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Praktyczna przydatnoÊç wiedzy logistycznej
Logistyka jest najm∏odszà dyscyplinà
praktycznà w dziedzinie nauk ekonomicznych. Inne dyscypliny praktyczne,
takie jak marketing, finanse czy analiza
strategiczna, zdà˝y∏y ju˝ w o wiele
wi´kszym stopniu uporzàdkowaç swój
dorobek, a niektóre z nich – wbrew
swej nazwie – rozwin´∏y w∏asne teorie
odnoszàce si´ do szczebla mikro
(przedsi´biorstwa) i mezoekonomicznego (bran˝y). Natomiast dorobek teoretyczny logistyki jest skromny. Logistyka
funkcjonuje w du˝ym stopniu jako idea
integracji, zespó∏ postulatów i konglomerat metod.1 Mamy tu do czynienia ze
zr´bami teorii normatywnej. Odnoszàc
do siebie poj´cia „logistyka” i „teoria”,
mówimy raczej o poszukiwaniu teorii,
które sà przydatne dla budowy schematów analitycznych dla problemów z zakresu logistyki. Odbywa si´ to zresztà
w sposób chaotyczny. Zdarzajà si´ nawet poglàdy, ˝e inny zespó∏ teorii jest
przydatny dla logistyki jako ca∏oÊci a inny dla logistyki mi´dzynarodowej, mimo i˝ podzia∏ na logistyk´ krajowà
i mi´dzynarodowà ju˝ dawno straci∏
sens. Nie rozwijajàc tej kwestii trzeba
stwierdziç, ˝e warstwa teoretyczna logistyki ma dziÊ stosunkowo ma∏à przydatnoÊç praktycznà. Tkwi tu wielkie wyzwanie: trzeba doprowadziç do sytuacji,
w której i w logistyce udowodnione zostanie znane has∏o „nie ma nic bardziej
praktycznego ni˝ dobra teoria”.
Piszàc o praktycznej przydatnoÊci
wiedzy logistycznej nale˝y przede
wszystkim przyjrzeç si´ koncepcjom,
schematom, strategiom, metodom i narz´dziom zarzàdzania, które oferuje,
i z których korzysta logistyka. Przy próbie uporzàdkowania napotyka si´ jednak na trudnoÊci zwiàzane z traktowaniem w naukach o zarzàdzaniu wielu
tych poj´ç jako synonimów i z nazywaniem okreÊlonego zespo∏u idei i sposobów post´powania w ró˝ny sposób. Dla
potrzeb tego artyku∏u podzielono opisany zbiór na dwie cz´Êci. Do pierwszej
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zaliczono koncepcje, schematy analityczne i strategie, a wi´c elementy
o wi´kszym stopniu ogólnoÊci, odnoszàce si´ jednoczeÊnie do strategicznego poziomu zarzàdzania, a do drugiej
metody i narz´dzia, a wi´c elementy
odnoszàce si´ do operacyjnego poziomu zarzàdzania i o mniejszym stopniu
ogólnoÊci. Podzia∏ ten ma jedynie
umowny charakter, a jego ulepszenie
jest – bez wàtpienia – jednym z wyzwaƒ z zakresu systematyzacji wiedzy
logistycznej.

Koncepcje, strategie i schematy
Logistyk´ mo˝na traktowaç jako swoistà koncepcj´ (orientacj´) zarzàdzania.
Jej cechami charakterystycznymi sà:
• zintegrowane spojrzenie na przep∏ywy rzeczy i informacji w przedsi´biorstwie
• podkreÊlanie zalet wspó∏pracy z dostawcami i odbiorcami
• koncepcja ∏aƒcucha logistycznego jako kolejnych operacji logistycznych
• idea zarzàdzania logistykà w skali
wielu przedsi´biorstw (sieci przedsi´biorstw).
