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Edukacja logistyczna – czas si´gnàç do korzeni
Moje spostrze˝enia, omówione w artyku∏ach w nr 6/2004 i 1/2005 Logistyki,
pragn´ przybli˝yç na tle zeszytu nr
4/2004, poÊwi´conego edukacji logistycznej. Zawarte w nim informacje
i wypowiedzi na temat umiejscowienia
logistyki w standardach nauczania,
praktycznej jej przydatnoÊci, powszechnie realizowanych siatek programowych
i siatki Politechniki Wroc∏awskiej - proponowanej jako uniwersalnej dla wy˝szych studiów technicznych, nie pokrywajà si´ w z moimi spostrze˝eniami. Od
dawna zauwa˝a si´, ˝e w Polsce logistyka nie mo˝e zaistnieç jako dziedzina
wiedzy. Brak jej „jednolitego kanonu
i teorii”, na bazie których realizowane
by by∏y programu edukacyjne. Trudno
tworzyç „jednolity kanon i teori´” dziedziny, gdy dwuznacznie definiowany
jest jej obszar zainteresowaƒ. T∏umaczàc na j´zyk polski, okreÊleniu logistyka przypisano, moim zdaniem, ró˝nà semantyk´, ni˝ ma zagranicà. Nie pierwszy to przyk∏ad – mamy ju˝ „technologi´”. Mo˝e to przypadek, a mo˝e Êwiadome dzia∏anie, bo „mieç nazw´ to zaistnieç co najmniej w 50%”. W tym modnym obszarze zaistnia∏o ju˝ wielu, ja
te˝ wÊród nich, ale nie staram si´ „˝yç”
z nazwy. WyjaÊnieniu poj´cia logistyka
poÊwi´ci∏em wyk∏ad na Konferencji
„WROLOG 2003” oraz artyku∏ „Logistique, logistika – gospodarka materia∏owa, logistyka” [10]. OkreÊlenia te, chocia˝ ró˝nià si´ tylko jednà literà, obejmujà dwa zupe∏nie ró˝ne obszary dzia∏alnoÊci, bo: Logistique – transport,
kwaterowanie i zaopatrzenie wojsk, Logistike – sztuka liczenia, kalkulowania,
poszerzana na Logistikon – si∏a rozumu,
rozsàdek przeniesione do j´zyka polskiego z ∏aciny „logica”– sztuka nale˝ytego wnioskowania. To wyraêne rozró˝nienie s∏owa logistyka zaznaczono
w S∏owniku Wyrazów Obcych – PWN,
1997 r. w postaci: znaczenie II i znaczenie I. Nr 4/2004 Logistyki „Edukacja logistyczna” chce ustalaç „jednolity kanon
i teori´” dla – transportu, kwaterowania
i zaopatrzenia wojsk, czy – si∏y rozumu
i sztuki nale˝ytego wnioskowania.
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Transport, kwaterowanie i zaopatrzenie wojsk, istotne elementy obszaru
dzia∏aƒ w ubieg∏ych wiekach, dziÊ rozszerzone do transport, magazynowanie, zaopatrzenie, dystrybucja, ja uto˝samiam z dziedzinà wiedzy gospodarka
materia∏owa, w której przyjmuje si´
z regu∏y koncepcje filozofii materialistycznej, a problemy rozpatrywane sà
jako zdeterminowane i mogà byç redukowane, natomiast ludzie sà sterowani
przez zakazy i nakazy (behawioryzm).
To obszar wiedzy, który posiada swój
„jednolity kanon i teori´”, modele mogà byç zkwantyfikowane i nie staram
si´ rozwijaç mojej wiedzy w tym obszarze. Natomiast interesuje mnie „si∏a rozumu”, sztuka liczenia i kalkulowania –
wywodzàca si´ z filozofii – logika sformalizowana – logistyka. O tej pisz´
w moich artyku∏ach. Staram si´ nieco
wyjaÊniç semantyk´ i przybli˝yç koncepcj´ post´powania, która mog∏a by
w rezultacie wspólnie poprowadzonych
prac rozwiàzaç ten, dla mnie, nie tylko
teoretyczny lecz podstawowy, praktyczny problem logistyki.

Edukacja to misja spo∏eczna
„Takie Rzeczypospolite, jakie ich m∏odzie˝y chowanie”. Wielokrotnie obserwowa∏em, a po latach (ponad 50 lat prowadzi∏em wyk∏ady w Politechnice Warszawskiej) w czasie spotkaƒ z moimi by∏ymi s∏uchaczami dowiadywa∏em si´, jak
g∏´boko w ich umys∏y zapad∏y niektóre
moje poglàdy, czy przemycane idee.
Przypominali mi je. One w nich ˝yjà. Zawód nauczyciela obcià˝a jego wykonawców najwy˝szà z mo˝liwych odpowiedzialnoÊcià spo∏ecznà. Przedszkolanki mówià „to plastelina, która si´ tak
wspaniale lepi”. Na m∏ode umys∏y rzucane jest ziarno szlachetne, pospolite lub
plewy obcià˝one indywidualnym pojmowaniem rzeczywistoÊci. Dla mnie to
kszta∏towanie osobowoÊci wychowanków, ju˝ nie plasteliny, a obróbka stali.
