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SŁOWO WSTĘPNE

Łańcuchy dostaw są efektem rynkowych oraz logistycznych doświadczeń i niemal
standardem w procesach sprawnego zarządzania przedsiębiorstwami w XXI w. Są one
określoną strukturą organizacyjną i metodą pracy, świadectwem dostosowania technik
i technologii do potrzeb gospodarczych, wykorzystania innowacji i środkiem osiągania
sukcesu. Badania BCI Supply Chain Resilience, przeprowadzone w 62 krajach, potwierdzają wysoką niezawodność zintegrowanych łańcuchów dostaw, coraz częściej
wspieraną programami ciągłości biznesowej (planami awaryjnymi), skutecznymi
w praktyce gospodarczej. Potwierdziły również fakt, iż zarządzanie współczesnym
przedsiębiorstwem wymaga zaawansowanych technik i technologii, warunkujących
sprawność operacyjną oraz osiąganie korzyści w warunkach konkurencji.
Współczesne trendy rozwoju łańcuchów dostaw są odzwierciedleniem postępującej
globalizacji, internacjonalizacji działalności produkcyjnej i handlu oraz integracji lub
dezintegracji gospodarczej. Aktywnymi elementami łańcuchów dostaw są podmioty gospodarujące, zorientowane na efektywne gospodarowanie, spełnianie oczekiwań nabywców produktów materialnych i usług, osiąganie przewag konkurencyjnych determinujących rynkowe sukcesy i trwały rozwój przedsiębiorstw.
Zarządzanie łańcuchami dostaw to skoordynowane działania (operacje) podporządkowane racjonalizacji działalności gospodarczej, w tym obniżce kosztów produkcji, optymalizacji terminów dostaw, wydajności i sprzedaży, ograniczaniu ryzyka i poprawie
jakości obsługi klientów. Skuteczne zarządzanie łańcuchami dostaw wymaga wyprzedzającego przewidywania sytuacji rynkowych i szybkiego reagowania na zmiany
w otoczeniu podmiotów. Skłania to przedsiębiorstwa do wdrażania zaawansowanych
technologii, instrumentów i rozwiązań, umożliwiających kontrolowanie przejrzystości
łańcuchów dostaw, kształtowania relacji pomiędzy ogniwami i pożądanych postaw rynkowych (zachowań sprzedażowych i konsumenckich) oraz ciągłego dostosowywania
podaży do rynkowego popytu lub ich równoważenia.
Prawidłowe funkcjonowanie łańcucha dostaw wymaga wdrożenia w przedsiębiorstwie nowoczesnych systemów:
zapewniających synchronizację czynności i planowania przepływu materiałów
niezbędnych do realizacji procesów produkcji, zaopatrzenia i sprzedaży,
determinujących maksymalizację zysków, optymalizację kosztów, utrzymanie
ciągłości procesów,
zarządzania relacjami z klientami,
wspomagających zarządzanie produkcją,
zarządzania gospodarką magazynową,

