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Typy us∏ug logistycznych oraz ich wykonawców
z uwzgl´dnieniem ró˝nych rodzajów centrów logistycznych
Z punktu widzenia skali rozpatrywania zjawisk i procesów gospodarczych,
logistyka mo˝e przybieraç postaç mikro- lub makroekonomicznà. Podzia∏
taki wprowadzi∏ mi´dzy innymi H.
Krampe (8). W przypadku obs∏ugi logistycznej pojedynczych podmiotów gospodarczych, w zakresie organizacji
i zarzàdzania procesami wytwórczymi,
mamy do czynienia z logistykà mikroekonomicznà, natomiast w sytuacjach,
gdy przedmiotem obs∏ugi sà wi´ksze
obszary obejmujàce ró˝ne podmioty
gospodarcze – makroekonomicznà.
Obs∏ug´ logistycznà w skali mikroekonomicznej wykonujà z regu∏y wyznaczone komórki organizacyjne przedsi´biorstw. Ideowy schemat tej formy
zarzàdzania logistycznego zaprezentowano na rysunku 1.

Celem logistyki w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem produkcyjnym jest nie
tylko przyspieszenie przep∏ywów materia∏owych i informacyjnych, ale przede
wszystkim zsynchronizowanie i dopasowanie wszystkich faz powstawania
produktów tak, aby w rezultacie otrzymaç optymalnà relacj´ mi´dzy czasem,
jakoÊcià i kosztem w ca∏ym ∏aƒcuchu logistycznym towarzyszàcym procesowi
produkcyjnemu danego przedsi´biorstwa. System logistyczny przedsi´biorstwa produkcyjnego mo˝e byç prosty
lub bardzo z∏o˝ony oraz o ró˝nym
stopniu praktycznego zastosowania
(10). Zale˝y to nie tyle od wielkoÊci
przedsi´biorstwa, ile od z∏o˝onoÊci jego procesu produkcyjnego oraz roli, jakà pe∏ni ono w zintegrowanym ∏aƒcuchu dostaw.