Z tego nikt nie rozlicza nauczycieli akademickich, natomiast nonszalanckie,
niedba∏e wykonywanie przez nich za-

wodu, moim zdaniem, to objaw doÊç
powszechny w Polsce, przynosi niewymierne szkody spo∏eczne. Ogólna infrastruktura pracowników nauki, moim
zdaniem, zbudowana przez uprzednie
w∏adze, s∏u˝y∏a do wykorzystywania tej
grupy inteligencji i obecne zmiany
prawne nadal nie preferujà rzetelnego
wykonywania tego zawodu. Jednak istniejà tak˝e dodatkowe przes∏anki „rozgrzeszajàce” niedba∏ych. Szczególnie
wyraênie zaistnia∏y one na kierunku logistyki. Do takich zaliczam brak merytorycznych podstaw i teorii logistyki, co
pozwala na doÊç dowolnà interpretacj´
wymaganych treÊci i minimów programowych studiów. Logistyka zosta∏a
uznana przez MENiS za przedmiot kierunkowy i oferuje si´ na nià [1] 120,
150, 165, 180, 420, 450 a nawet 525 godzin wyk∏adów i çwiczeƒ. „CoÊ tu nie
gra”. Wskazuje to, jak zwraca uwag´
prof. W∏odzimierz Rydzkowski, na brak
„niezale˝nie od rodzaju i typu studiów
wspólnego kanonu i swoistego rdzenia
programu specjalnoÊci logistyka” i pozwala to odnosiç wra˝enie, „˝e wyk∏adowcy wyk∏adajà to, co umiejà, a nie to,
co jest aktualnie potrzebne” [1].
Trudno uwierzyç, ˝e na trudny, bo
obejmujàcy obszary mi´dzydziedzinowe przedmiot logistyka, który 10 lat temu wyk∏adany by∏ zaledwie na kilku renomowanych uczelniach, dziÊ nagle
znaleziono wyk∏adowców z odpowiednim doÊwiadczeniem naukowym i praktycznym dla prowadzenia zaj´ç na ponad 50 uczelniach. Wszak wyk∏adowca
poza znajomoÊcià metod i narz´dzi (robi to wielu „ksià˝kowo”) – musi prezentowaç w∏asne lub obce, ale dobrze
przeçwiczone koncepcje i strategie,
wynikajàce z praktycznego rozeznania
bie˝àcych i prognozowanych wizji rozwoju dziedziny. Tego nabywa si´ po
wielu latach sukcesów i pora˝ek. Odnosz´ wra˝enie, ˝e szczególnie na tych
„nowych” uczelniach programy cechuje
eklektycznoÊç, powsta∏a z kompilatorstwa wiedzy wyk∏adowców dawniej nabytej oraz potrzeba przekwalifikowania
si´ na „modny” przedmiot. Wo∏anie
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o minima programowe i controlling [2]
przedmiotu logistyka, od lat podnoszone przez naukowców w artyku∏ach i na
konferencjach, zauwa˝ajàcych rozlewajàcy si´ przyrost rekrutacji studentów,
przy stagnacji bazy i merytorycznych
podstaw przedmiotu, nie powinno byç
kierowane do organizacji spo∏ecznych.
Polskie Towarzystwo Logistyczne zorganizowa∏o II Forum Edukacyjne w Sopocie 13.12.2003 r. gdzie przyj´to ustalenia:
• „programy nauczania logistyki w Polsce
wymagajà zmian, a przede wszystkim
ustalenia wspólnych przedmiotów”,
• „koniecznoÊç zmian w istniejàcych
obecnie programach nauczania logistyki, a zw∏aszcza okreÊlenia listy wspólnych przedmiotów„[3].
Redakcja Logistyki (patron medialny
Forum) poinformowa∏a, ˝e „Wnioski
i szczegó∏owe wyniki analizy zostanà
opublikowane w jednym z kolejnych wydaƒ czasopisma Logistyka”. Ukaza∏o si´
ju˝ kilka zeszytów, w tym zeszyt specjalny poÊwi´cony Edukacji Logistycznej,
a o wnioskach i analizie cisza. Dla mnie
jest to zrozumia∏e. Poszczególne uczelnie nie sà zainteresowane ustaleniem
obowiàzujàcego „kanonu”. To wielu
utrudni beztroskie wyk∏adanie tego „co
im le˝y”, a nie tego, co spo∏ecznoÊç uzna
za konieczne i b´dzie podlegaç „controllingowi„[2]. Jedynie instytucja nadrz´dna, odpowiedzialna za poziom nauczania
w Polsce – gdy od 10 lat profesorowie
(dla których wyk∏ad to zobowiàzanie
spo∏eczne, a nie tylko pozyskiwanie
Êrodków materialnych) zwracajà uwag´
na niedopuszczalny stan – powinna podjàç dzia∏anie. Ustalenie semantyki,
wspólnych przedmiotów i iloÊci przewidzianych na nie godzin wymaga konsensusu pomi´dzy instytucjami nauczajàcymi, który jednak, szczególnie dla s∏abych, b´dzie niewygodny. Tego ˝adna
jednostka uczelniana ani organizacja
spo∏eczna nie jest w stanie wykonaç. To
obowiàzek MENiS.