6
elektronicznej wymiany dokumentów,
zaawansowanego planowania i tworzenia harmonogramów.
Zaawansowane zarządzanie systemami informacyjnymi w łańcuchach dostaw zapewnia bieżące monitorowanie partnerskich zachowań i podejmowanie trafnych decyzji
zarządczych.
Nawiązując to zasygnalizowanej problematyki, gdańscy ekonomiści, członkowie
i sympatycy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, przygotowali ciekawą publikację,
którą pragną zainteresować przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej. Kierują ją
również do młodszego pokolenia ekonomistów – młodzieży studenckiej i licealnej,
zgłębiającej wiedzę ekonomiczną. W opracowaniach zaprezentowano wyniki autorskich
badań naukowych nad funkcjonowaniem łańcuchów dostaw obejmujących przedsiębiorstwa różnych sfer gospodarki, jednocześnie aktywne elementy tych struktur.
Fragment publikacji autorstwa J. Dąbrowskiego jest teoretycznym wprowadzeniem
do publikacji. Zaprezentowano w nim najważniejsze definicje, genezę, istotę, koncepcję łańcucha dostaw, możliwe relacje i poziomy integracji ogniw w tej strukturze.
Kolejne opracowanie B. Majeckiej i M. Jarockiej jest ciekawą interpretacją wpływu
czynników behawioralnych na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw.
Tekst J. Bednarz dotyczy organizacji i zasad funkcjonowania łańcucha dostaw
w branży odzieżowej, obowiązujących w wiodącej na rynku produkcji konfekcji użytkowej Grupie Inditex ze szczególnym uwzględnieniem marki Zara.
J. Hartenberger-Liszek i J. Krupska zaprezentowały model łańcucha dostaw dla
branży przetwórstwa rybnego, wskazując na specyficzne uwarunkowania jego tworzenia i współdziałania integralnych elementów.
Kolejny fragment publikacji poświęcono problematyce reengineeringu łańcucha
dostaw w polskim sektorze ochrony zdrowia. Analityczne podejście Autora (M. Suchanka) jest krytyczną interpretacją problemu braku efektywności łańcuchów dostaw
w sektorze, wskazaniem na możliwe rozwiązania reeingeeringowe, zwiększające efektywność kosztową i zachowanie pożądanej jakości świadczonych usług. Ciekawe propozycje innowacyjnych i możliwych rozwiązań zachęcają do zapoznania się z tym
fragmentem publikacji.
Współautorski fragment opracowania (J. Dąbrowskiego, B. Szymanowskiej,
H. Klimek) dotyczy zarządzania łańcuchami dostaw w transporcie morskim na przykładzie Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. jako ogniwa w łańcuchach dostaw.
T. Nowosielski dokonał charakterystyki i analizy funkcjonowania przedsiębiorstw
żeglugi kontenerowej w globalnych, rozbudowanych łańcuchach logistycznych.
Ciekawym fragmentem publikacji jest opracowanie M. Markiewicz pt. Nowy Jedwabny Szlak a relacje handlowe Polska-Chiny i Unia Europejska-Chiny. Zaprezentowano w nim strategię współpracy handlowej i rozwoju powiązań transportowych jako
podstawę wieloaspektowego wzrostu znaczenia państwa chińskiego w skali regionalnej
i globalnej.
Publikację zamyka opracowanie E. Ignaciuk na temat formalnoprawnych uwarunkowań funkcjonowania łańcuchów dostaw i ich elementów, w którym przeprowadzono
uszczegółowioną analizę zmian legislacyjnych w transporcie i wpływu uregulowań czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych na podaż usług transportu drogowego
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w Polsce. W istotnym zakresie nawiązuje ona do udziału gałęzi w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw oraz realizacji transportowych postulatów punktualności, regularności
i terminowości, wiodącej idei kształtowania i funkcjonowania tych zintegrowanych
struktur.
Według przyjętego zwyczaju, wszystkie opracowania zostaną zaprezentowane na
spotkaniach naukowych w gdańskim Domu Ekonomistów.
Prof. dr hab. Danuta Rucińska
Prezes Oddziału w Gdańsku
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Gdańsk, sierpień 2017 r.

JANUSZ DĄBROWSKI

ZINTEGROWANY ŁAŃCUCH DOSTAW
WSP ŁCZESNA KONCEPCJA ZARZĄDZANIA

S
Koncepcja zarządzania łańcuchami dostaw rozwija się dynamicznie od
lat 80. XX wieku. Obecnie ma już znaczenie fundamentalne dla przedsiębiorstw procesie osiągania przewagi konkurencyjnej i maksymalizowania wartości dodanej. Celem
opracowania jest wprowadzenie do tematyki łańcuchów dostaw oraz systematyzacja
niektórych jej zagadnień. Przedstawiono różne ujęcia definicji łańcucha dostaw, genezę,
istotę i cele koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, omówiono typy relacji pomiędzy
ogniwami łańcucha dostaw oraz różne poziomy ich integracji.