Rys. 1. Funkcjonalny podzia∏ systemu logistycznego przedsi´biorstwa wed∏ug faz przep∏ywów towarów
èród∏o: Hannss-Christian Pfohl: Logistiksysteme, Betriebswirtschaftliche Grund-lagen, Berlin
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System logistycznego zarzàdzania
przedsi´biorstwem produkcyjnym, mimo ˝e ogranicza si´ do konkretnego
podmiotu, wp∏ywa poÊrednio na ca∏y
∏aƒcuch logistyczny, albowiem przyczynia si´ do:
– skrócenia terminów dostaw wyrobów i us∏ug
– przyspieszenia cykli przep∏ywów
rzeczowych, informacyjnych i finansowych, dostosowujàc je do oczekiwaƒ rynku
– zmniejszenia zapasów we wszystkich ogniwach przep∏ywów surowców, pó∏fabrykatów i wyrobów
– zapewnienia niezak∏óconego przebiegu procesów produkcji i zbytu
wyrobów
– zmniejszenia zatrudnienia dzi´ki
stosowaniu nowoczesnych technologii, produkcyjnych oraz systemów
informatycznych wspomagajàcych
podejmowania decyzji, zw∏aszcza
w zarzàdzaniu produkcjà
– obni˝enia kosztów logistycznych
w przedsi´biorstwie.
Dzi´ki logistycznemu zarzàdzaniu
produkcjà, przedsi´biorstwa osiàgajà
wzrost efektywnoÊci dzia∏ania, a w rezultacie umocnienie pozycji na konkurencyjnym rynku. EfektywnoÊç znacznie wzrasta, gdy logistykà obejmuje
si´ ca∏y ∏aƒcuch dostaw, w którym dane przedsi´biorstwo funkcjonuje.
Je˝eli chodzi o logistyk´ makroekonomicznà, to mo˝na tu wyró˝niç mi´dzy innymi:
– mezologistyk´, obejmujàcà krajowe
bran˝e, ga∏´zie i dzia∏y gospodarki
– eurologistyk´, odnoszàcà si´ do
kontynentu europejskiego
– logistyk´ globalnà, zajmujàcà si´
planowaniem i wdra˝aniem us∏ug logistycznych w Êwiatowym systemie
produkcji i dystrybucji dóbr.
Ze wzgl´du na z∏o˝onoÊç wyst´pujàcych tam zadaƒ ich realizacj´ z zasady
powierza si´ specjalistycznym centrom logistycznym. Wynika to z faktu,
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˝e centra logistyczne dzi´ki dysponowaniu odpowiednimi Êrodkami pracy
oraz wysokokwalifikowanymi pracownikami mogà Êwiadczyç swoje us∏ugi profesjonalnie i tanio. Wa˝nym ich atutem
jest to, ˝e posiadajà sprawny system informatyczny powiàzany z nadawcami
i odbiorcami ∏adunków oraz z siecià w∏asnych magazynów gromadzàcych niezb´dne zapasy towarów. Systemem tym
obj´ci sà równie˝ przewoênicy wspó∏pracujàcy z centrami, w rezultacie czego
us∏ugobiorcy mogà byç obs∏u˝eni terminowo.
Du˝e zainteresowanie podmiotów
gospodarczych us∏ugami logistycznymi, Êwiadczonymi przez wyspecjalizowanych operatorów, wynika ze Êwiatowych trendów gospodarczych. Wyra˝ajà si´ one g∏ównie intensyfikacjà powiàzaƒ handlowych, traktowanych jako
jeden ze skutecznych sposobów walki
z zaostrzajàcà si´ konkurencjà rynkowà. Wiele bowiem samodzielnych
przedsi´biorstw dostrzeg∏o, ˝e ich sukces ekonomiczny zale˝y od efektywnoÊci wszystkich uczestników zintegrowanego ∏aƒcucha dostaw, co mo˝na
osiàgnàç korzystajàc z us∏ug centrów
logistycznych, majàcych w tym zakresie
najwi´ksze doÊwiadczenia.
Us∏ugi logistyczne towarzyszàce zintegrowanym ∏aƒcuchom dostaw mogà
byç Êwiadczone zarówno przez krajowe jak i zagraniczne centra logistyczne. Potwierdzeniem tego mo˝e byç
fakt, ˝e Unia Europejska dysponuje ju˝
g´stà siecià mi´dzynarodowych i regionalnych centrów logistycznych, obejmujàcych swym zasi´giem ró˝ne paƒstwa w tym równie˝ Polsk´. W sumie
w Europie Zachodniej zidentyfikowano
120 takich centrów logistycznych,
w tym oko∏o 32 w Niemczech.1 W wyniku tego niemal ca∏a zachodnia cz´Êç
Polski poddawana jest aktywnej dzia∏alnoÊci niemieckich centrów logistycznych. Dotyczy to zw∏aszcza rejonów
Berlina. Frankfurtu nad Odrà, Cottbus,
Lipska i Drezna.
Próby obj´cia obs∏ugà logistycznà
polskich terenów przez zagraniczne
centra logistyczne podejmowane sà
przez wszystkie paƒstwa oÊcienne. Do-

tyczy to równie˝ Ukrainy, która w swoich perspektywicznych planach regionalnych przewiduje mi´dzy innymi budow´ tzw. Interportu w rejonie Kowla
oraz utworzenia strefy ekonomicznej
noszàcej cechy centra logistycznego
o nazwie „Franko-Trans-Rawa Ruska.”2
Zagro˝enia konkurencyjne ze strony
paƒstw oÊciennych dyktujà koniecznoÊç w miar´ szybkiej budowy w Polsce
odpowiedniej sieci centrów logistycznych, które w∏aÊciwie zlokalizowane
i zorganizowane mogà zapewniç naszemu krajowi wielorakie korzyÊci. Wymieniç tu mo˝na mi´dzy innymi:
– podniesienie poziomu obs∏ugi klientów, g∏ównie poprzez polepszenie jakoÊci i terminowoÊci dostaw towarów
– obni˝enie kosztów przep∏ywów materia∏owych w wyniku obni˝enia poziomu zapasów towarowych w obrocie oraz przyspieszenia rotacji materia∏ów i Êrodków finansowych
– racjonalne wykorzystanie potencja∏u
transportowego dzi´ki stosowaniu
nowoczesnych i efektywnych technologii przewozowo-∏adunkowych
– podniesieniu efektywnoÊci ekonomicznej przedsi´biorstw, na rzecz
których Êwiadczone sà w sposób profesjonalny i kompleksowy us∏ugi logistyczne
– popraw´ stanu Êrodowiska
– zmniejszenie stopnia bezrobocia itp.
W tym miejscu warto przypomnieç,
˝e w centrach logistycznych w Niemczech stworzono ju˝ ∏àcznie 30 000
bezpoÊrednich miejsc pracy.3 Jak informuje T. Nobel, w liczbie tej nie mieszczà si´ miejsca pracy, które powstanà
w wyniku budowy nowych centrów logistycznych oraz w zak∏adach towarzyszàcych tym centrom.
Mówiàc o koniecznoÊci budowy
w Polsce odpowiednich centrów logistycznych, trzeba mieç na uwadze to,
˝e mogà one rozwijaç si´ stopniowo
tworzàc rozcz∏onkowany typ struktury
funkcjonujàce ju˝ organizacje logistyczne, np. morskie porty handlowe,
czy te˝ terminale làdowe transportu
multimodalnego. W wyniku ich ∏àczenia pod wzgl´dem technicznym i orga-