Zarzàdzanie logistyczne jest ÊciÊle
zwiàzane z zarzàdzaniem jakoÊcià. Logistyka bardzo mocno akcentuje te˝
potrzeb´ podnoszenia efektywnoÊci
(obni˝ki kosztów logistycznych i poprawy logistycznej obs∏ugi klienta), choç
tej kwestii nie mo˝na oczywiÊcie uznaç
za odró˝niajàcà logistyk´ od innych
dyscyplin, takich jak finanse czy marketing. Podobnie wyliczone wy˝ej cechy
charakterystyczne orientacji logistycznej wyst´pujà – choç w ró˝nym nat´˝eniu, w ró˝nej postaci i w odniesieniu do
innych podmiotów – w marketingu,
analizie strategicznej i innych dyscyplinach. Niemniej logistyk´ mo˝na uznaç
za na tyle spójny zbiór postulatów, i˝
uzasadnia to okreÊlenie „podejÊcie logistyczne w zarzàdzaniu” – na wzór na
przyk∏ad „podejÊcia marketingowego”.

Logistyka nie jest ca∏oÊciowà koncepcjà
zarzàdzania przedsi´biorstwem lub siecià przedsi´biorstw, ale jej du˝e znaczenie dla ulepszania zarzàdzania w takiej skali nie ulega wàtpliwoÊci. Jest
oczywiste, ˝e w polskich firmach nadal
widaç potrzeb´ popularyzacji i wdra˝ania „podejÊcia logistycznego”.
Ustalenie praktycznej przydatnoÊci
logistyki jako koncepcji wymaga jednoznacznego okreÊlenia jej relacji do wielu ogólnych koncepcji zarzàdzania.
Dotyczy to przede wszystkim:
• kompleksowego zarzàdzania jakoÊcià
(TQM)
• reengineeringu (BPR)
• konkurowania czasem (TBM)
• zarzàdzania wyszczuplonego (LM)
• zarzàdzania elastycznego (AM).
Logistyka pozostaje z tymi koncepcjami w stosunku substytucji, komplementarnoÊci i/lub krzy˝owania si´.2 Porzàdkowanie owych relacji i ich popularyzacja znacznie zwi´kszy∏oby przydatnoÊç praktycznà logistyki. Zarzàdzanie
logistyczne ma wybitnie ca∏oÊciowy
charakter i dlatego wszelkie niejasnoÊci
– na przyk∏ad na styku logistyki i LM –
mogà prowadziç do utraty potencja∏u
tkwiàcego w doskonaleniu zarzàdzania
logistycznego.
DziÊ powszechnie akceptowany jest
poglàd, ˝e logistyka mo˝e byç bardzo
wa˝nym elementem strategii konkurencyjnej firmy. Oczywiste jest , ˝e takie firmy jak Xerox czy Dell swe sukcesy zawdzi´czajà w ogromnej mierze doskona∏ej logistyce. Mo˝liwe sà nawet takie
sytuacje, w których w pewnym okresie
logistyczna obs∏uga klienta staje si´
g∏ównym elementem tworzàcym przewag´ konkurencyjnà (OTIS, Catepillar).
Wiara w „konkurencyjnoÊç logistyki”
doprowadzi∏a nawet do stwierdzeƒ,
w których uto˝samia si´ logistyk´ ze
strategià firmy, co ju˝ oczywiÊcie jest
absurdem. Warto w tym miejscu wskazaç na to, ˝e przecenianie logistyki jest
równie szkodliwe, jak jej niedocenianie.

J. D∏ugosz, Relacyjno – jakoÊciowa koncepcja logistyki w zarzàdzaniu, AE w Poznaniu, Poznaƒ 2000, s. 14.
Relacje te omówiono szczegó∏owo w: Logistyka we wspó∏czesnym zarzàdzaniu, Red. M. Ciesielski, AE w Poznaniu, Poznaƒ 2003.
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U˝ywanie metafor w rodzaju „logistyka strategià firmy” dla
opisania sytuacji, w której dana firma lub wiele firm z danej
bran˝y (np. motoryzacyjnej) uzyska∏o obni˝k´ kosztów dzi´ki ulepszonej logistyce, to po prostu fa∏szowanie rzeczywistoÊci. Firmy te obni˝a∏y koszty we wszystkich obszarach
dzia∏alnoÊci, a ich sukcesy biorà si´ z sukcesów w zakresie
kosztów i z wielu cech ich produktów, z marketingu, polityki cenowej oraz wielu innych przyczyn.
