Koncepcje i strategie logistyczne

Dr Agnieszka Skowroƒska1
Akademia Ekonomiczna we Wroc∏awiu

Koncepcja logistycznego imperatywu ekologicznego2
Zrównowa˝ony rozwój, zak∏adajàcy
mo˝liwoÊç i koniecznoÊç jednoznacznego i bezkonfliktowego osiàgania celów spo∏ecznych, gospodarczych i ekologicznych, staje si´ dziÊ kluczowà
kwestià. Nie powinien dziwiç wi´c fakt,
˝e poszukuje si´ ró˝nych sposobów
i narz´dzi sprzyjajàcych równowa˝eniu
rozwoju. Celem artyku∏u jest zaproponowanie przez autork´ logistycznego
imperatywu ekologicznego, którego regu∏y majà u∏atwiç ewoluowanie ∏aƒcuchów dostaw w kierunku zgodnym
z zasadami zrównowa˝onego rozwoju.
KoniecznoÊç zmian funkcjonowania
∏aƒcuchów logistycznych – czyli od
tradycyjnych w kierunku zrównowa˝onych
∏aƒcuchów logistycznych
KoniecznoÊç zmian w funkcjonowaniu ∏aƒcuchów logistycznych3 jest naturalnà konsekwencjà modyfikacji zachodzàcych w przemyÊle, transporcie i handlu4. Zmiany w sposobie funkcjonowania ∏aƒcuchów logistycznych powinny
zmierzaç w kierunku ich równowa˝enia,

co w konsekwencji ma na celu tworzenie zrównowa˝onych systemów metalogistycznych, w których:
• selekcjonuje si´ sposoby realizacji
i/lub rodzaje materii, energii, wybierajàc jak najmniej ucià˝liwe dla otoczenia naturalnego i spo∏ecznego
sposoby zaopatrzenia, produkcji,
dystrybucji, transportu
• minimalizuje si´ iloÊç materia∏ów, surowców, pó∏fabrykatów, wyrobów gotowych
• maksymalizuje si´ efektywnoÊç wykorzystania energii, materii przez wyd∏u˝anie cykli ˝ycia produktów
• segreguje si´ zu˝ytà materi´ i energi´ przez minimalizowanie i rozdzielanie odpadów oraz usuwanie w sposób posegregowany skutków realizacji zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i transportu.
¸aƒcuchy logistyczne, funkcjonujàce
w oparciu o wy˝ej wskazane zasady, b´dà niewàtpliwie przyczynia∏y si´ do
wdra˝ania i upowszechniania za∏o˝eƒ
zrównowa˝onego rozwoju.

Rys.1. Zrównowa˝ony ∏aƒcuch logistyczny wyrastajàcy na gruncie koncepcji logistycznego imperatywu ekologicznego. èród∏o: opracowanie w∏asne.

Koncepcja logistycznego imperatywu
ekologicznego
Dzia∏ania podejmowane na rzecz
równowa˝enia ∏aƒcuchów dostaw powinny wyrastaç na gruncie koncepcji logistycznego imperatywu ekologicznego.
Zgodnie z za∏o˝eniami tej koncepcji,
nale˝a∏oby ujmowaç ∏aƒcuchy logistyczne jako uk∏ad kilku lub kilkunastu
wzajemnie sprz´˝onych ogniw ∏aƒcucha zaopatrzenia i zbytu, przetwarzajàcych materi´ i/lub energi´, umo˝liwiajàc tym samym realizacj´ potrzeb poszczególnych ogniw w ∏aƒcuchu logistycznym (jak i ∏aƒcucha jako ca∏oÊci),
z którymi zwiàzana jest jednoczeÊnie
koniecznoÊç usuni´cia skutków realizacji tych potrzeb5 (rysunek 1).
Zgodnie z powy˝szà definicjà, w zrównowa˝onym ∏aƒcuchu logistycznym realizowane powinny byç nast´pujàce funkcje:
• identyfikacja potrzeb ∏aƒcucha logistycznego jako ca∏oÊci i potrzeb poszczególnych podmiotów tworzàcych
ogniwa tego ∏aƒcucha
• wskazanie ró˝nych (alternatywnych)
sposobów realizacji potrzeb
• wybór sposobu realizacji potrzeby
• okreÊlenie poziomu realizacji potrzeb
• realizacja potrzeby
• wskazanie sposobów usuwania skutków realizacji potrzeb
• wybór sposobu usuwania skutków realizacji potrzeb.
Realizacja tych funkcji mo˝e odbywaç
si´ w ró˝ny sposób, ale konieczne jest
przestrzeganie czterech zasad: selekcji,
minimalizacji, maksymalizacji, segregacji. W tabeli 1 zaprezentowano zasady
funkcjonowania ∏aƒcuchów logistycznych zgodnie z imperatywem ekolo-