nizacyjnym mo˝na osiàgnàç po˝àdany
efekt w postaci kompleksowej obs∏ugi
logistycznej zintegrowanych ∏aƒcuchów dostaw. Centrum takie mo˝e bowiem z powodzeniem funkcjonowaç
zarówno w krajowym, jak i mi´dzynarodowym systemie logistycznym pod
warunkiem, ˝e dysponuje odpowiednim potencja∏em technicznym oraz
sprawnym systemem informatycznodecyzyjnym. Wynika to z faktu, ˝e ka˝de centrum logistyczne, bez wzgl´du
na jego rodzaj czy typ struktury funkcjonalno-przestrzennej, z regu∏y sk∏ada
si´ z 2 zasadniczych bloków funkcjonalnych, tj.
1 – wielofunkcyjnego bloku us∏ug logistycznych, w sk∏ad którego wchodzà
przede wszystkim ró˝nego rodzaju
systemy transportowo-magazynowe
wspierane aparatem pomocniczozarzàdzajàcym, zapewniajàcym us∏ugobiorcom sprawny przep∏yw ∏adunków w po˝àdanych iloÊciach i terminach oraz po jak najni˝szych cenach
2 – bloku informatyczno-decyzyjnego,
bazujàcego na nowoczesnych systemach teleinformatycznych, obejmujàcych swym zasi´giem nie tylko w∏asne organizacje logistyczne, lecz ca∏y
system logistyczny oraz wszystkich
kontrahentów korzystajàcych ze
Êwiadczonych us∏ug logistycznych.
Struktur´ oraz istot´ funkcjonowania
centrum logistycznego w uj´ciu schematycznym ilustruje rysunek 2.
Niewàtpliwie w ka˝dym centrum logistycznym muszà funkcjonowaç obok
bloków podstawowych, tj. zapewniajàcych u˝ytkownikom us∏ugi w zakresie
transportu, prze∏adunków oraz magazynowania, tak˝e bloki pomocnicze
umo˝liwiajàce sprawny i efektywny
przebieg w∏aÊciwych procesów logistycznych. Wspomniane bloki pomocnicze zajmujà si´ mi´dzy innymi:
– koordynacjà funkcji transportu bliskiego i dalekiego zasi´gu pod kàtem
terminowego, sprawnego i efektywnego przebiegu z∏o˝onych procesów
transportowych
– opracowywaniem szczegó∏owych
harmonogramów dostaw okreÊlonych partii ∏adunków oraz czuwanie

1 Thomas

Nobel; Strategia i trendy rozwojowe europejskich centrów logistycznych na przyk∏adzie Niemiec (w:) Centra logistyczne w Polsce, I Ogólnopolska Konferencja Wroc∏aw 20.04.2001 r. Oficyna Wydawnicza „Nasz Dom i Ogród”, Wroc∏aw 2001, s 51 – 55.

