terminologià. Jednym
z takich poj´ç, utworzonych w okresie
powstawania nowej klasy obiektów infrastruktury logistycznej, jest poj´cie
centrum logistycznego, które wobec intensywnego rozwoju tych i podobnych
obiektów w ostatnich latach staje si´
coraz bardziej niejednoznaczne.

Centrum logistyczne jako element
infrastruktury logistycznej
Infrastruktura logistyczna, umo˝liwiajàca przemieszczanie towarów oraz
wykonywanie na nich operacji w czasie,
w którym przemieszczanie nie nast´puje, sk∏ada si´ z dwóch zasadniczych rodzajów elementów (rysunek 1):
 liniowych – do których zalicza si´ drogi, linie kolejowe, drogi wodne, ruro-

Rys.1. Podzia∏ infrastruktury logistycznej. èród∏o: opracowanie w∏asne.

32

Logistyka 3/2008



ciàgi oraz infrastruktur´ telematycznà
punktowych – którymi sà porty morskie i lotnicze, przystanie wodne, budowle magazynowe, intermodalne
terminale prze∏adunkowe oraz punkty rozdzia∏u i ∏àczenia ∏adunków.

Powy˝szy podzia∏ pomimo tego, ˝e
odnosi si´ g∏ównie do sfery poj´ciowej
i znajomoÊci podstawowych operacji
wykonywanych w tych obiektach, nie
jest jednoznaczny. W portach morskich
odbywa si´ czasowe sk∏adowanie prze∏adowywanych towarów, a w obiektach
magazynowych ma miejsce rozdzielanie i ∏àczenie towarów, a tak˝e wykonywane sà czynnoÊci zwiàzane z ich uszlachetnianiem: na przyk∏ad podmonta˝,
monta˝ koƒcowy lub przepakowywanie. Elementy punktowe sieci logistycznych cechuje ró˝norodnoÊç funkcji
i zwiàzane z tym bogactwo nazw,
w tym nazw w∏asnych.
W literaturze i praktyce spotyka si´
ró˝ne okreÊlenia, przy pomocy których
definiuje si´ centra logistyczne. Obok
nazwy: centrum logistyczne u˝ywane
sà równie˝ zamiennie okreÊlenia: logistyczne centrum dystrybucji i centrum
logistyczno - dystrybucyjne [1], [2], [3].
U˝ywanie tych dwóch ostatnich nazw
nie znajduje uzasadnienia z co najmniej
dwóch powodów:
 w centrum logistycznym gromadzone
sà zapasy zarówno na cele produkcji,
jak i sprzeda˝y i ˝aden z tych celów
nie jest przez nie preferowany; stàd
nie ma powodów, ˝eby jeden z nich
wyró˝niaç w nazwie
 dystrybucja w oczywisty sposób wymaga realizacji okreÊlonych funkcji
logistycznych i jest z nimi tak silnie
powiàzana (wr´cz od nich zale˝na),
˝e nie ma powodu, aby rozdzielaç je
przy pomocy nazwy.
Liczne inwestycje developerów budujàcych obiekty przemys∏owe wprowadzi∏y i upowszechni∏y kolejne poj´cie –

03-38 Koncepcje Nr 3

25/6/08

11:20

Page 33

Koncepcje i strategie logistyczne

park logistyczny – u˝ywane w nazwach
tych obiektów cz´sto z uzupe∏nieniem
o miejsce lokalizacji. U˝ywanie zamiennie poj´ç: centrum logistyczne, park logistyczny, a nawet spotykanych w literaturze okreÊleƒ takich, jak wioska logistyczna, strefa logistyczna lub nazywanie przez przedsi´biorstwo obiektu
magazynowego (w którym gromadzi
zapasy wy∏àcznie na w∏asny u˝ytek)
swoim centrum logistycznym, s∏u˝y
przede wszystkim celom marketingowym, ale bez osadzenia tych nazw
w ogólnym kontekÊcie nazewniczym
w obszarze logistyki, co zwi´ksza skal´
dezinformacji oraz niepotrzebnie mno˝y s∏ownictwo logistyczne.

Proponowane zasady klasyfikacyjne
i podstawowe definicje
Proponuje si´ przyj´cie nast´pujàcych zasad klasyfikacyjnych:
 wprowadzenie oddzielnych nazw dla
okreÊlonych obiektów infrastruktury
logistycznej w zale˝noÊci od rodzaju
funkcji realizowanych w danym
obiekcie
 nie wprowadzanie nowych nazw dla
obiektów, które majà ugruntowanà
nazw´ w terminologii logistycznej
 traktowanie nazw wprowadzanych
w sposób dowolny przez w∏aÊcicieli
obiektów infrastruktury logistycznej
jako nazw w∏asnych, które nie sà
sprzeczne z zasadniczà klasyfikacjà,
poniewa˝ u˝ywane sà wy∏àcznie dla
celów marketingowych, charakteryzujàcych konkretny obiekt lub podobnà klas´ obiektów (na przyk∏ad
obiekty deweloperskie).

Centrum magazynowe
Centrum magazynowe – obiekt przestrzenny z w∏aÊciwà mu organizacjà i infrastrukturà umo˝liwiajàcà ró˝nym, niezale˝nym przedsi´biorstwom wykonywanie czynnoÊci na towarach w zwiàzku
z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomi´dzy nadawcà i odbiorcà.

magazynowa wraz z infrastrukturà
i organizacjà umo˝liwiajàcà przyjmowanie i wydawanie towarów, a tak˝e
ich szybkie sortowanie, rozdzielanie
i ∏àczenie, z wyeliminowaniem fazy
sk∏adowania.

