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Niniejszy artyku∏ o charakterze prze-
glàdowym zosta∏ napisany przez pra-
cowników Katedry handlu oraz prac ∏a-
dunkowych Paƒstwowego Uniwersyte-
tu Komunikacyjnego, oraz Katedry Lo-
gistyki Ekonomicznej Akademii Ekono-
micznej w Katowicach. Zawiera on
przekrojowe spojrzenie na jednostk´
∏adunkowà w procesie przemieszczania
w ∏aƒcuchu logistycznym. Zawiera on
równie˝ nieco odmienne traktowanie
opakowania i tzw. tary – jako szczegól-
nej odmiany opakowania. W j´zyku
polskim tara oznacza jedynie mas´ opa-
kowania – w opracowaniu nadano tarze
szersze poj´cie. Nie oznacza to próby
wdra˝ania do polskiego s∏ownika no-
wego znaczenia poj´ciowego, lecz
przedstawia jedynie nieco innà per-
spektyw´ obserwacji zjawisk.

¸aƒcuch logistyczny (logistical chain)
to ca∏okszta∏t wielu elementów proce-
su transportowego, uczestniczàcych
w przewozie ∏adunków: nadawców, od-
biorców, punktów prze∏adunkowych
ró˝nego rodzaju transportu, terminali
∏adunkowych ró˝nego rodzaju i prze-
znaczenia, firm przewozowych itp.
(rys. 1) [5].

Rys. 1 przedstawia przyk∏ad najbar-
dziej prostego ∏aƒcucha logistycznego,
jako liniowo uporzàdkowanego zbioru
osób fizycznych i prawnych, realizujà-
cych operacje logistyczne w zakresie

doprowadzenia przep∏ywu fizycznego
od jednego ogniwa ∏aƒcucha (nadawcy
∏adunku) do innego ogniwa (odbiorcy
∏adunku). W bardziej skomplikowanych
przypadkach ∏aƒcuch logistyczny mo˝e
przybraç postaç struktury rozga∏´zio-
nej (rys.2). [2]

Przy przewozie ∏adunków w dowol-
nym ∏aƒcuchu logistycznym (liniowym

bàdê rozga∏´zionym), jednà z najwa˝-
niejszych operacji logistycznych jest
najbardziej racjonalny wybór i wykorzy-
stanie opakowania przewo˝onego ∏a-
dunku. Rozwiàzujàc problemy opako-
waƒ oraz tary nale˝y w celu jedno-
znacznego rozumienia tych poj´ç zdefi-
niowaç je, oraz wskazaç na ich funkcje
i ró˝nice. Opakowanie (packaging) –

kompleks miar i Êrodków materialnych
w zakresie przygotowania ∏adunków,
gwarantujàcy zabezpieczenie wyrobów
od uszkodzenia lub zagubienia w trak-
cie transportu, sk∏adowania, prze∏adun-
ku u∏atwiajàcych wykonanie rozmaitych
czynnoÊci logistycznych. Opakowanie
jest szerszym poj´ciem ni˝ tara, zawie-
ra nie tylko tar´, ale równie˝ wszelkie
materia∏y wspomagajàce opakowanie
i jest noÊnikiem informacji o przewo˝o-
nym ∏adunku. Przyk∏adowo nazwa to-
waru, jego producenta, kod kreskowy,
znaki manipulacyjne, instrukcja eksplo-
atacji, w∏aÊciwoÊci ekologiczne produk-
tu, reklama innych produktów produ-
centa itd. [5]
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Rys. 1. Przyk∏ad liniowego ∏aƒcucha logistycznego 

Rys. 2. Przyk∏ad rozga∏´zionego ∏aƒcucha logistycznego

Oznaczenia
ND – nadawca ∏adunku – osoba fizyczna bàdê prawna, wymieniona

w umowie przewozu jako w∏aÊciciel, bàdê przedstawiciel w∏aÊci-
ciela ∏adunku (baga˝u) wymienionego w dokumencie przewozo-
wym

ODB – odbiorca ∏adunku – osoba fizyczna lub prawna, posiadajàca pra-
wo do odbioru ∏adunku (baga˝u)