W
Najczęściej przedsiębiorstwa postrzega się jako jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od innych podmiotów, i które są zmuszone do
konkurowania o klientów, potrzebne do działalności zasoby w celu uzyskania przewagi
konkurencyjnej lub przetrwania na rynku. K. Rutkowski stwierdza, że filozofia samotnej walki może być dla najlepszych nawet przedsiębiorstw samodestrukcyjna, jeśli towarzyszy jej niechęć do szerszej i pogłębionej współpracy z partnerami z łańcucha dostaw. Żadna pojedyncza firma nie jest w stanie wygrać z łańcuchem dostaw, w którym
dzięki pogłębionej współpracy jego ogniw osiąga się efekty synergiczne prowadzące do
wzrostu potencjału, którego nie mogłyby osiągnąć współpracujące ze sobą na bazie
transakcyjnej firmy dostawców, producenta i dystrybutorów1.
Koncepcja zintegrowanego łańcucha dostaw stanowi nowe wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw. Korzyści jakie może osiągnąć cały łańcuch dostaw i poszczególni jego uczestnicy są oczywiste, jednak osiągnięcie wysokiego poziomu integracji
ogniw i stworzenie między nimi relacji partnerskich jest zadaniem niezwykle trudnym.
Celem opracowania jest wprowadzenie do tematyki łańcuchów dostaw i systematyzacja
niektórych jej zagadnień.
1 Logistyka dystrybucji, pod red. K. Rutkowskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Warszawa 2005, s. 75-76.
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P
Współczesne przedsiębiorstwo funkcjonuje na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Intensyfikacja konkurencji jest skutkiem procesów deregulacji rynków, likwidacji
barier handlowych, rozwoju technologii informatycznej, nowych form komunikacji,
usług transportowych i logistycznych oraz innych czynników. W celu sprostania konkurencji przedsiębiorstwo musi dążyć do doskonalenia nie tylko swoich wewnętrznych
procesów biznesowych, ale także do poprawy relacji z dostawcami i odbiorcami.
Współpraca z kooperantami nie jest nowością w działalności gospodarczej, jednak dopiero w latach 80. XX wieku zwrócono szczegółową uwagę na ten aspekt zarządzania
biznesowego. Podstawą są potencjalne korzyści ze skoordynowanej współpracy przedsiębiorstw tworzących tzw. łańcuch dostaw.
Łańcuch dostaw jest stosunkowo nowym terminem, niejednoznacznie zdefiniowanym w polskiej i zagranicznej literaturze. Różne interpretacje tego pojęcia są związane nie tylko z postępem nauki w tym obszarze, ale również z rozwojem globalizacji,
zmianą preferencji nabywców, postępem techniczno-technologicznym i koniecznością
dostosowania się przedsiębiorstw do trudniejszych warunków konkurowania. Generalnie, merytoryczna pojemność terminu łańcuch dostaw ulega rozszerzeniu. Obejmuje
on coraz więcej rodzajów podmiotów tworzących łańcuchy dostaw, procesów biznesowych podlegających integracji, przepływów zasobów i funkcji biznesowych będących
przedmiotem współpracy ogniw łańcucha dostaw. Różne aspekty funkcjonowania łańcucha dostaw stały się podstawą formułowania definicji tego terminu.
U
. Najczęściej autorzy traktują łańcuchy dostaw jako zbiory, sieci przedsiębiorstw. Niektóre definicje zawężają rodzaj podmiotów gospodarczych
wchodzących w skład łańcucha dostaw do dostawców i producentów, którzy wytwarzają produkty, a następnie odsprzedają je podmiotom zewnętrznym w celu dostarczenia
ich finalnym klientom2. W innych definicjach mówi się, iż w skład łańcuchów dostaw
wchodzą wszystkie podmioty w jakikolwiek sposób zaangażowane w realizację potrzeb
klientów. Np., według J. Witkowskiego Łańcuch dostaw to współdziałające w różnych
obszarach funkcjonalnych firmy wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz
ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków
finansowych 3. Według S. Chopry i P. Meindla Łańcuch dostaw składa się z wszelkich
stron zaangażowanych, bezpośrednio lub pośrednio, w spełnianie oczekiwań klienta.
Łańcuch dostaw obejmuje nie tylko producentów i dostawców, ale także przedsiębiorstwa transportowe, magazyny, detalistów a nawet klientów. W ramach każdej organizacji, np. producenta, łańcuch dostaw obejmuje wszystkie funkcje potrzebne do przyjęcia
oraz realizacji zamówień. Funkcje te to m.in.: rozwój produktu, marketing, operacje,

2

R. Tarasiewicz, Jak mierzy efektywno łańcuchów dostaw, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie, Warszawa 2014, s. 12.
3 J. Witkowski, Zarz dzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, do wiadczenia,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 17.
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dystrybucja, finanse oraz obsługa klienta 4. Schemat łańcucha dostaw w ujęciu podmiotowym przedstawiono na rys. 15.

