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Podstawy logistyki jako dyscypliny naukowej
Refleksja nad logistykà

wa zajmujàca si´ wyjaÊnianiem, opisem i kszta∏towaniem procesów2.
Z kolei Cz. Skowronek i Z. Sarjusz –
Wolski piszà o logistyce jako filozofii
3
zarzàdzania oraz dziedzinie wiedzy .
Prawie w ka˝dej definicji z obszaru logistyki wojskowej mo˝emy tak˝e odnaleêç pierwiastek nauki lub wiedzy.
W definicji przyj´tej w: Si∏ach Zbrojnych RP4 – „Logistyka to dyscyplina
naukowa…”; w NATO5 – „Logistyka to
nauka…”, a wed∏ug E. Nowaka – logistyka wojskowa to6 „… dziedzina
wiedzy…”.

Dzia∏ania logistyczne zawsze towarzyszy∏y spo∏ecznoÊciom ludzkim,
chocia˝ zakres przedmiotowy poj´cia
„logistyka” ulega∏ zmianie. Termin „logistyka” jest prawdopodobnie pochodzenia greckiego, na co wskazuje znaczenie takich s∏ów jak: logos – liczenie, rozum; logistike – sztuka kalkulowania; logistikon – si∏a rozumu, rozsàdek; logike – logika. Bliski znaczeniowo jest przymiotnik ∏aciƒski logisticus,
oznaczajàcy: zrozumia∏y, racjonalny,
zdolny do logicznego myÊlenia. Od
nich wywodzi si´ te˝ w´˝sze poj´cie
Pomimo tego, ˝e wielu badaczy
logistique, co w j´zyku francuskim wskazuje na logistyk´ jako kategori´
oznacza: transport, kwaterowanie nauki lub wiedzy, to nie doczeka∏a
i zaopatrywanie wojsk.
si´ ona jeszcze tak w Polsce, jak
i w Êwiecie, merytorycznych podAnalizujàc definicje logistyki za- staw i teorii7. Wskazuje na to P. Blamieszczone w ró˝nych encyklope- ik piszàc8: „Logistyka, ze wzgl´du na
diach oraz wychodzàc z greckiego swój interdyscyplinarny charakter
i rzymskiego rodowodu tego poj´cia, oraz stosunkowo skromny polski rologistyk´ ujmuje si´ jako dziedzin´ dowód, jest dziedzinà w wielu
wiedzy o racjonalizowaniu, kalkulo- aspektach kontrowersyjnà i wymagawaniu rozwiàzaƒ. Zgodnie z powy˝- jàcà intensywnych oraz kompleksoszym, w logistyce wyodr´bni∏y si´ wych badaƒ”. Jednak obserwuje si´
dwa zasadnicze od∏amy: matematycz- rozwój logistyki, a jej dorobek teoreno-filozoficzny i pragmatyczny (logi- tyczny jest coraz bogatszy i coraz
styki stosowanej).
bardziej zró˝nicowany.
Na logistyk´ jako nauk´ wskazuje
szereg definicji, a wybrane przytoczono poni˝ej: R. Jüneman twierdzi, ˝e
logistyka to: „naukowa teoria planowania, sterowania i kontroli przep∏ywu materia∏ów, osób, energii i informacji w systemach”1. Logistyka wed∏ug W. Kircha, I. Bambergera, E. Gable, H.K. Kleina, to dyscyplina nauko-

W dotychczasowym dorobku teoretycznym logistyki mo˝emy wyró˝niç kilka ró˝norodnych nurtów:
pragmatyczny (empiryczny), informatyczny, matematyczny, techniczny, ekonomiczny i systemowy. Nale˝y zastrzec, ˝e lista wyró˝nionych
nurtów w logistyce jest dalece niepe∏na i ma wy∏àcznie przyk∏adowy

charakter. Prezentowany pluralizm
naukowej refleksji nad rzeczywistoÊcià logistycznà jest odzwierciedleniem z jednej strony jej z∏o˝onoÊci,
z drugiej zaÊ ró˝norodnoÊci sposobów widzenia tej rzeczywistoÊci
przez badaczy.

