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Czym skorupka za m∏odu…, czyli na poczàtku kariery
logistycznej nie zawsze jest weso∏o!
Podejmujàc si´ napisania kilku s∏ów
na temat edukacji logistycznej, postanowi∏em zwróciç uwag´ nie na spektakularne dokonania menad˝erów logistyki, które sà ju˝ stosunkowo cz´sto
opisywane w literaturze, ale na poczàtek drogi, jakà przebywajà adepci tej
dyscypliny naukowej. Wydaje si´ to
o tyle bardziej interesujàce, ˝e cz´Êciej jesteÊmy sk∏onni pisaç o zawartoÊci merytorycznej programu studiów,
o po˝àdanej „sylwetce” absolwenta,
którà chcemy uzyskaç po zakoƒczeniu
ca∏ego procesu nauczania, a nie o drodze, cz´sto przecie˝ nie∏atwej, dochodzenia do zaszczytów logistycznych.
A jest to niewàtpliwie bardzo fascynujàce zagadnienie, bowiem lektura
„z∏otych” sformu∏owaƒ zawartych
w odpowiedziach studentów cz´sto
mo˝e wywo∏ywaç uÊmiech na twarzy.
Zdajàc sobie jednak spraw´, jak cz´sto
znakomitymi fachowcami stajà si´ oni
w przysz∏oÊci uwa˝am, ˝e taka prezentacja posiada ogromne walory edukacyjne. Dla realizacji tego celu chcia∏bym pos∏u˝yç si´ odpowiedziami, które pojawi∏y si´ podczas zimowej sesji
egzaminacyjnej z przedmiotu „logistyka” w roku akademickim 2003/2004
w murach Wydzia∏u Zarzàdzania i Ekonomiki Us∏ug Uniwersytetu Szczeciƒskiego. Nie ulega te˝ przy tym ˝adnej
wàtpliwoÊci, i˝ najcz´Êciej podnoszonà przez studentów kwestià na zaj´ciach jest ch´ç poznania realiów sfery
logistycznej aktywnoÊci przedsi´biorstw, tak by ∏atwiej im by∏o zrozumieç nader cz´sto z∏o˝onà teori´ logistyki. Czy jednak ∏atwo jest pogodziç
praktyk´ z teorià? Wydaje si´, ˝e na
tak postawione pytanie jest jeden pewien niezawodny „sposób”, który kilka lat temu zosta∏ znaleziony w dy˝urce Komendy Rejonowej Policji w Lublinie. Umieszczono bowiem w niej taki
oto napis: „Teoria jest wtedy, kiedy
wszystko wiemy, ale nic nie dzia∏a.
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko

dzia∏a, ale nikt nie wie dlaczego. Tutaj
∏àczymy praktyk´ z teorià – tu nic nie
dzia∏a i nikt nie wie dlaczego …”
(„Konkrety” 1998, nr 32). Studenci,
z racji swojej „wrodzonej” pomys∏owoÊci, cz´sto wykazywali si´ du˝à elastycznoÊcià odpowiedzi, nawet wi´kszà ni˝ wynika∏oby to z treÊci samego
pytania. A oto krótka prezentacja naj-
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wa˝niejszych sformu∏owaƒ odnalezionych w materia∏ach egzaminacyjnych.
Poniewa˝ jednak obszary zagadnieƒ
by∏y pogrupowane tematycznie, to
zgodnie z kolejnoÊcià, w odniesieniu
do istoty samego systemu logistycznego, pojawi∏y si´ mi´dzy innymi nast´pujàce odpowiedzi:
• „System logistyczny tworzy ca∏oÊç,
co jest g∏ównym celem podejÊcia systemowego, a cel poszczególnych jego elementów musi wyznaczaç cel
ca∏oÊci”,
• „System logistyczny musi byç powiàzany funkcjonalnie, tzn. jeden element systemu musi dawaç taki efekt,
który jest mocniejszy i lepiej funkcjonujàcy, ni˝ funkcjonowa∏by on samodzielnie”,
• „WÊród cech systemu logistycznego
mo˝na wymieniç „niezale˝noÊç”, bo
jest on ca∏kowicie niezale˝ny od otoczenia”,
• „System jest zgodny wtedy, kiedy
chodzi o zgodnoÊç zamówieƒ”,