Poszukiwanie podstaw, na bazie
których mo˝na by wykreowaç
teori´ logistyki
Logistyka jako sformalizowana filozofia istnieje w ˝yciu ludzi „od zawsze”.
Nasilenie jej rozwoju wià˝e si´ z ewolucjà koncepcji filozoficznych, potrzeby
oraz rozwoju narz´dzi u∏atwiajàcych jej
formalizacj´.

Rozwój cywilizacji i kultury na tle
zmieniajàcej si´ infrastruktury powoduje zmian´ aksjologii i celów, w których
realizacji ma ona wspomagaç cz∏owieka. S∏abnie dominacja materializmu, narastajà potrzeby ludzi. Korzenie logistyki, jako sformalizowanej logiki, obszaru
filozofii, si´gajà do paradygmatu cz∏owiek – Êwiat. Przyjmujemy jakàÊ koncepcj´ filozoficznà, która pomaga nam
w rozÊwietleniu interesujàcego fragmentu rzeczywistoÊci. Istnieje wiele
koncepcji filozoficznych. Skrajne zestawienie to racjonalistyczne – irracjonalistyczne, materialistyczne – idealistyczne. Przyj´ta koncepcja narzuca idee
przyjmowane w modelowanej przez nas
rzeczywistoÊci. In˝ynierska propozycja
syntezy systemu i logistyki, podana
przeze mnie (w zasadzie filozofia nie toleruje syntezy), koncentruje uwag´ na
dwu kraƒcowych koncepcjach. Takie
uproszczenie u∏atwi∏o mi graficznà interpretacj´ problemu dla popularnego
czasopisma. Rozwój filozofii spowodowa∏, ˝e w rzeczywistoÊci skala ta jest
rozcz∏onkowana na czàstkowe, autonomiczne wobec siebie koncepcje, nie
kompatybilne z pozosta∏ymi.
Si´gajàc do êróde∏ historycznych –
trywialnie definiuj´ – logistyka to praktyczna, w miar´ sformalizowana filozofia dzia∏ania w interesujàcym mnie
przypadku, w obszarze zarzàdzania
procesem. Nie jest to dla mnie synonim
gospodarki materia∏owej i us∏ug, jak
przyjmuje wielu i definiuje [4]. Mo˝e
dojdà do wniosku, ˝e ja nie zajmuj´ si´
logistykà – a mo˝e nie zauwa˝yli, ˝e jej
rozwój wywo∏a∏a ewolucja koncepcji
˝ycia ludzi, a nie tylko post´p techniczny i rozwój Êrodków informatycznych
oraz sprz´tu technicznego. Filozofia
preferujàca metody myÊlenia, a nie
tworzàca teorii, hipotez czy regu∏, rozwijana tak˝e na gruncie logiki, na skutek rozwoju cywilizacji w dà˝eniu do
jej praktycznego wykorzystania zosta∏a
cz´Êciowo sformalizowana. Powsta∏a
sylogistyka, pos∏ugujàcà si´ nie kilkudziesi´cioma Arystoteleskimi, a tysiàcami „prawd”. Sformalizowana poprzez
wiedz´, u∏atwia praktyczne jej wykorzystanie przez cz∏owieka jako podmiotu, dajàc Mu podstawy do uporzàdkowanego myÊlenia i dzia∏ania. Przyjmuj´,
˝e màdroÊç plus wiedza to logistyka.
Przypuszczam, ˝e to ostatnie moje
stwierdzenie wzbudzi∏o niepokój
u prof. Marka Fertscha i artyku∏ „Dia-

gnoza s∏uszna, kuracja dyskusyjna” [5].
„DyskusyjnoÊç kuracji”, moim zdaniem,
powsta∏a mi´dzy nami stàd, ˝e prof. M.
Fertsch wyjaÊnia, i˝ „Logistyka nale˝y
w mojej opinii do kategorii „wiedza”. Ja
natomiast (pozostaƒmy w kr´gu ilustracji medycznej), nim wykorzystam mojà
wiedz´, analizuj´ stan psychiczny pacjenta. Nie tylko analizuj´ wyniki badaƒ
morfologicznych – tu anga˝uj´ mojà
wiedz´ – ale poszerzam jà o intuicj´,
empati´ i staram si´ dojÊç do „idei”
tkwiàcych w umyÊle pacjenta, które majà wp∏yw nie tylko na zachowania zewn´trzne, ale tak˝e dzia∏anie organów
wewn´trznych pacjenta.
MàdroÊç urz´dowo gwarantujà nam
studia (choç znamy powiedzonko „On
jest uczony ale nie màdry”). Uwa˝am,
˝e na dowolnym kierunku studiów –
ekonomiczne, techniczne, humanistyczne – mo˝na dojÊç do specjalizacji
logistyka. Szerzej na ten temat w „Uwagach” dr Ma∏gorzaty Maternowskiej [6].
Jednak studia techniczne, preferujàce
materialistycznà wizj´ Êwiata, ma∏o
czasu przeznaczajà na ogólny rozwój
osobowoÊci studenta (brak filozofii czy
logiki). Na wad´ t´ cz´sto zwraca si´
uwag´. Brak podstaw ogólnych przy
„zapatrzeniu w siebie” (technika to pot´ga) powoduje powstawanie okreÊleƒ
typu logistyka mi´kka i twarda, dualizm
logistyki, inteligentna logistyka, elastyczna logistyka itp.