Przekonaniu (czasem nadmiernemu) o roli logistyki
w kszta∏towaniu konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw nie towarzyszy dostateczny wysi∏ek w zakresie opisu i systematyzacji strategii logistycznych – jako strategii funkcjonalnych
firmy. Opisywane w literaturze strategie logistyczne sà albo
rozwini´ciem kolejnych modeli strategii konkurencyjnych
autorstwa M.E. Portera, albo odwo∏ujà si´ do takich poj´ç,
jak: elastycznoÊç, kontrola, procesy, rynek, informacja, partnerstwo, cykle, czas i dodawanie wartoÊci. Poj´cia te sà zasadniczymi kategoriami w zarzàdzaniu logistycznym lub
szerszymi kategoriami z zakresu zarzàdzania.
Mo˝na wi´c wskazaç na potrzeb´ uporzàdkowania zagadnienia strategii logistycznych. Zwi´kszy∏oby to bez wàtpienia praktycznà wartoÊç wiedzy logistycznej – tym bardziej,
i˝ niektóre koncepcje logistyczne majà wymiar zbli˝ony do
wymiaru strategii funkcjonalnej (QR) lub nawet szerszy
(ECR). QR, ECR i ich pochodne to koncepcje, których przydatnoÊç praktyczna – mimo trudnoÊci we wdra˝aniu – nie
budzi wàtpliwoÊci.

Metody i narz´dzia
Przeglàd metod i narz´dzi przydatnych w logistyce zosta∏
tu ograniczony do obszaru wyznaczonego przez kompleksowe zarzàdzanie jakoÊcià (TQM) i system produkcji Toyoty
(TPS). Te dwie koncepcje wywar∏y najwi´kszy wp∏yw na
wszystkie inne wspó∏czesne koncepcje zarzàdzania. Równie˝ wykorzystywane w nich narz´dzia sà na tyle uniwersalne, ˝e umo˝liwiajà operacjonalizacj´ pozosta∏ych koncepcji
zarzàdzania, istotnych z punktu widzenia wiedzy logistycznej. Wià˝e si´ to te˝ z ograniczeniem prezentowanych metod i narz´dzi do grupy metod i narz´dzi diagnostycznych.
Ograniczone ramy artyku∏u nie pozwalajà bowiem na szersze uj´cie. Pomini´te zostanà wi´c narz´dzia wspierajàce
gromadzenie i analiz´ danych. Nale˝y tu wymieniç: list´
sprawdzeƒ umo˝liwiajàcà rejestracj´ liczby zdarzeƒ okreÊlonego rodzaju, histogram prezentujàcy ich rozk∏ad oraz
diagram Pareto. Nadto poza zakresem rozwa˝aƒ pozostanà
metody zwiàzane z projektowaniem dla potrzeb logistyki,
z zagadnieniami in˝ynierii równoleg∏ej i standaryzacji oraz
redukcji z∏o˝onoÊci problemu, technologie informatyczne
i metody pomiaru poziomu realizacji zadaƒ. Wszystkie te
metody i narz´dzia warto by omówiç i oceniç w odr´bnym
opracowaniu.
TPS – wywodzàcy si´ bez wàtpienia z TQM, jest wszechstronnym zintegrowanym systemem zarzàdzania, którego
rdzeƒ stanowi troska o najwy˝szà jakoÊç we wszystkich wymiarach prowadzonej dzia∏alnoÊci operacyjnej. Osiàgana
ona jest poprzez kaizen – ciàg∏e doskonalenie, b´dàce warunkiem koniecznym dla skutecznego wdro˝enia pozosta∏ych metod wykorzystywanych przez TPS: JIT –dostawy cz´Êci i podzespo∏ów do produkcji dok∏adnie na czas z wyko-
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rzystaniem kanbanu, i systemu produkcji ciàgnionej (pull system), gdzie ∏aƒcuch logistyczny inicjuje zamówienie
klienta koƒcowego oraz okreÊleniem
wartoÊci i strumienia wartoÊci danego
produktu lub us∏ugi z punktu widzenia
