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Krótka refleksja o strukturze
wspó∏czesnej logistyki (Cz. 1)
Od dawna jestem uwa˝nym czytelnikiem ka˝dego kolejnego numeru „Logistyki”. Przyzwyczajenie to dziel´
zresztà z moimi studentami. Znajdujemy w tym czasopiÊmie wiele interesujàcych informacji na temat wspó∏czesnych trendów i rozwiàzaƒ. Informacje te stanowià cz´sto podstaw´
do dyskusji w trakcie zaj´ç.
W ostatnim numerze znalaz∏em jednak coÊ, co zainteresowa∏o mnie
szczególnie. By∏ to zamieszczony
w dziale „Edukacja Logistyczna” artyku∏ zawierajàcy odpowiedzi, jakich
profesor Miros∏aw Chaberek z Uniwersytetu Gdaƒskiego udzieli∏ na pytania
zadane przez czytelników „Logistyki”.
Przyznaç si´ musz´, ˝e uwag´ mojà
w pierwszej kolejnoÊci zwróci∏em nie
na odpowiedzi ale na pytania.
W ka˝dym przypadku by∏y to pytania
z podtekstem, wyraênie wskazujàce
na wàtpliwoÊci, jakie nurtujà ich autorów. Stosujàc prosty zabieg redakcyjny mo˝na zadane pytania po∏àczyç
w jedno: Jak to si´ dzieje, ˝e logistyka
w ma z jednej strony ciàgle problemy
ze zdefiniowaniem swojej istoty,
przedmiotu i zakresu, z drugiej zaÊ jej
praktyczne zastosowania rozwijajà si´
niezwykle szybko i przynoszà tak wiele praktycznych efektów?
Uwa˝nie przestudiowa∏em udzielone
przez Profesora odpowiedzi. Po d∏ugim namyÊle doszed∏em do wniosku,
˝e si´ z nimi zgadzam. Nie do koƒca
rozwia∏y one jednak moje wàtpliwoÊci
wywo∏ane przez postawione przez postawione przez czytelników pytania.
Nie znajdujàc na nie odpowiedzi
w zamieszczonym w „Logistyce” tekÊcie stara∏em si´ sam sobie na nie odpowiedzieç. Wynikami moich przemyÊleƒ chcia∏bym si´ podzieliç z czytelnikami. Licz´ na to, ˝e sprowokuje to ich
do w∏asnych refleksji, którymi z kolei zechcà si´ podzieliç z innymi.
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Pierwszym problemem, którym
chcia∏bym si´ zajàç jest status logistyki.
Jest to niewàtpliwie jedna z najszybciej rozwijajàcych si´ w ostatnim czasie dyscyplin wiedzy. Nie przypadkiem wyró˝ni∏em to stwierdzenie.
W j´zyku polskim nie ma wyraênej
ró˝nicy znaczeniowej pomi´dzy poj´ciem wiedzy a nauki. W j´zyku angielskim rozró˝nienie pomi´dzy konwledge a scence jest znacznie bardziej wyraêne. Wiedza zwiàzana jest bardziej
z refleksjà polegajàcà na uogólnieniu
doÊwiadczeƒ praktycznych której wynikiem jest formu∏owanie zasad post´powania. Nauka opiera si´ na w∏asnym,
oryginalnym instrumentarium (które
prof. Chaberek nazywa podstawami
teoretycznymi), eksperymencie, korzysta z metod iloÊciowych i formu∏uje
prawa. Logistyka, podobnie jak wiele
innych dyscyplin nauki o zarzàdzaniu,
choçby takich jak marketing czy zarzàdzanie produkcjà nale˝y bardziej do
kategorii „wiedza” ni˝ „nauka”.
Przedstawiona wy˝ej propozycja
odpowiedzi na pytanie czy logistyka
jest naukà generuje natychmiast nast´pne pytanie: Je˝eli nie jest, to czy
ma szans´ nià zostaç? Moja odpowiedê na to pytanie brzmi: Raczej nie.
Swój poglàd postaram si´ uzasadniç
w dalszej cz´Êci mojej wypowiedzi.
Drugi z kolei problem, jaki chcia∏bym poddaç pod dyskusj´, to (cytat
z artyku∏u) „fenomen rozkwitu znaczenia logistyki”. Odpowiedzi, na czym
on polega nie da si´ chyba sformu∏owaç bez krótkiego choçby spojrzenia
na czym polega ten rozwój i w jakim
kierunku zmierza. Moim zdaniem istniejà w tej chwili trzy podstawowe kierunki w jakich rozwija si´ logistyka. Kierunki te sà ze sobà powiàzane i wspomagajà si´ korzystajàc nawzajem ze swojego dorobku. Na tej w∏aÊnie zale˝noÊci – zjawisku synergii pomi´dzy aktualnymi kierunkami rozwoju polega fe-

nomen niezwyk∏ego tempa rozwoju logistyki w chwili obecnej. ˚eby jednak
bli˝ej scharakteryzowaç to zjawisko
przyjrzeç si´ trzeba bli˝ej poszczególnym obszarom tworzàcym wiedz´ logistycznà. Obszary te postaram si´ krótko scharakteryzowaç poni˝ej:
a) Wiedza o procesach logistycznych