O filozofii logistyki cz´sto na konferencjach mówi∏ prof. Stefan Abt,
a ostatnio prof. Krzysztof Rutkowski
(„Logistyka jest swoistà filozofià zarzàdzania, dyscyplinà naukowà i sztukà
praktycznego dzia∏ania...„[6]), podkreÊlajàc zawsze powinowactwo logistyki
z filozofià, kulturà, a wi´c màdroÊcià
˝ycia cz∏owieka. Przypominam, w moich dociekaniach skupiam si´ na obszarze wiedzy semantycznie definiowanej
jako logistikon – si∏a rozumu, nie logistique – transport [10].
Jak istotne znaczenie w logistyce ma
przyj´cie filozoficznej koncepcji poznania postaram si´ wykazaç na tle historii
rozwoju logistyki w Polsce. Jej przebieg
przyczyni∏ si´, moim zdaniem, tak˝e do
braku post´pu w jej rozwoju.
Teoretyczne odkrycia przyrodników,
dokonane ok. po∏. XIX w., wskazywa∏y
na determinizm i jednolitoÊç wszechÊwiata oraz budzi∏y nadziej´ jednolitego
poznania wszelkich jego prawid∏owoÊci.
Sprzyja∏o to zapanowaniu pozytywi-
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stycznej metody myÊlenia. Determinizm, redukcjonizm, a w stosunku do ludzi behawioryzm, zapanowa∏ w logistyce polskiej. Przysz∏a ona do nas z wojska, gdzie te zasady obowiàzywa∏y od
„zawsze”. Pierwsza (dla mnie) w Polsce
w tym obszarze wiedzy ksià˝ka to „Podstawy logistyki” – Gdaƒsk 1993 r., w której „podstawy” opracowa∏ zawodowy
wojskowy H. Woêniak, natomiast „metody i narz´dzia” ekonomista S. Abt. Filozoficznie patrzàc, celem logistyki cywilnej jest „uszcz´Êliwiç klienta”, wojskowej – „zabiç go”. Przyj´to koncepcj´ filozoficznà – materialistycznà, w której
cz∏owiek przedmiot (˝o∏nierz) jest behawioralnie sterowany (dowództwo).
Koncepcj´ filozofii logistyki ustalonej
w ksià˝ce „Podstawy logistyki” podjà∏
(zmieniajàc w swoim czasie nazw´) Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM),
koncentrujàc swoje prace na problemach
zaopatrzenia materia∏owego, w tym wojska, jako silna organizacja przynale˝na
do stowarzyszeƒ mi´dzynarodowych, organizujàca kongresy mi´dzynarodowe,
a nawet patronujàca powsta∏ej przed kilku laty Wy˝szej Szkole Logistyki. Instytut
koncentruje swojà problematyk´ na ∏aƒcuchach dostaw. Obowiàzuje nawet definicja: „Logistyka jest procesem zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw”.
Je˝eli przyjmiemy, ˝e korzenie logistyki tkwià w koncepcjach filozoficznych, to ka˝dy model wykazuje wzgl´dnà d∏ugowiecznoÊç i trwanie w nim
„wiecznie” grozi intelektualnà katastrofà, gdy˝ jego „piewca” nie zauwa˝a, ˝e
jego model ju˝ si´ prze˝y∏. Koncepcje
przetwarzamy na modele, które trwajà
tak d∏ugo, jak d∏ugo przy ich pomocy
mo˝emy rozjaÊniç fragment poznania.
Ich ˝ywotnoÊç jest przemijajàca, gdy˝
„prawda” nie jest zawarta w tej wybranej przez nas koncepcji, a tym bardziej
w wykreowanym z niej modelu, a w ca∏ym ciàgu idei zawartych w fazach modelowanego procesu.
Moje kontakty z tzw. „ekonomià kapitalizmu” poprzez Stowarzyszenie Profesorów Europejskich Dêwignicowców
pozwoli∏y mi na udzia∏, ju˝ na poczàtku
lat 80 ub. stulecia, w „Rozmowach Dortmundzkich” [7]. Korzystajàc z osobistych kontaktów z organizatorem tych
rozmów, prof. Iünemannem, (ówczesny
wyk∏adowca Dêwignic i Transportu Wewn´trznego na Politechnice w Dortmundzie oraz dyrektor Instytutu Fraunhofera – Institut für Materialfluss und
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Logistik IML – w Dortmundzie), wyg∏osi∏em tam 3 referaty w kolejnych latach.
Wracajàc do tych wspomnieƒ i konfrontujàc je z sytuacjà w Polsce zauwa˝am
merytorycznà istotnà ró˝nic´ prezentowanych prac, a mianowicie:
• „Rozmowy Dortmudzkie”, w których
referaty i uczestnictwo stanowili
w 80% pracownicy przemys∏u, koncentrowa∏y si´ g∏ównie na metodykach logistyki produkcji, a nie tylko
na ∏aƒcuchach dostaw
• towarzystwo doradczo – projektowe
„MATALOG” grupowa∏o, wg informatora, 19 wybitnych fachowców z poszczególnych dzia∏ów produkcji przemys∏owej. Wychodzàc od technologii produkcji kszta∏towano zaopatrzenie i zbyt.