Dr Agnieszka Skowroƒska, Akademia Ekonomiczna we Wroc∏awiu, Wydzia∏ Gospodarki Regionalnej i Turystyki, Katedra Zarzàdzania Strategicznego i Logistyki w Jeleniej Górze (przyp. red.).
2 Artyku∏ recenzowany (przyp. red.).
3 Pod poj´ciem ∏aƒcuchów logistycznych (dostaw) autorka rozumie wspó∏pracujàce ze sobà systemy logistyczne przedsi´biorstw tworzàce w ten sposób uk∏ady
mi´dzyorganizacyjne, obejmujàce kilka lub kilkanaÊcie ogniw ∏aƒcucha zaopatrzenia i zbytu. Wzajemnie sprz´˝one ∏aƒcuchy dostaw tworzà systemy metalogistyczne.
4 Szerzej zmiany opisano w: L.R.Brown: Gospodarka ekologiczna na miar´ ziemi. Ksià˝ka i Wiedza, Warszawa 2003, s. 97-102; E.U.Weizsacker, A.B.Lovins,
L.H. Lovins: Mno˝nik cztery- podwojony dobrobyt- dwukrotnie mniejsze zu˝ycie zasobów naturalnych. Raport dla Klubu Rzymskiego, Polskie Towarzystwo Wspó∏pracy z Klubem Rzymskim, Wydawnictwo Rolewski, Toruƒ 1999.
5 Jest to analogia do akceptowanego ju˝ imperatywu ekologicznego konsumenta, opisanego w: R.Janikowski: Zarzàdzanie ekologiczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1999; B.Michaliszyn, R.Janikowski; Przyczynek do zrównowa˝onej konsumpcji. “Cz∏owiek i Przyroda” 1997 nr 6, s.59-70.
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Tab. 1. Imperatyw ekologiczny ∏aƒcucha logistycznego.

Zasady
równowa˝enia
∏aƒcuchów
logistycznych
Zasada
selekcjonowania

Charakterystyka zasady
z punktu widzenia
∏aƒcucha
logistycznego

Funkcja
realizowana
w ∏aƒcuchu
logistycznym

Uczestnicy ∏aƒcucha logistycznego dokonujà
Wskazanie i wybór sposobu
wyboru spoÊród dost´pnych alternatywnych
realizacji potrzeby
(pe∏niàcych te same funkcje) sposobów/technologii/
realizacji procesów zaopatrzenia, produkcji,
magazynowania, transportu itd., takich, które
zmniejszà ucià˝liwe oddzia∏ywanie na otoczenie
Êrodowiskowe i spo∏eczne

Kierunki dzia∏aƒ

PrzejÊcie od takich êróde∏ jak: ropa, w´giel, gaz
ziemny na si∏´ wiatru, ogniwa s∏oneczne, energi´
geotermicznà
Wybór mniej ucià˝liwych dla Êrodowiska Êrodków
transportu
Bazowanie na transporcie intermodalnym