2 Maciej Mindur, Wspó∏praca transgraniczna jako czynnik przyspieszajàcy integracj´ Polski z paƒstwami Unii Europejskiej, praca doktorska, SGH, Warszawa 2000 r. s. 248.
3 Thomas

Nobel, Strategie i trendy rozwojowe europejskich centrów logistycznych ... ibidem, s. 53
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–

–

–

nad Êcis∏ym jego przebiegiem
kompletowaniem i przygotowywaniem do transportu
okreÊlonych partii ∏adunków wraz z pe∏nà dokumentacjà oraz terminowà
ich odprawa
doradztwem merytorycznym kontrahentów, szczególnie w zakresie racjonalnego doboru technologii
transportu, Êrodków transportowych, po∏àczeƒ drogowych, taryfy, przepisów
celnych itp.
obs∏ugà bankowà, pocztowà, celnà, ochronà przemieszczanych ∏adunków
dzia∏alnoÊcià marketingowà
w zakresie Êwiadczonych
us∏ug logistycznych itp.

– bran˝owe centra logistyczne
obs∏ugujàce okreÊlonà bran˝´ lub nawet pojedyncze
przedsi´biorstwa tej bran˝y.
Wspomniane centra b´dà
Êwiadczyç w przysz∏oÊci pe∏ny
zakres us∏ug logistycznych
obejmujàcych: sk∏adowanie,
prace prze∏adunkowe, przewozy, kompletowanie i pakowanie ∏adunków, oznakowanie cenowe, realizacj´ zamówieƒ dostaw wed∏ug okreÊlonego harmonogramu, us∏ugi informatyczne itp.