T¸1, T¸2, – terminale ∏adunkowe ró˝nego rodzaju i przeznaczenia w punk-
tach prze∏adunku ró˝nych rodzajów transportu

T1, T2, T3 – ró˝ne rodzaje transportu

Oznaczenia
PSM – producent materia∏ów i surow-

ców
H – hurtownik
T¸ – terminal ∏adunkowy, magazyn

prze∏adunkowy
WT – wytwórca towarów

MS – magazyn surowców i materia∏ów
PT – produkcja towarów
MPG – magazyn produkcji gotowej
MOP – magazyn odpadów produkcyj-

nych
OK – odbiorca koƒcowy



Logistyka 5/2003
20

Koncepcje i strategie logistyczne

Tara (tare) – element oraz/lub odmia-
na opakowania, b´dàce wyrobem dla
umieszczenia produktu, transportu,
sk∏adowania i innych operacji logistycz-
nych. Tara wed∏ug funkcjonalnego prze-
znaczenia dzieli si´ na konsumenckà
oraz transportowà.[5]

Tara konsumencka – rodzaj opakowa-
nia, w którym umieszczane sà towary
przeznaczone dla odbiorcy koƒcowego
w sieci sprzeda˝y (paczki, worki,
skrzynki, butelki itp.). Tara transportowa
– rodzaj opakowania s∏u˝àcy ochronie
tary konsumenckiej przed uszkodze-
niami mechanicznymi, oddzia∏ywaniem
Êrodowiska, oddzia∏ywania zewn´trz-
nego w procesie ∏adunkowym, a tak˝e
w celu zwi´kszenia efektywnoÊci ope-
racji logistycznych. [2]

Tar´ transportowà mo˝na sklasyfiko-
waç:

1.Wed∏ug przeznaczenia funkcjonal-
nego: transportowa (pakunkowa,
Êrodki pakietyzacji, kontenery), kon-
sumencka.

2.Wed∏ug sfery obrotu: jednorazowa,
wielokrotnego u˝ytku.

3.Wed∏ug konstrukcji: nierozk∏adalna,
rozk∏adana, sk∏adajàca si´, otwarta,
zamkni´ta (hermetyczna, nieherme-
tyczna), siatkowa, zwarta.

4.Wed∏ug zachowania kszta∏tu: twarda,
pó∏twarda, mi´kka.

5.Wed∏ug materia∏u: drewniana, meta-
liczna, plastikowa, szklana, kartono-
wa i papierowa, polimerowa, mate-
ria∏owa, z kompozytów (sk∏adajàca
si´ z dwóch i wi´kszej iloÊci mate-
ria∏ów).

6.Wed∏ug warunków wykorzystania
oraz w∏asnoÊci: produkcyjna (s∏u˝y
dla wewnàtrzzak∏adowych i mi´dzy-

zak∏adowych operacji technologicz-
nych), inwentarzowa (b´dàca w∏asno-
Êcià zak∏adu produkcyjnego, podle-
gajàca zwrotowi) i sk∏adowa (prze-
znaczona dla przyj´cia, rozmieszcze-
nia, przechowywania i kompletacji
produktów w magazynie).

W po∏àczeniu z tarà transportowà
wykorzystywane sà rozmaite materia∏y
wspomagajàce (przek∏adkowe, amorty-
zujàce): kliny drewniane, papier, kar-
ton, fenoplast, wata, Êcinki, tkaniny i in.

Poniewa˝ najwa˝niejszym zadaniem
logistyki jest poprawa jakoÊci obs∏ugi
klienta, opakowania powinny spe∏niaç
wymogi u˝ytkowników zarówno przej-
Êciowych (w ∏aƒcuchu logistycznym),
jak i koƒcowych, z punktu widzenia wy-
korzystywanego przez nich oprzyrzà-
dowania prze∏adunkowego. Stàd przy
projektowaniu i wyborze tary i opako-
wania, niezb´dnym jest skupienie uwa-
gi na trzech aspektach:
1.Geometrycznych wymiarach opako-

wania, które powinny odpowiadaç
wykorzystywanemu oprzyrzàdowa-
niu ∏adunkowemu oraz noÊnoÊci i po-
jemnoÊci Êrodków transportowych
(w celu maksymalizacji efektywnoÊci
ich wykorzystania)

2.Wytrzyma∏oÊç opakowania, która po-
winna zapewniç bezpieczeƒstwo ∏a-
dunku przy okreÊlonej jego masie
oraz naciskom z zewnàtrz 

3.Forma opakowania (prostokàtna, sze-
Êcienna, cylindryczna itp.).