Wybór us∏ugi, czyli dematerializacja
Lepsze wykorzystanie Êrodków transportu
(dopasowanie ∏adownoÊci pojazdu do iloÊci
przewo˝onego towaru; maksymalizacja
powierzchni ∏adownej pojazdów)
Korzystanie z us∏ug logistycznych zamiast
samodzielnej realizacji procesów logistycznych
Maksymalizacja czasu korzystania z us∏ugi
logistycznej oferowanej przez us∏ugodawców
logistycznych
Zastàpienie modelu przetwórstwa materia∏ów typu:
kopalnia/las – sk∏adowisko modelem
przetwarzajàcych surowce wtórne (zmierzanie
w kierunku zamkni´tych ∏aƒcuchów logistycznych)
Zasada
minimalizowania

Podmioty tworzàce ∏aƒcuch logistyczny zmierzajà
do minimalizowania zu˝ycia przestrzeni, czasu,
materii i energii

OkreÊlenie poziomu
realizacji potrzeby

Zmiana przyzwyczajeƒ dotyczàcych zu˝ycia wody,
energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu
w procesach logistycznych (zaopatrzenie, produkcja,
dystrybucja)
Redukcja liczby materia∏ów w produktach
Wspólne u˝ytkowanie np. Êrodków transportu
Szybkie reagowanie na zindywidualizowane
potrzeby zg∏aszane przez klientów poprzez:
poszukiwanie nowych êróde∏ informacji o popycie,
wprowadzanie modu∏owej budowy produktów
w taki sposób, aby wyst´powa∏y standardowe
podzespo∏y dla zró˝nicowanych produktów;
maksymalne skracanie horyzontu prognozowania
Brak produkowania na sk∏ad, nie tworzenie rezerw
zasobów w ˝adnym z ogniw ∏aƒcucha logistycznego
(wytwarzanie i dostarczanie surowców, materia∏ów
i wyrobów dok∏adnie wtedy, kiedy sà one niezb´dne)

Zasada
maksymalizowania

Ogniwa ∏aƒcucha logistycznego dà˝à
do zwi´kszania efektywnoÊci wykorzystania
przestrzeni, materii, energii i czasu

Proces realizacji
potrzeby

Oddzielanie od siebie elementów strukturalnych
wyrobu od jego cz´Êci widocznych
Dostosowanie ∏adownoÊci pojazdów
transportujàcych do iloÊci
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Tab. 1. Imperatyw ekologiczny ∏aƒcucha logistycznego (cd.).

Zasady
równowa˝enia
∏aƒcuchów
logistycznych
Zasada
maksymalizowania
(cd.)

Charakterystyka zasady
z punktu widzenia
∏aƒcucha
logistycznego
Ogniwa ∏aƒcucha logistycznego dà˝à
do zwi´kszania efektywnoÊci wykorzystania
przestrzeni, materii, energii i czasu

Funkcja
realizowana
w ∏aƒcuchu
logistycznym
Proces realizacji
potrzeby

Kierunki dzia∏aƒ

Dostosowanie struktury ∏aƒcucha logistycznego
do rodzaju produktu (w ∏aƒcuchach, w których
przedmiotem przep∏ywu sà dobra innowacyjne
wskazane jest uelastycznienie ich struktury,
zaÊ dla produktów funkcjonalnych najlepszym
rozwiàzaniem sà ∏aƒcuchy efektywne)
Promocja ma∏o ucià˝liwych dla Êrodowiska
pojazdów, rozwój transportu publicznego wysokiej
jakoÊci (w tym rozwój pojazdów nowej generacji,
w których silnik elektryczny po∏àczony jest
z silnikiem cieplnym lub pojazdów na gaz
naturalny) oraz zrównowa˝enie ga∏´ziowe
transportu (promocja transportu kolejowego
Zadbanie o to, by cz´Êci zu˝ywajàce si´ by∏y jak
naj∏atwiejsze do wymiany

Zasada
segregowania

Systemy mikrologistyczne tworzàce ∏aƒcuchy
logistyczne koncentrujà si´ na sortowaniu zu˝ytej
energii i/lub materii przez minimalizowanie
i rozdzielanie odpadów