klienta koƒcowego. W ten sposób eliminuje si´ wszelkie odmiany marnotrawstwa, które podnosi koszty i obni˝a zyski firmy. Wszystkie te elementy
ÊciÊle wià˝à si´ ze doskonaleniem przep∏ywu materia∏ów i informacji oraz
wspó∏pracy z dostawcami i odbiorcami,
jako najwa˝niejszymi elementami ∏aƒcucha lub sieci logistycznej. Owo doskonalenie nie by∏oby mo˝liwe bez zapewnieniu sprawnoÊci funkcjonowania
poszczególnych jej elementów przez
zaanga˝owanie najwy˝szego kierownictwa i wszystkich pracowników, koncentracji na jakoÊci widzianej oczyma
klienta3, czyli na obszarach komplementarnych TPS i logistyki. Z drugiej
strony integracja ∏aƒcucha dostaw, zapewnienie szybkoÊci, sprawnoÊci, efektywnoÊci i redukcji kosztów, jest niewàtpliwie domenà logistyki, co wskazuje, ˝e TPS integruje wszystkie kluczowe
koncepcje, tworzàc tym samym model
firmy klasy Êwiatowej. Takie zintegrowanie w gruncie rzeczy z∏o˝onych koncepcji w jednej „super koncepcji” mo˝e
si´ wydawaç zbyt du˝ym uproszczeniem, jednak praktyka jej funkcjonowania potwierdza s∏usznoÊç postawionej
tu tezy. Skàd bowiem wywodzà si´ êród∏a LM jeÊli nie z firmy Toyota?4 Czy
BPR mo˝na uwa˝aç za samodzielnà
koncepcj´ zarzàdzania, skoro ju˝ LM,
prócz ciàg∏ego doskonalenia (kaizen),
wymienia równie˝ drog´ radykalnej
zmiany ca∏ego strumienia wartoÊci,
obejmujàcego wszystkie firmy wyst´pujàce w ∏aƒcuchu dostaw (kaikaku5)!
Spojrzenie z takiej perspektywy na
BPR6 klasyfikuje t´ koncepcj´ jako jeden z wielu elementów koncepcji TPS,
co jak si´ wydaje, pozwala na w∏aÊciwe
umiejscowienie BPR w zarzàdzaniu
operacyjnym.

SpoÊród pozosta∏ych metod wspierajàcych doskonalenie procesu szczególne
miejsce zajmuje model dzia∏ania zorganizowanego – PDCA (planowanie-wdro˝enie-weryfikcja-standaryzacja). Metoda
ta zosta∏a zaproponowana przez Edwarda W. Deminga w latach 50. japoƒskim
firmom dla u∏atwienia kontroli procesu
rozwiàzywania problemów w ramach
ciàg∏ego doskonalenia. O jej skutecznoÊci niech Êwiadczy fakt, ˝e stanowi ona
jeden z najwa˝niejszych elementów
strategii globalnego operatora logistycznego – firmy TNT7 czy te˝ norm serii ISO
9000. Naturalnie w ciàgu bez ma∏a pó∏wiecza od wprowadzenia PDCA zosta∏y
zaproponowane równie˝ inne modele
wspomagajàce doskonalenie procesu,
jak choçby: 8D (osiem dyscyplin), DMAIC
(definiuj-dokonaj pomiarów-analizuj ich
wyniki-wprowadê dzia∏ania doskonalàce-standaryzuj), jednak tak naprawd´
ka˝dy nich mo˝e byç uwa˝any za rozwini´cie ko∏a PDCA Deminga.
Przy okazji omawiania metod wspomagajàcych doskonalenie konieczne
jest wspomnienie jednego z prostych
i skutecznych narz´dzi wykorzystywanych do poszukiwania przyczyny wyst´pujàcego problemu, jakim jest 5W (5
dlaczego). Narz´dzie to pozwala na
unikni´cie tak cz´stego b∏´dnego uznania tego, co jest w rzeczywistoÊci skutkiem defektu, za przyczyn´ danego
problemu. JednoczeÊnie kilkakrotne zadawanie sobie tego samego pytania
chroni przed zbyt powierzchownà ocenà, co w efekcie mog∏oby prowadziç do
zdefiniowanie nieskutecznych czy
wr´cz b∏´dnych dzia∏aƒ doskonalàcych.