Przes∏anki przemawiajàce
za proponowanà klasyfikacjà

Budynek magazynowy
Budynek magazynowy1 – budowla zamkni´ta, ca∏kowicie os∏oni´ta za pomoPodstawowà przes∏ankà, przemawiacà przegród budowlanych (Êciany ze- jàcà za wprowadzeniem zaproponowawn´trzne oraz dach), przeznaczona do nej klasyfikacji i przedstawionych wy˝ej
magazynowania zapasów.
definicji, jest zdaniem autora potrzeba
ochrony poj´cia „centrum logistyczne”
Intermodalny terminal prze∏adunkowy przed jego nadu˝ywaniem, prowadzàIntermodalny terminal prze∏adunkowy – cym do jego sp∏ycenia przez nadmierne
obiekt przestrzenny z w∏aÊciwà mu or- u˝ywanie tego okreÊlenia dla ka˝dego
ganizacjà i infrastrukturà umo˝liwiajàcà budynku magazynowego czy zespo∏u
prze∏adunek intermodalnych jednostek budynków. O tym czy dany obiekt przetransportowych: kontenerów, nadwozi strzenny jest lub nie jest centrum logiwymiennych i naczep samochodowych, stycznym, przesàdza rodzaj dysponopomi´dzy ró˝nymi Êrodkami transportu wanej przezeƒ infrastruktury umo˝lioraz wykonywanie czynnoÊci na tych wiajàcej Êwiadczenie okreÊlonych us∏ug.
jednostkach w zwiàzku z ich sk∏adowaSchemat powiàzaƒ pomi´dzy poniem i u˝ytkowaniem.
szczególnymi elementami infrastruktury logistycznej pokazano na rysunku 2.
Terminal prze∏adunkowy (platforma
Liczba powiàzaƒ pomi´dzy poszczecross dockingu, sortownia paczek)
gólnymi elementami infrastruktury
Terminal prze∏adunkowy – budowla pokazuje wyraênie, ˝e centrum logi-

W zwiàzku z przedstawionymi wy˝ej
zasadami klasyfikacji proponuje si´ nast´pujàce definicje dla obiektów punktowych infrastruktury logistycznej:
Centrum logistyczne
Centrum logistyczne – obiekt przestrzenny z w∏aÊciwà mu organizacjà i infrastrukturà umo˝liwiajàcà ró˝nym niezale˝nym przedsi´biorstwom wykonywanie czynnoÊci na towarach w zwiàzku
z ich magazynowaniem i przemieszczaniem pomi´dzy nadawcà i odbiorcà
oraz wykonywanie czynnoÊci na u˝ywanych do tego celu zasobach.
1

Rys. 2. Wzajemne powiàzania pomi´dzy poszczególnymi elementami infrastruktury.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

S∏ownik terminologii logistycznej. ILiM, Poznaƒ 2006.
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funkcji dodatkowych, takich jak obs∏uga Êrodków transportu, wynajem,
czyszczenie i naprawa opakowaƒ transportowych, us∏ugi informatyczne, finansowe oraz funkcji dodatkowych,
które nie wyst´pujà w pozosta∏ych
obiektach infrastruktury logistycznej.
Ponadto majà jeszcze jednà cech´, odró˝niajàcà je od wielu obiektów magazynowych, którym cz´sto przypisuje
si´ podobnà nazw´: udost´pniajà miejsce do prowadzenia dzia∏alnoÊci wielu
niezale˝nym, a cz´sto konkurujàcym
z sobà przedsi´biorstwom:


us∏ugodawcom logistycznym Êwiadczàcym us∏ugi na rzecz innych podmiotów



przedsi´biorstwom produkcyjnym
i handlowym, które w centrach logistycznych gromadzà zapasy na w∏asny u˝ytek



przedsi´biorstwom
us∏ugowym
o bardzo ró˝nym charakterze, które
postrzegajà centrum logistyczne jako
atrakcyjne dla siebie miejsce dzia∏alnoÊci ze wzgl´du na du˝à liczb´ potencjalnych klientów.

W warstwie poj´ciowej w∏aÊciwe
rozpoznawanie i klasyfikowanie obiektów logistycznych, takich jak centrum
logistyczne, centrum magazynowe,
czy budynek magazynowy, nie stanowi
problemu. Wystarczy jedynie konsekwentnie pos∏ugiwaç si´ jednoznacznie rozumianymi nazwami. Natomiast
nazwy w∏asne, cz´sto bardzo udane,
Rys. 3. Schemat powiàzaƒ pomi´dzy obiektami infrastruktury logistycznej, a realizowanymi
w nich funkcjami. èród∏o: opracowanie w∏asne.
powinny byç w ich opisie uzupe∏niane
o jeden z wy˝ej wymienionych elestyczne jest obiektem najbardziej z∏o- nego zwiàzku z tymi procesami, ale mentów klasyfikacji, o ile wystàpi taka
˝onym, skupiajàcym najwi´kszà liczb´ ich obecnoÊç w centrum logistycznym potrzeba.
komponentów infrastruktury, a po- zwi´ksza komfort realizacji tych ponadto zawiera takie elementy, które przednich, co postrzegane jest jako
w centrum magazynowym i w budyn- dodatkowa wartoÊç. Powiàzania poku magazynowym nie wyst´pujà.
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