Wskazanie i wybór sposobu
usuwania skutków realizacji
potrzeby

Dba∏oÊç o utylizacj´ produktów jako powszechna
praktyka
Wzrost udzia∏u w produktach cz´Êci u˝ywanych
ponownie
Stosowanie opakowaƒ z odpadów z tworzyw
sztucznych
Zmniejszenie zanieczyszczenia drogowego
Technologiczne ∏àczenie zak∏adów produkcyjnych
tak, aby odpady b´dàce produktem jednego
procesu mog∏y byç wykorzystane jako surowiec
wyjÊciowy w drugim

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: R. Janikowski: Zarzàdzanie ekologiczne..., s. 165-168; Cost and Benefit of Enlargment study for Phare MCTP, Halcrow/NEI, 1999; L.R.Brown: Gospodarka ekologiczna na miar´ ziemi. Ksià˝ka i Wiedza, Warszawa 2003, s.97, 151-156, 245-264;
M.L.Fiher: What is the right upply chain for yor product? „Harvard Business Review” 1997, March-April, s.114; http://www.psm.pl

gicznym, którego stosowanie prowadzi
do równowa˝enia tych ∏aƒcuchów.
Z pierwszej zasady logistycznego imperatywu ekologicznego wynika, ˝e dana potrzeba systemu logistycznego pojedynczego przedsi´biorstwa lub ca∏ego ∏aƒcucha dostaw mo˝e byç realizowana za pomocà ró˝nych sposobów
i funkcjonalnych form materii oraz
przez ró˝ne wykorzystanie czasu, przestrzeni i energii. Okazuje si´, ˝e minimalizowanie zu˝ycia materii, przestrzeni, czasu, energii w procesach logistycznych mo˝e nastàpiç w sposób inny, ni˝ wynikajàcy z zasady minimalizo-

wania zu˝ycia. Istniejà bowiem takie
sposoby realizacji procesów logistycznych, a tym samym zaspokajania potrzeb, które nie wymagajà (z punktu widzenia uczestników ∏aƒcuchów dostaw)
wykorzystania w∏asnej energii, materii,
przestrzeni i czasu.
Przyk∏adowo, dzi´ki centrom logistycznym mo˝liwe jest zakupienie us∏ugi czy us∏ug logistycznych. Tym samym,
z perspektywy uczestników ∏aƒcuchów
logistycznych, klientów centrów, nast´puje dematerializacja potrzeby. Jest to
jednoczeÊnie realizacja zasad: oszcz´dnoÊci w odniesieniu do przestrzeni,

Manpower poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Kierownik ds. Logistyki
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/1c/10259606.htm

czasu, materii i energii oraz maksymalizacji efektywnoÊci ich wykorzystania.
Z powy˝szych rozwa˝aƒ wynika wi´c,
˝e pierwsza zasada logistycznego imperatywu ekologicznego w pe∏nym rozwini´ciu brzmi: zaspokajanie potrzeb
przez us∏ugi jest mniej ucià˝liwe dla
otoczenia Êrodowiskowego i spo∏ecznego. Wynika to z faktu, ˝e realizacja
us∏ug dla wielu klientów przez jeden
podmiot minimalizuje ucià˝liwe oddzia∏ywanie wielu Êrodków transportu,
wielu magazynów, wielu placów, budynków, budowli i narz´dzi, które by∏yby konieczne w sytuacji samodzielnego
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zaspokajania potrzeb przez indywidualnie funkcjonujàce podmioty gospodarcze6.
Dematerializacj´ uznaç mo˝na wi´c
za jednà z podstawowych zasad u∏atwiajàcych kierunkowanie rozwoju.
Z istoty dematerializacji wynika poza
tym, ˝e wspó∏praca pomi´dzy systemami logistycznymi ró˝nych przedsi´biorstw, czyli wykraczanie w integracji
poza ramy formalno – prawne systemu
logistycznego pojedynczego przedsi´biorstwa, jest mniej ucià˝liwe ekologicznie, ni˝ usprawnienia i udogodnienia wprowadzane w ramach logistyki
pojedynczego podmiotu.
W kontekÊcie powy˝szego, dematerializacj´ w najszerszym uj´ciu – zgodnie z logistycznym imperatywem ekologicznym – sprowadziç mo˝na do:
• korzystania z us∏ug logistycznych, zamiast samodzielnej realizacji procesów logistycznych (outsourcing logistyczny)
• maksymalizacji czasu korzystania
z us∏ugi
• wspó∏pracy systemów logistycznych
grupy przedsi´biorstw w sposób eliminujàcy lub zmniejszajàcy istniejàce
bariery7.
Z ostatniej w∏aÊciwoÊci dematerializacji wynika, ˝e w zrównowa˝onych ∏aƒcuchach logistycznych niezwykle istotne
jest tworzenie bliskiego partnerstwa
z innymi uczestnikami i bazowanie na
wspólnych technikach konstrukcyjnych,
uwzgl´dniajàcych zwracanie produktów,
zbieranie i odzyskiwanie po okresie ich
u˝ytkowania. Konieczne jest tak˝e przyjmowanie i narzucanie dostawcom odpowiednich standardów. Wybór dostawców powinien opieraç si´ na ich weryfikacji wed∏ug odpowiednio okreÊlonych
kryteriów, uwzgl´dniajàcych mi´dzy innymi ch´ç, zdolnoÊç i mo˝liwoÊci techniczno – technologiczne do wspó∏pracy
przy takim projektowaniu produktów,
aby stawa∏y si´ one jak najbardziej przydatne dla celów recyklingu. Istotne jest
tu tak˝e wykorzystywanie informacji
i technologii zwiàzanych z ich przetwarzaniem. Wa˝ne jest tworzenie syste-