Po dokonaniu przeglàdu wybranych
metod wykorzystywanych przez koncepcje przydatne w zarzàdzaniu logistycznym, zgodnie z zasadà „od ogó∏u
do szczegó∏u”, konieczne jest zaprezentowanie narz´dzi, z jakich korzystajà powy˝sze koncepcje. WÊród nich
niewàtpliwie najwa˝niejszym i niezwykle skutecznym narz´dziem wdra˝ania
ka˝dej koncepcji jest mapowanie pro-

cesu z zaznaczeniem strumienia wartoÊci oraz czasów trwania poszczególnych czynnoÊci8 niezale˝nie od tego
czy mamy do czynienia z procesami wytwórczymi, czy te˝ z procesami transakcyjnymi. Mapowanie pozawala na zidentyfikowanie wàskich garde∏, czynnoÊci nie przynoszàcych wartoÊci dodanej, czy te˝ krytycznych z punktu widzenia powodzenia danego przedsi´wzi´cia. Jak jest to wa˝ne w logistyce
Êwiadczy fakt, ˝e jedynie z regu∏y 5%
lub mniej czasu procesu zajmujà czynnoÊci dodajàce wartoÊç produktowi lub
us∏udze, podczas gdy pozosta∏e 95%
lub wi´cej stanowià czynnoÊci nie powodujàce wzrostu wartoÊci. Takimi
czynnoÊciami sà, np. zb´dne przemieszczanie materia∏u pomi´dzy magazynem a linià produkcyjnà, przemieszczanie materia∏u pomi´dzy poszczególnymi etapami procesu wytwarzania,
sk∏adowanie materia∏u w magazynie,
czy te˝ sporzàdzanie niepotrzebnego
lub korygowanie b∏´dnego dokumentu.
Lekarstwem na tego rodzaju wady procesu jest metoda JIT. Tak wi´c umiej´tne wykorzystanie mapowania mo˝e dostarczyç niezwykle cennych informacji
o przebiegu procesu, który mo˝e byç
analizowany w skali sieci globalnej,
grupy firm czy te˝ wn´trza firmy (trzy
poziomy mapowania).
Mapa procesu z naniesionym strumieniem wartoÊci mo˝e daç odpowiedê na
pytanie: czy konieczne jest radykalne
przeprojektowanie procesu, ∏aƒcucha
lub te˝ sieci logistycznej? Naturalnie
sposób wykorzystania mapowania zale˝y od etapu, na którym jest ono stosowane. Zasada jest prosta – im wczeÊniej
taka mapa powstanie (np. na etapie projektu lub najpóêniej uruchomienia wyrobu lub us∏ugi), tym mniej problemów
mo˝na oczekiwaç w przysz∏oÊci. Cz´sto
jednak mapa powstaje dla procesu ju˝
istniejàcego. Wówczas winny powstaç
dwie mapy: jedna dla wizualizacji stanu
obecnego, a druga dla przysz∏ego udoskonalonego procesu. Podobnie nale˝y

Definiowanej z wykorzystaniem modelu Kano.
Relacje LM i logistyki omówiono w: Logistyka... op.cit.
5 J.P. Womack, D.T Jones: Odchudzania firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem sukcesu, CIM Warszawa 2001, s.107
6 Szczup∏oÊç tego opracownia nie pozwala na bli˝sze odniesienie si´ do zale˝noÊci pomi´dzy BPR jako metodà osiàgania radykalnej zmiany, a metodà Six
Sigma, która od ponad 10 lat zyskuje na znaczeniu. Niewàtpliwie jednak jest to wa˝ne zagadnienie, które jak dotàd nie doczeka∏o si´ szczegó∏owej analizy zale˝noÊci pomi´dzy obu metodami radykalnego udoskonalenia.
7 Logistyka na Êwiecie. Studia przypadków strategii logistycznych wielkich firm, Red. M. Ciesielski, AE w Poznaniu, Poznaƒ 2003.
8 Niekiedy w literaturze mo˝na spotkaç okreÊlenie: system wskaêników reakcji ∏aƒcucha dostaw (supply-chain response matrix). Narz´dzie podobne jest do
mapowania procesu i pozwala odpowiedzieç na pytanie, jaki jest skumulowany czas dostawy oraz ∏àczny czas sk∏adowania zapasów we wszystkich etapach ∏aƒcucha dostaw. Narz´dzie to jednak nie zosta∏o wymienione samodzielnie, ze wzgl´du na mo˝liwoÊç umieszczania tego rodzaju informacji na mapie procesu.