˚eby bli˝ej przyjrzeç si´ tej cz´Êci
wiedzy logistycznej scharakteryzowaç
nale˝y krótko poszczególne procesy
logistyczne. Przedstawiona poni˝ej lista tych procesów jest kompilacjà poglàdów prezentowanych w literaturze.
Wyboru dokona∏em raczej na zasadzie cz´stoÊci wyst´powania poszczególnych poglàdów w literaturze
ni˝ w oparciu o pog∏´bionà analiz´.
Odrzucajàc skrajny poglàd, ˝e
„ka˝dy proces jest procesem logistycznym” (nie jest on nigdzie w literaturze
przedmiotu sformu∏owany w sposób
bezpoÊredni, ale lektura niektórych
tekstów nasuwa takie wra˝enie) pozwol´ sobie zaproponowaç nast´pujàcà list´ procesów logistycznych:
■ opracowywanie zamówieƒ – nale˝y wyraênie do kategorii wiedza,
stanowi wspólny obszar zainteresowaƒ logistyki, marketingu a w przypadku szczególnie z∏o˝onych wyrobów równie˝ nauk technicznych
a czasem i podstawowych (opracowanie nowego leku); logistyka zajmujàc si´ tym procesem korzysta
z dorobku wszystkich wy˝ej wymienionych dyscyplin a w praktyce musi wspó∏pracowaç z innymi sferami
funkcjonowania przedsi´biorstwa.
■ Zarzàdzanie zapasami – konglomerat uj´ç iloÊciowych zapo˝yczonych
czy wprost bezpoÊrednio korzystajàcych z dorobku badaƒ operacyjnych i statystyki (ekonomiczna wielkoÊç partii, optymalizacja poziomu
zapasu, optymalizacja poziomu obs∏ugi, minimalizacja ryzyka wyczer-
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pania zapasu) z wyprowadzonymi
drogà uogólnieƒ praktyki metodami
ewidencji i analizy zapasów. Badaniom operacyjnym zawdzi´cza
przejrzystoÊç i klarownoÊç proponowanych rozwiàzaƒ. Rozwiàzania te
jednak cz´sto trudno jest zastosowaç w praktyce.
Zarzàdzanie przep∏ywem materia∏ów (planowanie zapotrzebowania
materia∏owego) – nale˝y do kategorii wiedza. Opiera si´ na uogólnieniu wywodzàcej si´ z doÊwiadczeƒ
praktycznych procedury. Poniewa˝
procedura ta (i jej rozwini´cia – systemy ERP) realizowana jest zwykle
za pomocà systemów informatycznych zarzàdzanie przep∏ywem materia∏ów jest blisko powiàzane z innym procesem logistycznym – komunikacjà w logistyce.
Oba wy˝ej wymienione procesy logistyczne, to znaczy zarzàdzanie
zapasami i zarzàdzanie przep∏ywem materia∏ów ∏àczone sà przez
niektórych teoretyków i praktyków
w jeden proces nazywany w tradycyjnej polskiej terminologii gospodarkà materia∏owà.
Transport – proces logistyczny, którego zaklasyfikowanie nastr´cza najwi´cej problemów. Transport jest
bowiem po pierwsze (podobnie jak
przemys∏) sferà dzia∏alnoÊci gospodarczej, która to sfera nabra∏a dodatkowego, kluczowego znaczenia
dla obronnoÊci ka˝dego paƒstwa
czy bloku paƒstw. Po drugie, we
wspó∏czesnej gospodarce transport
jest strefà dzia∏alnoÊcià w której zaj´cie znaleêç mo˝e du˝a iloÊç nisko
kwalifikowanej si∏y roboczej. RoÊnie
wi´c w ostatnim czasie znaczenie
problematyki prawnej (zezwolenia,
koncesje, kontyngenty) w transporcie. Dotyczy to transportu dalekiego
zwanego czasem zewn´trznym.
Z kolei w transporcie bliskim (zwanym czasem wewn´trznym) coraz
cz´Êciej stosuje si´ rozwiàzania polegajàce na zast´powaniu pracy ˝ywej automatycznymi systemami
transportu (AGVS). Obszar ten staje
si´ wi´c w sposób naturalny przedmiotem zainteresowania takich dyscyplin nauk technicznych jak automatyka i robotyka. RoÊnie wi´c zawsze znaczàce (bo nie mo˝na zapomnieç, ˝e we wspó∏czesnej gospodarce transport odbywa si´ zwy-