mów zarzàdzania bazà produktów oraz
umo˝liwianie zdalnego monitorowania
procesów przep∏ywów i znakowania. Do
bazy danych powinny byç w∏àczane informacje pozyskiwane ze zwracanych
produktów, co u∏atwia ich ponowne wykorzystanie i/lub wska˝e optymalny sposób przetworzenia. W zrównowa˝onych
systemach metalogistycznych recyrkulacja powinna byç traktowana jako jeden
z wielu wymiarów prowadzonej dzia∏alnoÊci8.
Porównujàc tradycyjne ∏aƒcuchy logistyczne do zrównowa˝onych, wyraênie
dajà si´ uchwyciç podobieƒstwa i ró˝nice. Systemy odzyskiwania produktów
zawierajà zbie˝nà cz´Êç z gromadzeniem i transportem od dysponujàcego
rynku do odzyskujàcej jednostki, rozbie˝nà cz´Êç dla dystrybucji do rynku
ponownego u˝ycia oraz poÊrednià
cz´Êç powiàzanà z wymaganymi etapami procesu odzysku. Wywodzà si´ one
z typowych rodzajów ∏aƒcuchów logistycznych przez opcje odzyskiwania,
gdzie mamy do czynienia z ró˝nymi
systemami dla recyrkulowanych materia∏ów, przetwarzania sk∏adników dla
ponownego u˝ycia, ponownego pakowania, gwarancji i zwrotów handlowych. Te rodzaje ∏aƒcuchów ró˝nià si´
od ∏aƒcuchów logistycznych tradycyjnie

pojmowanych zakresem niektórych zadaƒ, stopniem i/lub celem wspó∏pracy
pomi´dzy uczestnikami tworzàcymi
ogniwa9.
Idea zrównowa˝onych ∏aƒcuchów logistycznych sugeruje, ˝e ich uczestnicy
(w∏àcznie z koƒcowym u˝ytkownikiem)
powinni byç usytuowani jak najbli˝ej
siebie. Jest to istotne z punktu widzenia koniecznoÊci technologicznego ∏àczenia zak∏adów produkcyjnych tak,
aby odpady b´dàce produktem jednego
procesu mog∏y byç wykorzystane jako
surowiec wyjÊciowy w drugim. BliskoÊç
lokalizacji podmiotu produkcyjnego
w stosunku do koƒcowego u˝ytkownika u∏atwi natomiast dostawy zu˝ytych
produktów od tych u˝ytkowników.
Istotnà cechà zrównowa˝onych ∏aƒcuchów logistycznych, odró˝niajàcà je
od tradycyjnych ∏aƒcuchów dostaw jest
to, ˝e powiàzania pomi´dzy poszczególnymi ogniwami powinny byç podobne do powiàzaƒ w ekosystemach. KoniecznoÊcià stajà si´ dzia∏ania sprzyjajàce integrowaniu obiegu materii,
a wi´c tworzenie takich zwiàzków pomi´dzy uczestnikami ∏aƒcuchów logistycznych i pomi´dzy wspó∏pracujàcymi ∏aƒcuchami, aby mo˝liwe by∏o zamykanie dotychczas otwartych p´tli obiegu materii i energii (rysunek 2).