Rozpatrujàc kwesti´ wytrzyma∏oÊci
opakowania, nale˝y uwzgl´dniç nast´-
pujàce mo˝liwe rodzaje oddzia∏ywania
na ∏adunek, od których opakowanie (tu:
tara) winno ochraniaç go w trakcie wy-
konywania rozmaitych operacji logi-
stycznych:
• oddzia∏ywania mechaniczne (uderze-

nia, pchni´cia, wibracja, wstrzàsy, ob-
cià˝enie, tarcie itp.)

• oddzia∏ywania klimatyczne (opady,
wilgoç, warunki temperaturowe)

• oddzia∏ywania biologiczne (mikroor-
ganizmy, owady, gryzonie)

• oddzia∏ywania chemiczne (materia∏y
chemiczne, gazy, ciecze).

Opakowanie spe∏nia szereg funkcji
w operacjach transportowo – logistycz-
nych. Kluczowa rola opakowania to
ochrona przed uszkodzeniami i utratà
w procesach sk∏adowania, czynnoÊci ∏a-Rys. 3. Schemat strukturalny Êrodków tary i opakowania ∏adunków 
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dunkowych oraz transportu. Funkcja
ochronna opakowania przejawia si´
w jego zdolnoÊci do przeciwstawiania
si´ oddzia∏ywania na produkt agresyw-
nych Êrodków chemicznych, wilgoci,
temperatury, zmia˝d˝eniu, rozciàgni´-
ciu i innym oddzia∏ywaniom fizycznym.
Opakowanie winno równie˝ ochraniaç
∏adunek od uszkodzenia, mo˝liwej jego
kradzie˝y, itp. W taki sposób funkcje te
zmniejszajà ryzyko logistyczne, zwiàza-
ne z wymienionymi przyczynami.

Najwa˝niejszà rolà opakowaƒ, z punk-
tu widzenia zarzàdzania logistycznego,
jest u∏atwienie procedur materia∏owego
przemieszczania (sk∏adowania, trans-
portu, obróbki ∏adunkowej, itp.) dzi´ki
ich harmonizacji i standaryzacji, wybo-
rowi najbardziej efektywnych jednostek
∏adunkowych w trakcie zarzàdzania
przep∏ywami materia∏owymi w ∏aƒcu-
chach logistycznych. Unifikacja opako-
waƒ pozwala na projektowanie i wyko-
rzystywanie typoszeregów oprzyrzàdo-
wania magazynowego oraz na przepro-
wadzenie unifikacji Êrodków transporto-
wych. Takie dzia∏ania doprowadzajà do
zmniejszenia  iloÊci zak∏óceƒ w material-
nym przep∏ywie produktów.[1]

Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´ na
jeszcze jednà istotnà funkcj´, jakà wy-
pe∏nia opakowanie — dostarczenie ró˝-
nym grupom u˝ytkowników informacji
o produktach WÊród tych u˝ytkowni-
ków nale˝y wymieniç kupujàcych,
sprzedawców, poÊredników (w tym rów-
nie˝ logistycznych), którzy wyst´pujà
w trakcie ca∏ego procesu transportowo-
logistycznego. Informacja ta mo˝e byç
przekazywana za poÊrednictwem napi-

sów na opakowaniu, etykiet, kodów
kreskowych, markowania i in. 