3
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post´powaç przed podj´ciem decyzji
o outsourcingu, który w praktyce gospodarczej cz´stokroç dokonywany
jest w oparciu o uproszczone kryterium kosztowe. Mo˝na by uniknàç wielu b∏´dów, gdyby przed podj´ciem decyzji sporzàdziç symulacj´ procesu
z uwzgl´dnieniem wszystkich jego
istotnych elementów sk∏adowych, jakie wystàpià po dokonaniu outsourcingu (np. koszt, czas oczekiwania, wielkoÊç bufora bezpieczeƒstwa, ryzyko
przerw w dostawach do naszych klientów, ryzyko utraty kontroli nad istotnà
cz´Êcià ∏aƒcucha logistycznego).
Kolejnym wa˝nym narz´dziem wykorzystywanym w zarzàdzaniu logistycznym jest analiza przyczyn i skutków potencjalnych b∏´dów (FMEA – Failure Mode and Effect Analysis). Narz´dzie to
w swoim zamyÊle zosta∏o zaprojektowane dla prognozowania wskaênika
RPN (Risk Priority Number) starszeƒstwa
ryzyka wystàpienia okreÊlonej wady wyrobu lub us∏ugi na ka˝dym z etapów
procesu, celem dokonania udoskonaleƒ
procesu i wyeliminowania mo˝liwoÊci
wystàpienia defektów. Narz´dzie to jest
najskuteczniejsze, gdy jest sporzàdzane
przez grup´ ekspertów z poszczególnych dziedzin, które wyst´pujà w procesie, stàd zaliczane jest do grupy narz´dzi interdyscyplinarnych. JednoczeÊnie skutecznoÊç FMEA, podobnie jak
mapowania, zale˝y równie˝ od tego, na
jakim etapie procesu jest ono sporzàdzane. Najlepiej, aby powsta∏o na etapie wdro˝enia i by∏o systematycznie aktualizowane wraz ze zamianami, jakie
wynikajà ze zmieniajàcych si´ wymagaƒ
klienta czy te˝ wzrostu poziomu dojrza∏oÊci analizowanego procesu. W trakcie
sporzàdzania FMEA korzysta si´ z narz´dzi do rozwiàzywania problemów
metodà pracy grupowej (np. „burza mózgów” czy wykres Ishikawy)9.
Koƒczàc przeglàd wybranych metod
i narz´dzi wspomagajàcych zarzàdzanie logistyczne nale˝y wskazaç na potrzeb´ zarówno ich uporzàdkowania
i systematyzacji, jak równie˝ koniecznoÊç szerszego zaprezentowania ich
aplikacji logistycznych. JeÊli chodzi
o pierwsze z tych zagadnieƒ, punktem
wyjÊcia móg∏by byç podzia∏ na narz´dzia diagnostyczne (np. mapowanie

procesu), narz´dzia wspierajàce rozwiàzywanie problemów (np. burza mózgów), narz´dzia u∏atwiajàce gromadzenie i rejestracj´ danych (np. histogram) czy te˝ umo˝liwiajàce analiz´
i prezentacj´ wyników (np. diagram Pareto). Skupiajàc si´ natomiast nad niewàtpliwie najwa˝niejszà sprawà, jakà
jest umiej´tnoÊç aplikacji tych metod
i narz´dzi odpowiednio do sytuacji wyst´pujàcych w ∏aƒcuchu logistycznym,

nale˝y zwróciç uwag´ na stosunkowo
pobie˝ny opis tego zagadnienia w dost´pnej literaturze zarówno krajowej
jak i zagranicznej. Stàd te˝ obszar ten
wymaga szerszego spopularyzowania
poprzez zaprezentowanie praktycznych zastosowaƒ wspomnianych metod
i narz´dzi. Od tego bowiem zale˝y czy
przeniknà one do praktyki gospodarczej, czy te˝ pozostanà zarezerwowane
dla wàskiego grona u˝ytkowników.

9 Narz´dzia te nale˝à do grupy tzw. siedmiu podstawowych narz´dzi. Oprócz tych narz´dzi wyst´puje tzw. grupa dalszych siedmiu zaawansowanych narz´dzi. Narz´dzia z obu grup ze wzgl´du na ograniczone ramy tego artyku∏u nie zostanà opisane oddzielnie, a jedynie pojawiajà si´ w charakterze narz´dzi pomocniczych do narz´dzi uznanych jako kluczowe dla potrzeb niniejszego opracowania.
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