Logistyka jako
dyscyplina naukowa
Logistyka jako dyscyplina naukowa
nie znajduje miejsca w obowiàzujàcych
uk∏adach klasyfikacyjnych, chocia˝
w sferze edukacyjnej funkcjonuje
w Polsce od kilku lat. L. Krzy˝anowski9
w odniesieniu do nauk organizacji i zarzàdzania przytacza pi´ç kryteriów, za
pomocà których mo˝na wyodr´bniç
dyscyplin´ naukowà, przy czym za
g∏ówne uznawany jest przedmiot badaƒ i metody badawcze. Tak˝e
S. Oziemski stwierdza10: „Przedmiot
plus metody badawcze dajà podstaw´
dziedziny wiedzy”.
W literaturze dominuje poglàd, ˝e
przedmiotem logistyki sà procesy.
L. Krzy˝anowski stawia tez´11: „Procesy … zachodzà tylko w Êwiecie realnym; sà one jednak zawsze niesamodzielne bytowo, muszà bowiem
koniecznie wspó∏istnieç z przedmiotami, wewnàtrz których, wÊród których lub wokó∏ których si´ dokonujà”. Natomiast przedmiot w znaczeniu epistemologicznym mo˝e oznaczaç zarówno przedmiot realny,
zbiór przedmiotów, proces, zdarzenie, a tak˝e ka˝dy konstrukt myÊlo-

R. Jüneman, Materialfluss und Logistik. Berlin – Tokio, Sprinter – Verlag, 1989. Cyt. za S. Abt, H. Woêniak, Podstawy logistyki. Gdaƒsk 1993, s.21.
W. Kirch, I. Bamberger, E. Gable, H.K. Klein, Betriebswirtchofliche Logistic. Systeme, Entscheidungen, Methoden. Verlag Th. Gabler, Wiesbaden 1973, s. 8. Cyt.
za S. Abt. H. Woêniak, Podstawy logistyki. Gdaƒsk 1993, s.21.
3 Cz. Skowronek i Z. Sarjusz – Wolski, Logistyka w przedsi´biorstwie. PWE Warszawa 1999, s.16.
4 Zasady funkcjonowania systemu logistycznego Si∏ Zbrojnych RP. Szt. Gen. WP, Warszawa 1994, s.50.
5 AAP – 6(u) S∏ownik terminów i definicji NATO. MON, Warszawa 1998, s.186.
6 E. Nowak, Budowa wojskowego systemu logistycznego. WPTiL nr 1/1993, s.3.
7 Zob. M. Fertsch, Diagnoza s∏uszna, kuracja dyskusyjna. Logistyka 3/2004, s.78.
8 P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarzàdzania przedsi´biorstwem. PWE, Warszawa 1997, s.10.
9 L. Krzy˝anowski, Podstawy nauk o organizacji i zarzàdzaniu. PWN Warszawa 1992, s. 44.
10 S. Oziemski, Paradygmat filozofia – logistyka (cz.1). Logistyka 6/2004, s.74.
11 L. Krzy˝anowski, Podstawy …, op. cit., s.122.
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istotne znaczenie dla opracowania
teorii i rozwoju logistyki b´dzie mia∏o przyj´cie filozoficznej koncepcji
poznania13. Przyj´ta koncepcja filozoficzna pomaga w rozÊwietleniu interesujàcego nas fragmentu rzeczywiJak dotàd, w logistyce dominuje stoÊci oraz narzuca idee przyjmowaempiryczna strategia badawcza, ne w jej modelowaniu.
wnioskowanie indukcyjne przez anaJe˝eli logistyk´ chcemy traktowaç
logi´, wzorowanie si´ na sprawdzonych w praktyce rozwiàzaniach stoso- jako sformalizowanà filozofi´, to istwanych w wiodàcych organizacjach nieje ona w ˝yciu ludzi od zawsze.
gospodarczych i uogólnieniach do- Korzenie logistyki jako sformalizowanej logiki, obszaru filozofii, si´Êwiadczeƒ firm doradczych.
gajà paradygmatu cz∏owiek –
Powszechnie przyjmuje si´, ˝e lo- Êwiat14. Jej rozwój wià˝e si´ z ewogistyka posiada interdyscyplinarny lucjà koncepcji filozoficznych, pocharakter, dlatego problemy badaw- trzeb oraz rozwoju narz´dzi u∏acze i sam obiekt badaƒ (system logi- twiajàcych jej formalizacj´. Sformastyczny) wymaga wieloaspektowej lizowanie u∏atwia praktyczne jej wyanalizy. Z tego wzgl´du niezmiernie korzystanie przez cz∏owieka, dajàc
wa˝nym zadaniem logistyki, jako podstaw´ do uporzàdkowania mydyscypliny naukowej, jest stworze- Êlenia i dzia∏ania. Dyscyplinà podnie mo˝liwie spójnego zbioru za∏o- stawowà, na bazie której powinna
˝eƒ ontologicznych, poznawczych, rozwijaç si´ logistyka, jest logika
aksjologicznych i metodologicznych matematyczna i wywodzàca si´
oraz paradygmatycznych sk∏adni- z niej teoria mnogoÊci15.
ków aparatu poznawczego: kategorii analitycznych, symbolicznych
Oprócz koncepcji filozoficznej,
uogólnieƒ i modeli, za pomocà któ- traktujàcej logistyk´ jako sformalirych mo˝na uzyskaç teori´ opisujà- zowanà logik´, jej podstaw´ teorecà i wyjaÊniajàcà okreÊlony fragment tycznà stanowi filozofia systemów,
rzeczywistoÊci12.
której zasadniczymi zagadnieniami
jest holizm i teleologia procesu.
Prowadzenie badaƒ empirycznych
Holizm (gr. holos – ca∏oÊç) jest teorzeczywistego przebiegu zjawisk
w logistyce mo˝liwe jest w niewiel- rià rozwoju rzeczywistoÊci, zgodnie
kim zakresie i wymaga d∏ugotrwa- z którà Êwiat stanowi hierarchicznà
∏ych, systematycznych, wielokrotnie ca∏oÊç z∏o˝onà z ca∏oÊci ni˝szych
powtarzanych obserwacji i ˝mudnych rz´dów i podlega dynamicznej,
opracowaƒ zgromadzonego materia- twórczej ewolucji, prowadzàcej do
∏u. Obok dominujàcej obecnie strate- powstawania coraz to nowych, jakogii empirycznej logistyka powinna Êciowo ró˝nych ca∏oÊci (nieredukoszerzej wykorzystywaç strategie kon- walnych do sumy swych cz´Êci)16.
ceptualnà i formalnà.
JednoczeÊnie holizm jest orientacjà
epistemologiczno – metodologicznà, wedle której wszelkie zjawiska
(procesy, obiekty) nale˝y ujmowaç
Elementy filozofii logistyki
i badaç ca∏oÊciowo z tego wzgl´du,
Filozofia jest fundamentem ka˝dej ˝e uk∏ady ca∏oÊciowe (systemy) podwiedzy i ka˝dego poznania. Stàd legajà swoistym prawid∏owoÊciom,
wy, jak stan rzeczy, ca∏oÊç, system.
Zatem przedmiotem badaƒ w logistyce sà systemy logistyczne i realizowane w ich ramach procesy logistyczne.