Rys. 1. Łańcuch dostaw przedsiębiorstwa produkcyjnego
ródło: opracowanie własne.

W zależności od liczby i rodzajów podmiotów łańcucha dostaw każdego przedsiębiorstwa, można wyróżnić6:
wewnętrzny łańcuch dostaw,
prosty łańcuch dostaw,
rozszerzony łańcuch dostaw,
kompleksowy łańcuch dostaw.
Wewnętrzny łańcuch dostaw obejmuje wszystkie funkcje i procesy przedsiębiorstwa niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówień. Prosty łańcuch dostaw obejmuje
przedsiębiorstwo, dostawcę i odbiorcę. Z kolei rozszerzony łańcuch dostaw rozbudowany jest o dodatkowych dostawców (drugiego i dalszych rzędów) jak i dodatkowych odbiorców (odbiorców odbiorców). Kompleksowy łańcuch dostaw tworzą podobne ogniwa jak w przypadku łańcucha rozszerzonego, ale jest uzupełniony o dodatkowych
uczestników w postaci usługodawców logistycznych, transportowo-spedycyjnych (tj.
przedsiębiorstw sektora TSL), dostawców usług informatycznych, telekomunikacyjnych, finansowych.
U
. Niektórzy autorzy traktują łańcuch dostaw jako ciąg czynności
wykonywanych kolejno przez różne przedsiębiorstwa. Za przykład może posłużyć definicja European Committee for Standardisation, zgodnie z którą łańcuch dostaw jest sekwencją procesów wnoszących wartość dodaną do produktu w trakcie jego przepływu
i przetwarzania od surowców, przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci zgodnej

4 S. Chopra, P. Meindl, Supply Chain Management. Strategy, Planning, and Operation, Pearson Education Limited, 2016, s. 13.
5 Na rys. 1 nie uwzględniono
wszystkich ogniw łańcucha dostaw, np. różnych
przedsiębiorstw usługowych (dostawców usług informatycznych, telekomunikacyjnych,
finansowych, utylizacji i składowania odpadów), ze względu na potrzebę zachowania
przejrzystości schematu.
6 I. Fechner, Zarz dzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, s. 16-17
też: I.J. Chen, A. Paulraj, Understanding supply chain management: critical research and theoretical framework, International Journal of Production Research 2004, nr 1, s. 131-163.
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z wymaganiami ostatecznego klienta 7. W zależności od rodzaju dostarczanych towarów, usług i typów popytu poszczególne działania mogą znacząco różnić się, niemniej
jako podstawowe procesy w łańcuchach dostaw Supply Chain Council wymienia: planowanie, zakupy, wytwarzanie, dostawę oraz zwroty8. Według S. Chopry i P. Meindla
do głównych procesów w łańcuchu dostaw należy zaliczyć cykle: zakupów, wytwarzania, uzupełniania i zamawiania9. Z kolei bardziej znany model Global Supply Chain
Forum wskazuje na osiem kluczowych procesów biznesowych integrujących łańcuch
dostaw10:
zarządzanie relacjami z klientem,
zarządzanie obsługą klienta,
zarządzanie popytem,
realizacja zamówień,
zarządzanie przepływami produkcyjnymi,
zakupy,
rozwój i komercjalizacja produktów,
zarządzanie zwrotami.
U
. Według M. Ciesielskiego Łańcuch dostaw to przepływy
rzeczy i informacji przez sieci przedsiębiorstw, które są wobec siebie dostawcami i odbiorcami 11. Przepływ ten jest związany z jednym produktem lub z grupą produktów,
może obejmować zarówno wszystkie przepływy od początku tworzenia wartości do
ostatecznego użytkownika, jak i mniejszy zakres przepływu, np. od jednego podmiotu
do drugiego12. Przepływom rzeczy i informacji towarzyszą przepływy finansowe. Niektórzy autorzy dodają również przepływy wiedzy13. Należy zaznaczyć, że główną rolę
w łańcuchu dostaw odgrywają przepływy rzeczy, które definiują jego strukturę podmiotową. Z przepływami produktów są powiązane przepływy informacji, środków finansowych oraz wiedzy.
U
. Kolejnym, ważnym aspektem uwzględnianym przy definiowaniu łańcucha dostaw jest zakres funkcji biznesowych. Pierwotnie łańcuch dostaw
był utożsamiany z logistyką lub traktowany jako jego część, zajmująca się głównie
punktami styku z dostawcami i klientami. Obecnie łańcuch dostaw to sieć producentów
i usługodawców, którzy współpracują ze sobą w różnych obszarach funkcjonalnych.
Z jednej strony obejmują typowe działania logistyczne, związane z zaopatrzeniem materiałowym, organizacją produkcji i dystrybucją, a z drugiej strony działania odnoszące
się do zarządzania popytem i rozwojem produktów, mieszczące się w obszarach marke-