■

■

■

kle za pomocà Êrodków technicznych a nie si∏y ˝ywej) znaczenie nauk technicznych w problematyce
transportowej. Sà jeszcze zagadnienia optymalizacji tras przewozów
i zarzàdzania flotà, którymi od dawna zajmujà si´ badania operacyjne.
W tej sytuacji w sferze transportu logistyka skazana jest na korzystanie
z dorobku innych dyscyplin nauki
i wiedzy.
Zarzàdzanie magazynami (nazywane czasem gospodarkà magazynowà) – kolejny z∏o˝ony kompleks problemów obejmujàcy zarówno zjawiska jakie zachodzà w materia∏ach
w trakcie przechowywania (przechowywane produkty tracà swoje
w∏asnoÊci u˝ytkowe – jeden szybciej, tak jak ciep∏e bu∏ki inny wolniej, tak jak stal nierdzewna, ale
i czasami nabierajà nowych w∏aÊciwoÊci – tak jak wino lub whisky), jak
i problematyk´ optymalnego zagospodarowania powierzchni (badania operacyjne) czy optymalnego
doboru wyposa˝enia (nauki techniczne). We wspó∏czesnym magazynie pojawiajà si´ dodatkowo nast´pne problemy: wspó∏czesny magazyn realizuje cz´sto ostatnie operacje procesu produkcyjnego dla dostarczenia klientowi wyrobu odpowiadajàcego jego wymaganiom
(zarzàdzanie produkcjà). Dla wspomagania pracy wspó∏czesnych magazynów wykorzystuje si´ szeroko
systemy informatyczne, roboty i automaty. RoÊnie wi´c znaczenie informatyki i nauk technicznych w problematyce magazynowej.
Zarzàdzanie opakowaniami – tradycyjna, ale jak wydaje si´ niedoceniana problematyka majàca szerokie powiàzania zarówno z transportem jak i zarzàdzaniem magazynami, zarzàdzaniem zapasami oraz
komunikacjà w logistyce. Rozwiàzania stosowane w obszarze zarzàdzania opakowaniami opierajà si´
zarówno na dorobku nauk podstawowych (chemia) jak i nauk technicznych oraz praktycznej wiedzy
o organizacji dostaw.
Komunikacja w logistyce – logistyka
dà˝àc do (cytat z artyku∏u prof. Chaberka) do optymalizacji kosztów realizacji tych procesów (przep∏ywu
zasobów w wymiarze czasu i przestrzeni) oraz zapewnieniu maksymal-

nie mo˝liwego (.....) standardu obs∏ugi klienta stawia przede wszystkim na skrócenie czasu realizacji
ka˝dego z tych zadaƒ i minimalizacj´ liczby b∏´dów. Tego nie da si´
osiàgnàç bez odpowiednio zorganizowanego przep∏ywu informacji .
Przep∏yw ten nie mo˝e ograniczaç
si´ do komunikowania si´ w uk∏adzie „cz∏owiek – cz∏owiek” (co jest
przedmiotem zainteresowania tradycyjnie ujmowanej wiedzy o komunikacji w zarzàdzaniu) ale dotykaç
sfer komunikacji takich jak „cz∏owiek-system informatyczny” (wchodzàc w interakcje ze wspó∏czesnà
ergonomià) czy „system informatyczny – system informatyczny”0. W wymiarze praktycznym jest to zarówno
problematyka systemów i standardów automatycznej identyfikacji jak
i elektronicznej wymiany informacji
czy wreszcie tak intensywnie rozwijanej ostatnio problematyki, która
w popularnej literaturze sygnowana
e-biznes, e-gospodar jest literà „E” (e
ka, e-logistyka). W tym obszarze logistyka wchodzi w interakcje zarówno z klasyczna teorià komunikacji
jak i informatykà oraz ergonomià.
■ Zarzàdzanie logistykà (logistyczne)
– obszar który logistyka dzieli z teorià i praktykà zarzàdzania. Niezale˝nie od tego czy teoretycy rozstrzygnà wreszcie spór o to czy zarzàdzanie procesami logistycznymi ma
swojà (na tyle znaczàcà) specyfik´,
˝e rozwa˝aç trzeba je osobno, czy
te˝ logistyka jest w stanie wnieÊç tyle nowego w praktyk´ zarzàdzania,
˝e oprócz zarzàdzania skutecznego
wyró˝niaç nale˝y równie˝ zarzàdzanie logistyczne praktykom i tak
pozostanie do rozwiàzania problem
wyboru strategii logistycznej i odpowiedniego zorganizowania sfery logistycznej przedsi´biorstwa.
Powy˝ej analizie zosta∏ poddany jedynie jeden przekrój wspó∏czesnego
rozwoju logistyki. Eksponujàc wieloÊç
powiàzaƒ z innymi obszarami nauki
i wiedzy stara∏em si´ poÊrednio odpowiedzieç na pytanie dlaczego logistyka nie jest w stanie staç si´ samodzielnà naukà. Nie mo˝na zapomnieç
o tym, ˝e powy˝ej rozwa˝any by∏ tylko jeden ze wspó∏czeÊnie istniejàcych
obszarów rozwoju logistyki. Pozosta∏e
przedstawione zostanà w dalszej cz´Êci tego artyku∏u.
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