W 1993 r. pod mojà redakcjà ukaza∏
si´ zeszyt specjalny „Logistyka” Problemy Maszyn Roboczych Nr 2, wydawnictwo KBM-PAN, w którym zaprezentowano tak˝e artyku∏y z Holandii, Niemiec
i Szwecji. W moim artykule, sk∏aniajàcym si´ do koncepcji idealistycznych,
wprowadzi∏em w modelu uk∏adu elementy abstrakcyjne, zwiàzane z umiej´tnoÊciami ludzi uczestniczàcych w nim.
Powszechnie zauwa˝a si´ koniecznoÊç
modelowania obszarów, w których dzia∏ajà obiekty martwe, ale tak˝e wspó∏pracujàce z ˝ywymi, sterowanymi zewn´trznie, co kreuje w gronie techników wiele
nowotworów j´zykowych, stanowiàcych
zbitk´ poj´ç; np. sieci neuronowe, kody
genetyczne, sztuczna inteligencja itp.
Ich adekwatnoÊç z nazwà – pierwowzorem, zaczerpni´tym z biologii, jest ˝adna. Np. z poj´cia wieloznacznego w biologii, tradycyjnie odnoszonego tylko do
ludzi – inteligencja – obejmujàcego co
najmniej zdolnoÊç dostosowania si´ do:
zaistnia∏ych warunków, sytuacji spo∏ecznej i dóbr kultury, wyeliminowano dwie
ostatnie cechy, a wbudowujàc cybernetyczne sterowanie dostosowania powsta∏a sztuczna inteligencja kreowana
w logistyce jako, np. „inteligentne ∏aƒcuchy dostaw„[6]. Jest to dla mnie poszukiwanie rozwiàzaƒ, w których algorytm
dzia∏ania nie mo˝e byç skwantyfikowany
bez udzia∏u umiej´tnoÊci decydenta. Kody kreskowe, Internet, noÊniki oparte na
cz´stotliwoÊciach radiowych itd. pozostanà dla mnie narz´dziami wspomagajàcymi, a nie zast´pujàcymi inteligencj´
decydenta. Ten cz∏on okreÊlam jako abstrakcja, a jego logikà formalizacji zajmuje si´, np. algebra abstrakcyjna, matematyka dyskretna.

Sàdz´, ˝e ka˝da z wy˝szych uczelni
paƒstwowych, nauczajàca w dziedzinie
zarzàdzania przyjmuje Êwiadomie lub
intuicyjnie któràÊ z koncepcji filozoficznych. Z niej „pobiera” za∏o˝enia ideowe
dla modelowania procesów zarzàdzania. Z sympatii, acz niedyskretnie, wybieram dwa przyk∏ady.
Prof. Danuta Kisperska – Moroƒ [8] rozpoczyna referat od przytoczenia powiedzenia „Zrealizuje si´ to, co da si´ zmierzyç” i po szczegó∏owej analizie, co i jak
nale˝y zmierzyç, dochodzi do wniosku,
˝e „Âcis∏e odseparowanie wzajemnych
wp∏ywów tych mierników jest raczej
trudnym zadaniem, bowiem odzwierciedlajà one wielowymiarowe zjawiska”. To
problem powszechnie wyst´pujàcy w logistyce uwzgl´dniajàcej holizm zjawisk.
Rozwiàzaç go powinniÊmy, przyjmujàc
okreÊlonà logik´ dzia∏ania, która realizowana w stosunku do zespo∏ów ludzkich
wymaga przyj´cia koncepcji filozoficznej.
Co studentom proponuje?
Prof. Stanis∏aw Krawczyk [9] wyró˝nia
w procesie „klasy elementarnych operacji,
jakimi sà aktywnoÊç i dzia∏ania”. Dalej:
„Poj´cie aktywnoÊci b´dziemy odnosiç do
oddzia∏ywaƒ intelektualnych”. To dla
mnie sfera abstrakcji, której wyjaÊnienie
wymaga przyj´cia koncepcji filozoficznej.
Prace prowadzone w tych oÊrodkach
od wielu lat stanowià indywidualne „atmosfery” nauczania, okreÊlane zwykle
jako szko∏y danego profesora, zespo∏u
czy uczelni. Nurt ten nie zaistnia∏ nagle
wraz z pojawieniem si´ w Polsce terminu logistyka. Istnia∏ „od zawsze”, a jedynie zatoczy∏ szersze kr´gi na skutek:
• koniecznoÊci holistycznego rozwiàzywania problemów
• udowodnionej znacznie wy˝szej, ni˝
przeci´tna, efektywnoÊci dzia∏aƒ
w obszarach na styku dziedzin
• sp∏ycenia g∏´bi produkcji
• ruchów proekologicznych i prozdrowotnych.
Krótko: producent jest dziÊ s∏ugà klienta, a jego zadowolenie wymaga si´gni´cia
do psychologii i logicznego dzia∏ania. Uzyskaç zadowolenie klienta to sztuka wymagajàca modelowania procesów, których
wynik powstaje przez ciàg∏e przenikanie
si´ w procesie wiedzy z ró˝nych dziedzin.