Zw∏aszcza ta ostatnia odpowiedê wydaje si´ dosyç trudna do rozszyfrowania! Poniewa˝ jednak studenci reprezentujà kierunek ekonomiczny, mieli
równie˝ za zadanie zg∏´biç istot´ kosztów dzia∏alnoÊci logistycznej. Z tej próby oczywiÊcie wychodzili z bardzo ró˝nym wynikiem, czasami posuwajàc si´
do koloryzowania piszàc, i˝ zadaniem
rachunku kosztów logistyki jest:
• „Wykazanie pozycji kosztowych”
i „Op∏acenie wszystkiego”,
• „Wskazanie na wartoÊciowe straty
przedsi´biorstwa w przypadku transportu i magazynowania”,
• „Wykazanie, które obszary logistyczne przynoszà nam koszty i jak je eliminowaç”,
• „Uzyskanie odpowiedzi na pytanie,
jakie strefy logistyki sà najbardziej
kosztowne i je˝eli obni˝ymy koszty
w jednym obszarze to zmniejszà si´
w innym”.
Same natomiast koszty logistyki to
wed∏ug nich najcz´Êciej „koszty zwiàzane z dodatkowà obs∏ugà logistycznà, którà proponujemy klientowi (serwis)” oraz „koszty zdobycia zapasów”. Rozumiejàc jednak, ˝e problematyka kosztowa nie jest ∏atwym zagadnieniem, to mog∏oby si´ wydawaç,
˝e magazyn jako obiekt logistyczny
szybciej trafi do wyobraêni studentów, co by bowiem nie mówiç, ka˝dy
z nich mia∏ raczej potencjalnie du˝e
szanse obejrzenia w naturze takiego
obiektu. Lecz równie˝ w tym wypadku
mo˝na by si´ zdziwiç, gdyby i tu nie
pojawi∏y si´, co bardziej „ciekawsze”
opinie zainteresowanych zdaniem egzaminu studentów:
• „W magazynie przedsi´biorstwo transportowe mo˝e przechowywaç swoje
Êrodki transportu (np. samochody)”,
• „Zadaniem magazynu jest zapewnienie bezpieczeƒstwa – czy magazyn ma
odpowiednio du˝o miejsca na przechowywanie transportu, czy jest od-
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powiednio ubezpieczony, np. przed
w∏amaniem”,
• „Zwi´kszenie iloÊci magazynów podniesie ich koszt, lecz podniesie równie˝ poziom obs∏ugi klienta, co w rezultacie obni˝y koszty przedsi´biorstwa”.
Pomimo dobrej woli, to ostatnie
stwierdzenie te˝ nie daje jednoznacznego poglàdu na zrozumienie przez
studentów istoty zadaƒ magazynu, ale
na szcz´Êcie pojawi∏a si´ jeszcze jedna,
ale za to bardzo zdecydowana odpowiedê, ˝e „W magazynie przechowywane sà zasoby magazynowe”!
Du˝e trudnoÊci, zresztà na bazie dotychczasowego doÊwiadczenia mo˝na
stwierdziç, i˝ tak jak prawie zawsze,
sprawiajà nowe koncepcje stosowane
w logistyce. Rozszyfrowywanie, z oczywistych wzgl´dów obco brzmiàcych
i trudnych nazw, cz´sto prowadzi∏o do
udzielenia zgo∏a nieoczekiwanych odpowiedzi, których tak˝e nie sposób nie
przytoczyç. Oto wi´c niektóre wybrane:
• „Poj´cie „cross-dockingu” oznacza
czasowe przetrzymywanie towarów
na drodze od producenta do finalnego odbiorcy”,
• „Outsourcing na rynku TSL polega na
korzystaniu z zasobów zewn´trznych,
na korzystaniu ze êróde∏ informacji,
które sà niedost´pne dla firmy”.
Zw∏aszcza outsourcing sta∏ si´
„wdzi´cznym” obiektem wielu odpowiedzi, a jedna z osób jego istot´ skwitowa∏a nad wyraz krótko: „Outsourcing
na rynku TSL polega na wydawaniu zleceƒ na zewnàtrz”!
Jak zatem studenci mogà rozumieç
„logistycznoÊç” obs∏ugi klienta, skoro
dotychczas zmagali si´ z takim oporem
materii? Ta tematyka wydaje si´ prze-