7 Strategie łańcuchów dostaw, pod red. M. Ciesielskiego, J. Długosza, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 12.
8 R. Tarasiewicz, op. cit., s. 13.
9 S. Chopra, P. Meindl, op. cit., s. 20.
10 Logistyka dystrybucji
, s. 76.
11 Zarz dzanie łańcuchami dostaw, pod red. M. Ciesielskiego, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 12.
12 Strategie łańcuchów dostaw , s. 15.
13 R. Tarasiewicz, op. cit., s. 15.
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tingu i zarządzania produkcją14. Wynika z tego, że logistyka jest traktowana jako część
składowa zarządzania łańcuchami dostaw15.
Tradycyjne łańcuchy dostaw bazują wyłącznie na relacjach transakcyjnych. Celem takich relacji jest uzyskanie maksymalnych korzyści jednej ze stron transakcji, na zasadzie
wygrany – przegrany. Każde ogniwo łańcucha dostaw dąży zatem do realizacji własnych celów. W zintegrowanych łańcuchach dostaw istnieją wspólne cele, którymi są maksymalizacja wartości dodanej dla ostatecznego klienta oraz całego łańcucha dostaw i jego poszczególnych ogniw. Ich osiąganie warunkuje zarządzanie łańcuchami dostaw.

G
Powszechnie uznaje się, że po raz pierwszy do koncepcji zarządzania łańcuchem
dostaw nawiązał A. Kransdorff w artykule Booz Allen’s rather grandly titled supply
chain management concept, opublikowanym 4 czerwca 1982 r. w Financial Times .
Przedstawiono w nim stanowisko R. Oli era z firmy konsultingowej Booz Allen Hamilton, zgodnie z którym firmy powinny dążyć do zacierania sztucznych granic dzielących
produkcję, marketing, dystrybucję, sprzedaż i finanse. Zdaniem R. Oli iera, takie podejście umożliwi obniżenie poziomu zapasów i jednocześnie poprawę obsługi klienta16.
Nie należy jednak zapominać, że ródłem teoretyczno-metodologicznych podstaw
omawianej idei zarządzania były wyniki badań dotyczące kanałów dystrybucji, kooperacji przedsiębiorstw produkcyjnych i integracji systemów, opublikowane co najmniej
dwadzieścia lat wcześniej17. Można zatem przytoczyć badania J.W. Forrestera, dotyczące nadmiaru zapasów w kanałach dystrybucji, które były przyczyną przekłamań informacyjnych (tzw. efekt byczego bicza)18, prace W. Aldersona, który przeprowadził analizę korzyści odraczania i wykonawstwa usług oraz alokacji zapasów na kolejne szczeble dystrybucji19. W latach 60. i 70. XX w. powstały opracowania dotyczące analitycznych modeli alokacji zapasów wykorzystujące instrumentarium badań operacyjnych, ale
także poświęcone współpracy podmiotów20. Istotne znaczenie dla koncepcji zarządzania
łańcuchem dostaw miał rozwój zintegrowanej logistyki. Zastosowanie podejścia systemowego, zarządzania procesowego do koordynacji przepływów rzeczy i towarzyszących im informacji wewnątrz przedsiębiorstwa, a także pomiędzy nim i jego kooperan14