Moje propozycje zawarte w publikacjach, mo˝e b´dà bardziej czytelne, gdy
zacytuj´, jak odebra∏ je i zrecenzowa∏ zewn´trzny obserwator F. Przystupa w czasopiÊmie „Systems” – Journal of Transdisciplinary Systems Science nr 2003 r.
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W systemach zbudowanych z elementów S.
Oziemski wydziela elementy o niezmiennej
charakterystyce i wzajemne relacje pomi´dzy
nimi. Takie „martwe systemy” nazywa mechanizmami, a istoty ich zaszeregowania nie
zmienia nawet w przypadku cybernetycznego
sterowania. W rozwiàzaniach tych istnieje tylko „morfé” i udzia∏ w nich ludzi zawsze sprowadza do przedmiotowego dzia∏ania. Nie stanowi∏o to obszaru Jego badaƒ, gdy˝ cofa si´
On do ontologii i poj´cia istnienia. Wed∏ug
Arystotelesa istnienie wymaga zdefiniowania
mocy sprawczej (éidos) oraz przedmiotu
(morfé). Gdy ma si´ do czynienia z systemami,
w których czynnie podmiotowo zaanga˝owani sà ludzie – i od nich zale˝y skutecznoÊç systemu, przy modelowaniu systemu uwzgl´dnia
si´ oÊ morfé poszukujàc idei – éidos, w∏aÊciwej
dla upodmiotowanego cz∏owieka.
Modelowanie systemów wspartych na mocy sprawczwej (éidos) oraz przedmiocie
(morfé) pozwala na poszukiwanie zwiàzków
interdyscyplinarnych z obrazowaniem ich
przez mapy, bry∏y, przestrzenie n-wymiarowe. S. Oziemski proponuje upodmiotowienie
cz∏owieka w systemach z uwypukleniem
umiej´tnoÊci. Formalizacja struktur systemu
nie mo˝e staç na Êcie˝kach decyzyjnych jak
przeszkoda. Preferowaç nale˝y rozwiàzania
twórcze, z optykà na ludzi. Materialna pow∏oka systemu pozostaje „rozmyta” uwra˝liwiona na wp∏ywy otoczenia.
„Analizujàc zawartoÊç idei odkrywa
si´ i ustala czyste mo˝liwoÊci oraz
zwiàzki konieczne mi´dzy czystymi jakoÊciami idealnymi” (R. Ingarden –
Fenomenologia ontologii).
Elementarnym przyk∏adem mo˝e byç
dzia∏anie zwane „business reengineering”.
Dla wielu restrukturyzacja jest zwiàzana z zaprojektowaniem od podstaw
w sposób optymalny przebiegu wszystkich z realizowanych w przedsi´biorstwie procesów przep∏ywu materia∏ów
i informacji; to obszar gospodarki materia∏owej. Jednak to nale˝y zrobiç rozpoczynajàc od zmiany koncepcji filozofii zarzàdzania zasobami ludzkimi,
w tym wymiernymi iloÊciowymi, ale
tak˝e niewymiernymi tkwiàcymi w ludziach, tworzàc obszary samorealizacji
wynikajàce ze zmiany decyzyjnoÊci
i motywacji, si´gajàc do najni˝szych
poziomów zarzàdzania operacyjnego.
To wymaga najpierw przeobra˝enia
sposobu myÊlenia za∏ogi, powinno wynikaç z jakiejÊ wizji, misji, idei dzia∏ania
zaakceptowanej przez za∏og´.
Gdyby oÊrodki akademickie, wyk∏adajàce przedmiot logistyka, zechcia∏y

ujawniç uprzywilejowane przez nie
koncepcje filozoficzne oraz sposób ich
prze∏o˝enia w obszar idei sterowania
procesem, ∏atwiej by∏oby poszukaç
wÊród nich zwiàzków preferujàcych
„kanony i teorie logistyki”.
Równolegle, a mo˝e nawet w cieniu
ILiM, pracuje w Polsce kilka organizacji
inicjujàcych integracj´ naukowo – technicznà uczelni z przemys∏em w obszarze logistyki. Ró˝ne has∏a – dla mnie –
koncepcje filozoficzne – przyÊwiecajà
tym wysi∏kom. Najbli˝sza mi jest Konferencja Logistyki Stosowanej – Total Logistic Management, której przewodniczàcym jest prof. Lech Bukowski, a organizatorami Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Krakowska, Politechnika Cz´stochowska i Techniczny Uniwersytet Clausthal (RFN). Konferencje rozpocz´te w po∏owie lat 90. ub. wieku,
odbywajà si´ corocznie. W grudniu
2004 r. odby∏a si´ ósma. Podstawowym
has∏em Konferencji jest integracja dziedzin wiedzy zajmujàcych si´ logistykà.