cie˝ bardzo „przyjazna” egzaminacyjnym trudom, a w dodatku jest stosunkowo dobrze opisana w literaturze. Niestety i tu tak˝e w swoich odpowiedziach
dali próbk´ swoich niezg∏´bionych mo˝liwoÊci! Otó˝ wed∏ug nich, elastycznoÊç
dzia∏ania oznacza, ˝e firma jest „gotowa
do „naginania” si´ do potrzeb klienta,
na przyk∏ad – jeÊli klient chce, aby transport dotar∏ na 17.00, a my jesteÊmy gotowi na 18.00, to musimy robiç wszystko aby transport przyspieszyç”. Wobec
takiego postawienia sprawy nic dodaç,
nic ujàç. Ale przecie˝ nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e ka˝demu studentowi udzielajàcemu tych bardzo zró˝nicowanych
(zw∏aszcza pod wzgl´dem merytorycznym) odpowiedzi, przyÊwieca g∏ównie
cel pozytywnego zakoƒczenia egzaminu. Gdyby wi´c na moment zatrzymaç
si´ nad tym wàtkiem i spróbowaç odkryç w zakamarkach „duszy” studentów
najwa˝niejsze przes∏anki i zrozumieç
„si∏´” ich argumentacji. Z jakich to powodów, ale przecie˝ nie tych obiektywnych, bowiem za nie odpowiedzialnoÊç
w g∏ównej mierze ponosi sam student
oraz egzaminator, ten „test prawdy” powinien zakoƒczyç si´ pozytywnie? Tu
tak˝e, a mo˝e nawet w szczególnoÊci,
inwencja studentów by∏a zaskakujàca,
a podawane powody cz´sto le˝a∏y bardziej w „goràcych sercach i g∏owach” samych zainteresowanych, ni˝ wynika∏oby
to z odpowiedzi zawartych na kartach
testowych. Pojawi∏y si´ bowiem tak ró˝ne, a przede wszystkim „wa˝ne” powody, ˝e warto przytoczyç chocia˝ tylko
niektóre z nich:
• Naprawd´ bardzo bym chcia∏a zdaç
ten egzamin, a ksià˝ka jest gruba, ale
nawet jà przeczyta∏am 3 razy”,
• „ Ju˝ bardzo jestem zm´czona d∏ugà
sesjà, dlatego umys∏ nie jest ju˝ tak
bystry jak na poczàtku sesji”,

• „Lubi´ logistyk´ i chcia∏bym, aby tak
pozosta∏o …”
RzeczywiÊcie, zw∏aszcza ten ostatni
argument na d∏ugo zapad∏ w mojej pami´ci. Okazuje si´ bowiem, ˝e te powody pomimo braku podbudowy merytorycznej w za∏o˝eniu naszych przysz∏ych
logistyków powinny byç skutecznym
„kluczem” do uzyskania pozytywnej
oceny. Na szcz´Êcie, na koƒcowà ocen´
wp∏yw mia∏y przede wszystkim odpowiedzi na bardziej „tematyczne” pytania, dlatego te˝ w wi´kszoÊci przypadków egzamin zakoƒczy∏ si´ pomyÊlnie.
Z etycznego bowiem punktu widzenia
te „nadzieje” nie mog∏yby byç jedynà
podstawà oceny pracy.
Koƒczàc te z natury rzeczy krótkie
„edukacyjne” refleksje, pozostaj´
w przekonaniu, ˝e z pewnoÊcià nie sà
to jedyne, a tak˝e nie ostatnie „z∏ote
myÊli” naszych „drogich” studentów.
B´dzie trzeba si´ z nimi spotykaç tak˝e
i w nast´pnych latach. ˚ycie ca∏y czas
bowiem przynosi nam nowe doÊwiadczenia, lecz nawet takie odpowiedzi jak
te przytoczone powy˝ej, powinny równie˝ nam, egzaminatorom daç wiele do
myÊlenia, a przynajmniej sk∏oniç do
spojrzenia na przedmiot „oczami” samych studentów.
Pozostaje wi´c uzbroiç si´ w cierpliwoÊç i czekaç na nowe, niczym „nie
skr´powane” odpowiedzi na temat logistyki.
Dlatego, chocia˝by nawet tylko z tego ostatniego powodu, wszyscy powinniÊmy daç sobie jeszcze jednà szans´
w przysz∏oÊci na wyszukanie podobnych egzaminacyjnych „przemyÊleƒ”
studentów.

W nast´pnym numerze „Logistyki” uka˝à si´ m.in. artyku∏y:
Andrzej Buszko: Model przekszta∏ceƒ sektora kolejowego na przyk∏adzie doÊwiadczeƒ Japonii
Agata Koby∏t: Transport w sieci dystrybucji na przyk∏adzie bran˝y piwowarskiej
Andrzej Kucharczyk: Specyfika logistycznego sterowania produkcjà w wielofazowych procesach aparaturowych
Zbigniew Pastuszak: Wirtualny ∏aƒcuch dostaw
Tomasz Szetyƒski: S∏ów kilka o reengineering’u
Blanka Tundys: Elementy wspomagajàce rozwój portu w procesie integracji z UE
Hubert WiÊniewski: Internet jako narz´dzie do zarzàdzania procesami logistycznymi
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