W ka˝dym przypadku wielkoÊç i struktura centrum logistycznego muszà byç dostoso–
wane do zadaƒ b´dàcych funkcjà obs∏ugiwanego obszaru,
a w szczególnoÊci liczby i charakteru klientów dzia∏ajàcych
Ponadto w ka˝dym cenRys. 2. Struktura funkcjonalna standardowego centrum logina tym obszarze. Niewàtpliwie
trum logistycznym powinny
stycznego na tle systemu obs∏ugi logistycznej zintegrowanego
budowa centrum logistyczneistnieç i dzia∏aç bloki serwi∏aƒcucha dostaw
go od podstaw jest przedsi´sowe Êwiadczàce us∏ugi na
wzi´ciem bardzo kosztownym.
rzecz jego potencja∏u produkcyjnego, szczególnie gdy chodzi od tego czy pe∏nione przez centrum Koszt budowy mi´dzynarodowego ceno zapewnienie sprawnoÊci technicznej funkcje majà charakter zeÊrodkowany, trum dystrybucji szacowany jest przez
i eksploatacyjnej Êrodków pracy oraz czy te˝ – rozÊrodkowany. Równie˝ nie ekspertów na kwot´ 100 mln USD. Nieurzàdzeƒ socjalnych dla za∏ogi i u˝yt- zawsze Êrodki te muszà stanowiç w∏a- wàtpliwie kwot´ t´ mo˝na znacznie
snoÊç danego centrum logistycznego, ograniczyç korzystajàc z infrastruktury
kowników centrum.
A zatem centrum logistyczne ˝eby a mogà byç wy∏àcznie przez niego za- ju˝ istniejàcej lub zlecajàc cz´Êç zadaƒ
mog∏o spe∏niaç wy˝ej wymienione rzàdzane, podobnie jak dzieje si´ to dzia∏ajàcym ju˝ w danym rejonie centrom logistycznym. Dlatego centra logifunkcje, musi zarzàdzaç co najmniej na- doÊç powszechnie za granicà.
styczne powinny byç organizowane i lost´pujàcymi Êrodkami trwa∏ymi:
kalizowane w punktach w´z∏owych, do– infrastrukturà transportowà, tj. dro- Wnioski dotyczàce kompleksowej
st´pnych dla ró˝nych ga∏´zi transportu
gami wewn´trznymi ró˝nych ga∏´zi
oraz du˝ej liczby nadawców i odbiortransportu, parkingami i placami po- obs∏ugi logistycznej polskich
ców. Ponadto konieczne jest maksymalstojowymi dla w∏asnych i obcych podmiotów gospodarczych
ne wykorzystanie potencja∏u transporÊrodków transportowych, warsztatatowego istniejàcych terminali làdowych
mi us∏ugowo-naprawczymi, stacjami w perspektywie
i làdowo-morskich oraz innych przedpaliw, myjniami, oczyszczalniami
W Polsce, aby sprostaç dynamicznie si´biorstw Êwiadczàcych us∏ugi o chaÊcieków, punktami ∏adunkowymi, marozwijajàcym si´ zadaniem logistycz- rakterze logistycznym.
gazynami i placami sk∏adowymi
– Êrodkami transportu bliskiego – i da- nym w zwiàzku z przystàpieniem jej do
W zwiàzku z tym w pracach studiallekiego zasi´gu oraz maszynami Unii Europejskiej, konieczna jest budowa w niedalekiej ju˝ perspektywie od- nych zwiàzanych z racjonalnà lokalizai urzàdzeniami ∏adunkowymi
– Êrodkami i urzàdzeniami ruchu, tj. za- powiedniej sieci centrów logistycz- cjà centrów logistycznych nale˝y
uwzgl´dniaç, nie tylko perspektywiczopatrzenia centrum w wod´ i energi´ nych. Chodzi tu mi´dzy innymi o:
– mi´dzynarodowe centra logistyczne ne potrzeby przewozowe w uk∏adzie
oraz inne media energetyczne
o najwy˝szym poziomie organizacyj- przestrzennym, ale równie˝ wa˝niejsze
– obiektami budowlanymi mieszczàcynym i funkcjonalnym
punkty nadania i odbioru ∏adunków
mi biura i urz´dy oraz zaplecze so–
regionalne centra logistyczne stano- kwalifikujàcych si´ do scentralizowanej
cjalne, w tym hotele, szatnie, ∏aênie,
wiàce poÊrednie ogniwo w realizacji obs∏ugi logistycznej.
sto∏ówki, bufety, sklepy, kina, czytelzadaƒ logistycznych regionu
nie itp.
–
lokalne centra logistyczne stanowiàce
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà przede
Wspomniane Êrodki trwa∏e nie zapoczàtkowe lub koƒcowe ogniwo ka- wszystkim punkty ∏adunkowe obs∏ugujàwsze muszà byç skoncentrowane w jedna∏u logistycznego
ce wi´cej ni˝ jednà ga∏àê transportu. Wynym miejscu, gdy˝ uzale˝nione to jest
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st´pujà w nich bowiem procesy prze∏a- ny, wielkopolski, Êlàski, dolnoÊlàski
dunkowo-sk∏adowe, a wi´c czynnoÊci ty- wschodni, gdaƒski i szczeciƒski.4 Niepowe dla centrów logistycznych.
wàtpliwie uÊciÊlenie lokalizacji wspomnianych centrów wymaga dalszych
Punktów takich w Polsce jest bardzo studiów techniczno-ekonomicznych.
du˝o z tym, ˝e nie wszystkie kwalifikujà si´ do ewentualnego obj´cia przez