Logistyka, pod red. D. Kisperskiej-Moroń, S. Krzyżaniaka, Biblioteka Logistyka, Poznań
2009, s. 35.
15 M. Szymczak, Ewolucja łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań 2015, s. 17.
16 N. Szozda, A. wierczek, Zarz dzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 19-20.
17 J. Witkowski, op. cit., s. 21.
18 J. Forrester, Industrial Dynamics. A Major Breakthrough for Decision Makers, Har ard
Business Re iew 1958, nr 4, s. 37-66.
19 W. Alderson, Maker Behavior and Executive, Irwin Homewood, 1957, s. 1-487.
20 M. Szymczak, op. cit., s. 16.
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tami, stworzyło fundament logistyki. Korzyści wynikające z integracji systemów logistycznych przedsiębiorstw, współpracujących w relacji dostawca-odbiorca, doprowadziły do powstania koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw, w której przedmiotem integracji są również inne (pozalogistyczne) procesy biznesowe.

K
Zarządzanie łańcuchem dostaw to
zarządzanie czynnościami w ramach łańcucha dostaw i relacjami między poszczególnymi jego ogniwami w celu zmaksymalizowania
wartości dla klienta i osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej21. Główne założenia koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw sprowadzają się do współpracy między dostawcami
i odbiorcami, integracji procesów biznesowych oraz koncentracji na obsłudze klienta końcowego celem osiągnięcia jego satysfakcji22. W koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw
dominuje filozofia opierająca się głównie na szerokim zakresie współpracy, prowadząca do
ścisłej integracji między poszczególnymi jego ogniwami.
Współpraca ogniw łańcucha dostaw może być realizowana na dwóch różnych płaszczyznach: stymulowania i wspierania rozwoju dostawcy przez odbiorcę oraz poprzez zaangażowanie potencjału i wiedzy dostawcy w poprawę konkurencyjności odbiorcy.
Odbiorcy mogą w różny sposób wpływać na rozwój dostawców. Systematyka tych
metod została przedstawiona na rys. 2.

Rys. 2. Systematyka metod rozwoju dostawcy
ródło: J. Dąbrowski, Strategie rozwoju i integracji dostawców w zarz dzaniu łańcuchami dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2015, nr 3, s. 14-22.
21

C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarz dzania operacjami i łańcuchem
dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007, s. 35.
22 M. Szymczak, op. cit., s. 18.
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Metody pośrednie polegają na wykorzystaniu mechanizmu rynkowego i narzędzi
ekonomicznych w celu stymulowania rozwoju dostawcy. Wśród metod pośrednich
można wyróżnić:
. Odbiorca może wprowadzić alternatywnych dostawców
w celu stworzenia presji na aktualnym dostawcy. Korzyści dostawcy to większy wolumen zamówień oraz rozszerzenie współpracy. Z kolei brak pożądanych rezultatów wiąże się z redystrybucją wolumenu na korzyść konkurencji
dostawcy
. Formalne systemy oceny i certyfikacji dostawców
z jednej strony komunikują oczekiwania odbiorcy, z drugiej natomiast motywują dostawcę do poprawy wyników. Regularnie przeprowadzana ocena stanowi informację zwrotną dla dostawcy o postępach jego działań
. W celu zachęcenia dostawcy do rozwoju w pożądanych
obszarach odbiorca powinien stworzyć pewien system bod ców, np. możliwość wzrostu wolumenu zamówień, zmiana statusu na preferowanego dostawcę i wynikające z tego korzyści, opłacalny dla dostawcy podział wspólnie uzyskanych oszczędności kosztowych itp. W takim systemie mogą być również
stosowane bod ce negatywne, np. wprowadzenie drugiego dostawcy, ograniczenie lub nawet zaprzestanie współpracy.
Metody bezpośrednie wiążą się z inwestycyjnym zaangażowaniem odbiorcy
w działalność dostawcy. Wśród metod bezpośrednich wyróżnia się:
. Polegają one na inwestowaniu własnych środków finansowych odbiorcy w zakup środków trwałych dostawcy usprawniających proces
produkcji, wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie norm zużycia zasobów, spełnienie norm środowiskowych przez dostawcę. Zakres tych inwestycji
może być różny: od drobnych inwestycji w matryce, formy, wykrojniki po
wsparcie wdrażania nowej technologii
. Zakres tych inwestycji może być bardzo zróżnicowany:
od zaliczek na poczet przyszłych dostaw, udzielania pożyczek, poręczania kredytów, wyrażania zgody na faktoring, zakupu obligacji i innych papierów
dłużnych dostawcy, po wykup części udziałów lub akcji przedsiębiorstwa dostawcy
. To przede wszystkim szkolenia pracowników dostawcy, wizyty specjalistów odbiorcy u dostawcy w celu
rozwiązania różnych problemów, wspólne prace badawczo-rozwojowe, dzielenie się know-how.
Z kolei, zaangażowanie dostawcy w działalność odbiorcy ponad działania wynikające z transakcji kupna-sprzedaży, może przejawiać się poprzez23:
(early supplier involvement). Polega ono na
zaangażowaniu dostawcy przez odbiorcę w proces rozwoju nowych produktów
lub modyfikacji istniejących produktów już w początkowych etapach ich projektowania lub wprowadzania zmian
23