których nie mo˝na wnioskowaç na
podstawie wiedzy o prawid∏owoÊciach rzàdzàcych ich cz´Êciami (elementami)17. Ca∏oÊci nie da si´ sprowadziç do sumy jej sk∏adników. Tezy
holizmu wymierzone sà przeciwko
skrajnoÊciom atomizmu i mechanizmu oraz jest to poglàd przeciwstawny redukcjonizmowi. Z kolei teleologia (gr. teleos – cel, logos – s∏owo,
nauka) jest to nauka o celu, teoria
celowoÊci. WyjaÊnienie teleologiczne, wywodzàce od ca∏oÊci, jest przeciwstawne mechanistycznemu (wychodzàcemu od cz´Êci sk∏adowych)18.
Ogólna teoria systemów rozpatruje wi´c relacje mi´dzy w∏asnoÊciami
elementów i systemów bez wzgl´du
na to, czym te elementy i systemy sà
oraz bez wzgl´du na to, jaka jest
istota badanych zjawisk. System jest
kategorià epistemologiczno – metodologicznà, bardzo szeroko stosowanà w nauce, a podejÊcie systemowe jest nadal istotnym paradygmatem w naukowym poznaniu rzeczywistoÊci.
Poprzez integracj´ dziedzin dynamicznego uk∏adu, jakim jest system
logistyczny, mo˝na uzyskaç efekt synergiczny (z gr. syn – razem, wspólnie
+ ergon – praca, dzia∏anie). W tym
przypadku odzwierciedlenie znajduje
arystotelesowska dewiza – „ca∏oÊç to
wi´cej, ni˝ suma cz´Êci”.
Rozwojowi logistyki w cz´Êci
pragmatycznej nie towarzyszy równie dynamiczny rozwój teorii logistyki.
Przedmiotem badaƒ w logistyce sà
systemy i realizowane w ich ramach
procesy. Zatem podstaw teoretycznych logistyki nale˝y poszukiwaç
w teorii systemów. Natomiast podstaw teorii systemów – w holiêmie
i teleologii.

Por. L. Krzy˝anowski, Podstawy …, op. cit., s.58.
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