Decydujàce znaczenie powinien
przysz∏e centra logistyczne przystoso- mieç rachunek ekonomiczny, z którego
wane do masowej obs∏ugi. Istotne wi´c wynika∏oby jednoznacznie, ˝e tworzoznaczenie dla lokalizacji planowanych ne centra logistyczne sà dla inwestocentrów logistycznych majà:
rów i gospodarki narodowej bardziej
– wielkie zak∏ady przemys∏owe
op∏acalne ni˝ us∏ugi logistyczne Êwiad– porty handlowe, a wÊród nich: Port czone przez niezorganizowanych opeCentralny w Szczecinie, port Âwino- ratów lub zaspokajane systemem goujÊcie, Gdynia Port oraz Nowy Port spodarczym.
i Port Pó∏nocny w Gdaƒsku
– terminale i bazy transportu kombinoWarto podkreÊliç, ˝e w d∏ugookresowanego: Gdaƒsk Po∏udniowy, Szczecin wej strategii trwa∏ego i zrównowa˝onePort Centralny, Poznaƒ Garbary, Gàdki go rozwoju polskiej gospodarki narodok. Poznania, Wroc∏aw G∏ówny PSK. wej do 2025 r. istnieje szereg przes∏a¸ódê Olechów, Warszawa G∏ówna To- nek techniczno-ekonomicznych sprzyjawarowa, Pruszków, Ma∏aszewicze, Gli- jàcych rozwojowi centrów logistyczwice SoÊnica, Sosnowiec Po∏udniowy, nych. Wymieniç tu mo˝na mi´dzy innyKraków Krzes∏awice a zw∏aszcza Ba∏- mi koniecznoÊç rozbudowy i modernitycki Terminal Kontenerowy. Gdynia zacji morskich portów handlowych,
Port i trzy terminale prywatne – na szlaków komunikacyjnych transportu
stacji Warszawa Praga, w P∏oƒsku oraz drogowego i kolejowego, wa˝niejszych
w rejonie Medyki (Cha∏upki Medyckie) punktów ∏adunkowych itp. Brak jest na– punkty ∏adunkowe obs∏ugujàce ko- tomiast jednoznacznego stwierdzenia
leje normalno- i szerokotorowe, o koniecznoÊci budowy w Polsce odpow szczególnoÊci w obr´bie takich wiedniej sieci centrów logistycznych.
przejÊç granicznych jak Medyka-˚u- Niewàtpliwie rzutowaç to mo˝e ujemrawica, Ma∏aszewicze oraz rejonów nie na realizacj´ opracowanej wst´pnej
prze∏adunkowych: Braniewa wraz koncepcji lokalizacji centrów logistyczz czterema punktami prze∏adunko- nych zw∏aszcza w zasi´gu mi´dzynarowymi na linii Braniewo-Bogaczewo, dowym. Sà to bowiem przedsi´wzi´cia
Bartoszyce, Kuênica Bia∏ostocka (So- inwestycyjne wymagajàce znacznego
kó∏ka, Geniusze), Siemianówki wsparcia finansowego ze strony bud˝ez dwoma punktami prze∏adunkowy- tu paƒstwa. W kontekÊcie tego warto
mi na linii Siemianówka – Chryza- przypomnieç, ˝e równie˝ badania sonnów, Dorohusk, Wehrata
da˝owe przeprowadzone przez pra– punkty ∏adunkowe stacji kolejowych cowników Instytutu Logistyki i Magazyo du˝ym obrocie handlowym.
nowania w Poznaniu w Urz´dach Marsza∏kowskich wszystkich województw
Pod wzgl´dem wielkoÊci obrotów ∏a- na temat regionalnych inicjatyw w zadunków, g´stoÊci sieci dróg i punktów kresie rozwoju centrów logistycznych,
∏adunków oraz spójnoÊci po∏àczeƒ okaza∏y si´ ma∏o optymistyczne.
Wyraz temu da∏ mi´dzy innymi
w ramach Transeuropejskiej Sieci
Transportu Kombinowanego, najbar- Grzegorz Szyszka w swoim studium
dziej podatne sà wielkie miejsko-prze- zatytu∏owanym: Perspektywy rozwoju
mys∏owe aglomeracje. Kierujàc si´ centrów logistycznych w Polsce. 5
wspomnianymi kryteriami zespó∏ eks- WÊród wniosków koƒcowych dotyczàpertów wytypowa∏ wst´pnie pod przy- cych wyników wspomnianego badania
sz∏à lokalizacj´ mi´dzynarodowych sonda˝owego znalaz∏o si´ stwierdzecentrów logistycznych rejony: central- nie, ˝e jest „brak rzetelnej wspó∏pracy

pomi´dzy urz´dnikami UM i podmiotami gospodarczymi regionu, w aspekcie kreowania i realizacji wspólnej polityki gospodarczej (tak˝e zwiàzanej
z dzia∏aniami logistycznymi)”. W innym wniosku stwierdza si´ ponadto,
˝e „Strategia opracowane w UM, dotyczàce rozwoju gospodarczego w regionie, majà g∏ównie charakter postulatywno-roszczeniowy, tzn. wskazujàcy, i˝ okreÊlone inicjatywy logistyczne
powinny byç podj´te, ale brakuje wyczerpujàcych informacji, które wskazywa∏yby na sposób realizacji tych inicjatyw, êród∏a finansowania oraz wielkoÊç Êrodków finansowych niezb´dnych do ich „uruchomienia”.” A zatem
istnieje pilna potrzeba aktywnego w∏àczenia w∏adz centralnych i lokalnych
do realizacji koncepcji lokalizacji centrów logistycznych w Polsce.
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