Rys. 2. Ewolucja ∏aƒcuchów dostaw zgodnie z logistycznym imperatywem ekologicznym.
èród∏o: opracowanie w∏asne.

Z inspiracji wynikajàcej z propozycji dotyczàcej zrównowa˝onej konsumpcji opisanej w: R.Janikowski: Zarzàdzanie ekologiczne..., s. 168-169.
Chodzi tu o bariery wynikajàce z konfliktów: konkurencyjnoÊci celów, nierównowagi si∏y przetargowej, czy odmiennego pojmowania roli partnera w procesach logistycznych.
8 G.T.Tsoulfas, C.P.Pappis: Application of environmental principles to reverse supply chains. Aegean Conferene, Tinos 2001,s.207; J.K.Grabara: Ewolucyjny charakter systemów informacyjnych na przyk∏adzie informatycznego wspomagania logistyki odwrotnej. W: Red. J.Kisielnicki, J.Grabara, J.Nowak: Informatyka w gospodarce globalnej. WNT, Warszawa 2003.
9 Szerzej na ten temat w: J.K.Grabara: Zamkni´te p´tle ∏aƒcuchów dostaw. Wyznaczanie zasad. W: Red. M. So∏tysik: Kierunki rozwoju logistyki w Polsce w Êwietle
tendencji Êwiatowych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K.Adamieckiego, Katowice 2004, s.288-296.
6
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Zamykaniu p´tli obiegów w pojedynbów i Êrodków zaopatrzenia, proczych ∏aƒcuchach logistycznych i twodukcji, transportu, dystrybucji,
rzeniu zintegrowanych zamkni´tych
– wydajne, wtórne wykorzystanie odp´tli w ramach systemów metalogipadowej energii i materii b´dàcej
stycznych s∏u˝y rein˝yniering procesów
rezultatem zaspokajania potrzeb
logistycznych, zmierzajàcy do weryfikazwiàzanych z zaopatrzeniem, procji ∏aƒcuchów dostaw pod kàtem twodukcjà, dystrybucjà, transportem,
rzenia wartoÊci dodanej przez zastoso– wydajne i maksymalne wykorzystawanie procesów logistyki odwrotnej.
nie Êrodków zaopatrzenia, produkKonieczne staje si´ wi´c:
cji, transportu, dystrybucji,
• diagnozowanie i rejestrowanie
– ekologiczne substytucjonowanie
wszystkich przep∏ywów fizycznych
energii, materii Êrodków zaopaoraz informacyjnych z uwzgl´dnietrzenia, produkcji, transportu, dysniem logistyki zwrotnej
trybucji,
• odzyskiwanie i zwracanie odzyska- • korzysta si´ z us∏ug w zakresie procenych materia∏ów do ich dostawców
sów logistycznych zamiast zu˝ywania
• recykling i ponowne wewn´trzne zuw∏asnej energii i materii
˝ywanie materia∏ów w tak du˝ym • wyst´puje rozszerzona wspólna odstopniu, jak to tylko mo˝liwe, w celu
powiedzialnoÊç wszystkich ogniw
redukcji odpadów do niezb´dnego
∏aƒcucha za wyroby na poziomie orminimum
ganizacji wszystkich procesów logi• monitorowanie w celu natychmiastostycznych (zwraca si´ uwag´ na powego przeprojektowania i/lub odnoÊrodowiskowe u˝ytkowanie oraz ∏awienia systemu zwrotnej logistyki.
twoÊç ponownego wykorzystania lub
usuwania)
• wielokrotnie wykorzystuje si´ stanUwagi koƒcowe
daryzowane i trwa∏e opakowania
w ruchu towarowym (w obie strony)
Zrównowa˝one ∏aƒcuchy dostaw kiemi´dzy podmiotami, których systemy
runkowane przez zasady logistycznego
logistyczne tworzà ogniwa ∏aƒcucha
imperatywu ekologicznego to ∏aƒcuchy,
i wewnàtrz nich
w których:
• upraszcza si´ wszystkie przep∏ywy
• buduje si´ strategiczne partnerstwo
i procesy w celu unikni´cia b∏´dów,
pomi´dzy uczestnikami, przy wykomarnotrawstwa zasobów, pó∏fabrykarzystaniu dost´pnych zasobów i kapitów, materia∏ów i/lub niewykorzystata∏ów, zgodnie z zasadami kodeksu
nych mo˝liwoÊci
eko-efektywnoÊciowego, do których • intensyfikuje si´ wymian´ informacji
zalicza si´10:
i wzmacnia sprz´˝enie zwrotne po– inteligentnà strukturyzacj´ sposomi´dzy sferami funkcjonalnymi w sys-