Jako zasad´ przyj´to, ˝e obrady prowadzi co najmniej dwóch przewodniczàcych, ekonomista i technik. Przypomn´
tylko has∏a poszczególnych konferencji:
• trzecia – Engineering Æ Economics Æ
Management
• czwarta – Logistyka problem interdyscyplinarny
• piàta – Technika antropocentrycznych uk∏adów logistycznych
• szósta – Metodyki pozwalajàce na integracje logistycznych systemów
technicznych i zarzàdzania
• siódma – Social Science  Engineering  Ekonomics  Menagement
W sumie oko∏o 300 referatów, np. z:
Akademii Ekonomicznych Katowice,
Kraków, Wroc∏aw; Politechnik Cz´stochowa, Warszawa; Uniwersytetów
Gdaƒsk, Opole, AGH -Kraków, ATH Bielsko-Bia∏a, WAT – Warszawa, które zosta∏y przedyskutowane przez grono
(Êrednio 100 uczestników) wybitnych
specjalistów z kilku dziedzin i stanowià
materia∏ znacznie przybli˝ajàcy „kanon
i teori´ logistyki”. Prac takich w Polsce
istnieje wi´cej. Konieczna jest ich integracja w skali kraju.
W programach edukacyjnych problemy muszà stanowiç podstaw´ nauczania, z której wyniknie koncepcja filozoficzna zarzàdzania procesami. Z narz´dziami na ogó∏ dajemy sobie rad´.
Wi´kszoÊç niepowodzeƒ wynika z mentalnoÊci uczestniczàcych w nich ludzi.

Elementy programu studiów
akademickich na kierunku logistyka
Tworzàc standardy nauczania nale˝y
pami´taç, ˝e przekazywana wiedza zacznie byç samodzielnie wykorzystywana
przez naszych uczniów za, np. 8 lat. To
temat licznych artyku∏ów w Logistyce.
Np.: W. Rydzkowski „Aktualne tendencje w logistyce europejskiej” (1/1999), I.
Fechner „Logistyka na progu nowego
stulecia” (1/2000), G. Szyszka „Polska logistyka na progu 2002 roku” (4/2002).
Odpowiedzialnie musimy przewidzieç,
jaki poziom rozwoju osiàgnie cywilizacja i na jej tle jakie zadania b´dà realizowaç nasi wychowankowie. Z epoki industrialnej przez postindustrialnà zbli˝amy si´ do epoki wiedzy. To doÊç powszechna prognoza, choç wàtpliwoÊci
rodzà si´, gdy chcemy wiedzieç, jaka to
wiedza. Przewa˝a poglàd, ˝e b´dzie to
era humanizmu, ergologii, jednostki.
Akceptujàc ten poglàd tworzymy uk∏ady
dzia∏ania zwiàzane z zarzàdzaniem procesami, w których uczestniczà obiekty
fizyczne i biologiczne, w koncepcjach
i strategiach, przetwarzanych na schematy, modele, algorytmy obliczeniowe
itd. Na pierwszym planie musimy postawiç dobro cz∏owieka z kryteriami dzia∏ania prozdrowotnego ku samorealizacji
przyjaznego dla uczestników i u˝ytkowników tych procesów. W moich pracach
t´ koncepcj´ filozoficznà nazywam antropocentryzmem.
Program edukacji logistycznej proponuj´ rozpoczàç od bloku wyk∏adów
(ka˝dy w iloÊci ~ 45 godzin dydaktycznych), dajàcych podstawy teoretyczne
tej dyscypliny.
• Koncepcje filozoficzne. Jest ich wiele.
Na tle historycznego ich rozwoju
mo˝na przybli˝yç je do zastosowaƒ
praktycznych w ró˝nych dziedzinach.
Np. w technice by∏yby to koncepcje
technocentryczna, socjotechniczna,
antropotechniczna, antropocentryczna. Z ich za∏o˝eƒ ideowych wynika
motywacja zachowania ludzi, ró˝na
w ró˝nych dziedzinach dzia∏ania.
• Filozofia systemów. Systemowym mo˝e byç nazwane dowolne uporzàdkowanie lub „system to ca∏oÊç dajàca
coÊ wi´cej ni˝ suma elementów”. Wyst´pujà w nich byty realne, irrealne
i nadrealne. Zagadnienia te wystàpià
na tle teleologii procesu, holizmu,
heurystyki, pozytywizmu logicznego.
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• Integracja dziedzin. Poprzez budow´
filozoficzno metodologicznego obszaru ka˝dej z dziedzin i ustalenie ich
kompatybilnych korzeni w obszarze
podstaw matematycznych, j´zyka, sylogistyki, introspekcji, umiej´tnoÊç.
W∏aÊciwoÊci powstajà w skojarzeniach
wzajemnych i mi´dzydziedzinowych.
• Systemy rachunku logicznego. Rozbudowany j´zyk matematyki Euklidesa – aksjomaty i ich predykaty, regu∏y
dowodowe, kwantyfikatory. J´zyk logiki formalnej jako podstawa do budowy systemów informacyjnych dla
kilku dziedzin.
Nie preferuj´ ˝adnego z tych zagadnieƒ. Ka˝de z nich jest wa˝ne.