Markowanie, to oznakowanie wyko-
nane na opakowaniu w postaci napi-
sów, znaków, symboli, umieszczane
w celu wydania wskazówek, jak nale˝y
post´powaç z danà jednostkà ∏adunko-
wà, by zapobiec jej uszkodzeniu i by
wiedzieç, jak z nià post´powaç w trak-
cie operacji manipulacyjnych.

Markowanie zawiera:
• znaki manipulacyjne, wskazujàce

sposoby post´powania z ∏adunkiem
• podstawowe informacje (odbiorca,

iloÊç jednostek ∏adunkowych, punkt
przeznaczenia, punkt prze∏adunku
itd.)

• informacje dodatkowe (nadawca,
miejsce nadania itp.)

• napisy informacyjne (masa brutto,
masa netto, rozmiary gabarytowe
jednostki ∏adunkowej, obj´toÊç
w metrach szeÊciennych itd.).

Sposób markowania ∏adunków wi-
nien przewidywaç mo˝liwoÊç wizualne-
go odczytywania informacji o nim.
Ostatnio, w zwiàzku z rozwojem syste-
mów automatycznej identyfikacji ∏a-
dunków, sortowania i ewidencji, zacz´-
to stosowaç specjalne przywieszki oraz
metody kodowania ∏adunków, które
pozwalajà na automatyczny odczyt in-
formacji o ∏adunkach, ich przemiesz-
czaniu w ∏aƒcuchu logistycznym oraz
pozwalajà systemom komputerowym
podejmowaç decyzje o sposobie opera-
cji manipulacyjnych w czasie rzeczywi-
stym. Jednym z najbardziej rozpo-

wszechnionych sposobów kodowania
∏adunków, w szczególnoÊci towarów
powszechnego u˝ytku, sà kody kresko-
we. Kody takie zazwyczaj umieszczane
sà na opakowaniu przez producenta
wyrobu. [2]

Podsumowujàc, podstawowymi wy-
mogami stawianymi opakowaniu sà:
wytrzyma∏oÊç, pewnoÊç ochrony ∏adun-
ku, odpornoÊç na oddzia∏ywania, ma∏a
masa, ma∏e zu˝ycie materia∏ów, niski
koszt. 

Opakowanie to nie tylko Êrodek
ochrony ∏adunku, ale równie˝ noÊnik
informacji i jako taki jest elementem
sk∏adowym potoku informacyjnego,
przep∏ywajàcego przez ∏aƒcuch logi-
styczny. Tak zarysowane funkcje po-
zwalajà na zwi´kszenie efektywnoÊci
przep∏ywów materia∏owych w ∏aƒcuchu
logistycznym.
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Na rynku pojawi∏ si´ nowy model
r´cznego, paletowego wózka wid∏o-
wego firmy BT Polska Sp. z o.o.
z nowatorskim rozwiàzaniem, pole-
gajàcym na wprowadzeniu do kon-
strukcji specjalnego ∏àcznika, zamie-
niajàcego ruch dyszla na ruch obro-
towy ko∏a sterujàcego w poczàtko-
wej fazie ruchu wózka. Nowa kon-
strukcja pozwala trzykrotnie zredu-
kowaç si∏´ potrzebnà do jego poru-
szenia. W nowym wózku „BT PRO
LIFTER” ju˝ 15 kg si∏y (a nie jak do-
tychczas 45 kg) wystarcza do rusze-

nia z ∏adunkiem o wadze 2,3 t. K∏o-
potliwe do tej pory przeszkody, jak

np. progi, zag∏´bienia w nawierzch-
ni, dzi´ki nowemu rozwiàzaniu stajà
si´ du˝o ∏atwiejsze do pokonania.

Nadmieƒmy tylko, ˝e zgodnie z Roz-
porzàdzeniem Ministra Pracy i Poli-
tyki Spo∏ecznej z dnia 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczeƒstwa
i higieny pracy przy r´cznych pra-
cach transportowych dopuszczalna
si∏a u˝yta do zapoczàtkowania ru-
chu przedmiotu nie mo˝e przekro-
czyç wartoÊci 30 kg przy pchaniu
i 25 kg w przypadku ciàgni´cia. No-
wy wózek ca∏kowicie spe∏nia te wy-
magania.
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