temie logistycznym pojedynczego
przedsi´biorstwa, jak i ogniwami w zewn´trznym ∏aƒcuchu logistycznym,
które sprzyjaç majà transferowi czystych technologii11
• nie produkuje si´ na sk∏ad i nie tworzy si´ rezerw zasobów, materia∏ów,
surowców
• dostosowuje si´ struktur´ ∏aƒcuchów
do produktów b´dàcych przedmiotem obiegu
• rozpoznaje si´ i rejestruje wszystkie
przep∏ywy fizyczne i informacyjne
z uwzgl´dnieniem logistyki odwrotnej
• odzyskuje si´ i usuwa odzyskane materia∏y do ich dostawców
• recyrkuluje si´ i ponownie zu˝ywa
materia∏y w celu zredukowania odpadów do niezb´dnego minimum.
Istota i znaczenie zaproponowanego
logistycznego imperatywu ekologicznego to syntetyczne i holistyczne okreÊlenie zasad post´powania wszystkich podmiotów ∏aƒcucha logistycznego. ¸aƒcuchy logistyczne, funkcjonujàce w oparciu o zasady logistycznego imperatywu
ekologicznego, b´dà przyczynia∏y si´ do
wdra˝ania zrównowa˝onego rozwoju,
gdy˝ realizacja jego zasad prowadzi do:
• wyboru spoÊród dost´pnych alternatywnych sposobów zaopatrzenia,
produkcji, dystrybucji, transportu takich, które zmniejszajà ucià˝liwe oddzia∏ywanie na Êrodowisko przyrodnicze i spo∏eczne
• oszcz´dnoÊci i wydajnoÊci w zastosowaniu do czasu, przestrzeni, materii
i energii.

Szerzej w: R.Janikowski: Zarzàdzanie antropopresjà. W kierunku zrównowa˝onego rozwoju spo∏eczeƒstwa i gospodarki. Difin, Warszawa 2004, s.134-146.
Autorka ma tu na myÊli wszelkie technologie zwiàzane z czystym zaopatrzeniem, czystà produkcjà, czystà dystrybucjà i czystym transportem, czyli takie sposoby realizacji owych procesów logistycznych, które uwzgl´dniajà i gwarantujà: odpowiedzialne podejÊcie do sposobów i rozmiarów korzystania
z zasobów naturalnych; samoograniczanie si´; permanentne dà˝enie do doskonalenia technologii zaopatrywania, wytwarzania i dystrybuowania, zapewniajàcych wzajemne realizowanie celów poszczególnych ogniw w zgodzie z za∏o˝eniami zrównowa˝onego rozwoju.

10
11

Twoje adresy internetowe

www.e-fakty.pl
najÊwie˝sze informacje, ciekawe czaty

InterCadr Sp. z o.o. poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Magazynier
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/1b/10253059.htm

Logistyka 4/2007

41