Szczegó∏owe treÊci programów nale˝y
wybraç z dziedziny kierunku studiów,
dostosowujàc je do ogólnej idei zarzàdzania procesami zwiàzanymi ze specjalizacjà. Jedynie suma ich mo˝e staç si´
podstawà „kanonu i teorii logistyki”. Nie
zmienia to sytuacji, ˝e sposób przedstawienia i interpretacja zawartych tam
koncepcji filozoficznych mo˝e byç ró˝na,
charakterystyczna dla idei preferowanych w danej „szkole”, ale ró˝nice b´dà
sprzyjaç rozwojowi dziedziny i jej teorii.

Zakoƒczenie
Nowoczesne spojrzenie na logistyk´ nie
jest materialne. Odwo∏uj´ si´ do abstrakcji, jakà jest zarzàdzanie procesem w s∏u˝bie klienta. Kultura i myÊlenie klienta preferowane w sferze materialnej, spo∏ecznej
i emocjonalnej nale˝y powiàzaç ze sferà
produkcji i us∏ug. W obu tych sferach istnienie nale˝y Êledziç jako byt fizyczny
(morfé) oraz jego istot´ (éidos). Obie sk∏adowe istnienia podlegajà ciàg∏ej ewolucji.
Tradycyjne procesy logistyczne definiowane sà tylko w sferze materialnej i czerpià
dane z opracowaƒ statystycznych minionego okresu. Ignorujà stan, ewidencje odczuç, zachowaƒ kulturowych, spo∏ecznych, a wi´c ca∏à wiedz´ o psychice klienta, która decyduje o jego aksjologii zachowaƒ. DziÊ Êrodki teleinformatyki pozwalajà na modelowanie procesu z niewiarygodnà liczbà parametrów, a monitorowane w sposób ciàg∏y, uwzgl´dniaç mogà
tak˝e sfer´ abstrakcji. Operacjonalizacja
abstrakcji wychodzi naprzeciw mo˝liwoÊci rozeznania i modelowania obszarów
interdyscyplinarnych, wÊród których wiedza o kliencie powinna stanowiç motor
nap´dowy ca∏ego procesu. Na tym tle de-

cyzyjnie ustalone strategiczne za∏o˝enia
przedsi´biorstwa (wizja, misja, strategia,
struktura, wagi procesów) przefiltrowane
przez kultur´ [4], umiej´tnoÊç, decyzyjnoÊç firmy – powinny pozwoliç na algorytmizacj´ sfer interdyscyplinarnych. Spoiwa dziedzin nale˝y poszukiwaç w istocie
a nie tylko istnieniu bytów.
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Elektroniczna Platforma Komunikacyjna WSL
Wi´kszoÊç z nas przyzwyczai∏a si´ ju˝
do stron internetowych, na których
mo˝na znaleêç wiele, wcià˝ aktualizowanych informacji oraz pobraç formularze dokumentów, przes∏aç zapytanie itd.
Wy˝sza Szko∏a Logistyki od poczàtku
swojego istnienia posiada∏a rozbudowany internetowy serwis informacyjny a teraz, po trzech latach podnoszenia jakoÊci obs∏ugi studenta, uruchomi∏a elektronicznà platform´ komunikacyjnà dla
swoich studentów i pracowników. Jest
to nowa jakoÊç kontaktu, gdy˝ polega
na dost´pie studenta lub wyk∏adowcy
poprzez Internet do zintegrowanego
systemu informatycznego Uczelni. Nauczyciele akademiccy i studenci dysponujàc has∏em i kodem dost´pu, majà zapewniony bezpoÊredni wglàd do wybranych informacji z baz danych Uczelni.
Na stronie internetowej ka˝dy student
WSL znajdzie:
• dane teleadresowe i administracyjne –
przydzia∏ do grupy dziekaƒskiej, j´zykowej, informatycznej, specjalizacja,
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dane o praktykach itd.
• elektroniczny indeks – aktualizowany
po ka˝dym egzaminie czy zaliczeniu
(w terminie podstawowym lub poprawkowym)
• plan zaj´ç – z przypisanymi salami
i wyk∏adowcami
• informacje o aktualnym stanie op∏at
czesnego
• informacje i og∏oszenia Dziekanatu
Przes∏ane do Dziekanatu za poÊrednictwem platformy pytania czy proÊby
o wystawienie wymaganych dokumentów, sà realizowane indywidualnie dla
ka˝dego studenta równie˝ drogà elektronicznà. Kolejnym krokiem w rozwoju
funkcjonalnoÊci platformy b´dzie mo˝liwoÊç samodzielnego wystawiania dokumentów przez studentów i ich potwierdzenie podpisem elektronicznym, przez
uprawnionego pracownika WSL.
Ze wzgl´du na doÊç powszechne wykorzystanie notebooków przez studentów i wyk∏adowców, na terenie WSL uruchomiono swobodny, bezprzewodowy

dost´p do Internetu – Free Access Area.
Platforma poprzez swojà funkcjonalnoÊç
pozwala w du˝ym stopniu odcià˝yç Dziekanat WSL od bezpoÊredniej („przy okienku”) obs∏ugi interesantów, proponujàc
w zamian obs∏ug´ drogà elektronicznà,
w miejscu i czasie dogodnym dla studenta.
Jak przysta∏o na pierwszà w Polsce
wy˝szà uczelni´ kszta∏càcà logistyków,
konsekwentnie realizujemy wizj´ nowoczesnej uczelni.