J. Dąbrowski, op. cit., s. 19-21.
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(supplier suggestion
programs). Dostawcy mogą przyczyniać się do doskonalenia procesów produkcyjnych, logistycznych, zaopatrzeniowych, dystrybucyjnych, poprawy jakości, a nawet do wzrostu sprzedaży kupującego dzięki formułowanym przez
nich propozycjom usprawnień. Sukces takich programów zależy od rzetelnego
podziału efektów z dostawcami i uznania ich zasług, co będzie w przyszłości
zachęcać ich do dalszych sugestii
(buyer-seller improvement teams).
Wiedza dostawców uczestniczących w projektach usprawniających działalność
odbiorcy jest szczególnie przydatna w zakresie redukcji kosztów, zapasów, poprawy jakości, skrócenia czasu dostaw w obszarach, w których na bieżąco
współpracują. Zaangażowanie dostawców w prace zespołów ułatwia też komunikację i poprawia relacje między przedsiębiorstwami
(on-site supplier representative). Stali przedstawiciele dostawcy mogą pomagać w zarządzaniu zapasami,
transportem, zakupach, udzielać wsparcia technicznego działalności operacyjnej. Przysparza to korzyści zarówno kupującemu jak i dostawcy.
Pełna integracja łańcucha dostaw wymaga ścisłej współpracy wszystkich jego
ogniw. Żeby to osiągnąć łańcuchy dostaw powinny funkcjonować według określonych
zasad, takich jak24:
, wymagane podczas udostępniania uczestnikom łańcucha
danych dotyczących popytu, prognoz sprzedaży, harmonogramów produkcji
i zamówień oraz innych informacji
, czyli wspólne planowanie i realizacja strategii
łańcucha dostaw z określeniem miejsca i roli poszczególnych jego ogniw
, polegające na ustaleniu centralnego koordynatora przepływu,
czyli ogniwa będącego głównym inicjatorem podejmowanych działań oraz
kontrolującego ich wykonanie
, dzięki uzgodnieniu zasad podziału ryzyka i ewentualnych korzyści wynikających z podejmowania wspólnych przedsięwzięć.
W literaturze przedmiotu wskazuje się na różne cele zarządzania łańcuchem dostaw. Wynika to z odmiennych sposobów interpretowania koncepcji łańcucha dostaw,
w szczególności obszarów funkcjonalnych jakie ta koncepcja obejmuje (takich jak logistyka, zakupy, operacje, marketing, rozwój produktów) oraz stopnia szczegółowości celów formułowanych na poziomie konkretnych projektów, poszczególnych przedsiębiorstw czy całego łańcucha dostaw. W związku z tym można wyróżnić następujące
grupy celów25:
C
formułowane są na poziomie poszczególnych
projektów realizowanych w ramach łańcucha dostaw. Projekty te mogą dotyczyć dzia24

J. Witkowski, op. cit., s. 31-32.
Systematyka celów łańcucha dostaw została opracowana na podstawie: Przedsi biorstwo.
Drogi sukcesu rynkowego, pod red. J. Żurka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszaw
2016, s. 29-35 Strategie łańcuchów dostaw , s. 21-27.
25
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łalności samego przedsiębiorstwa (tj. jego wewnętrznego łańcucha dostaw) jak i kilku
współpracujących ogniw łańcucha dostaw. Mogą to być cele zarówno logistyczne jak
i pozalogistyczne, takie jak: zmniejszenie zapasów, poprawa terminowości dostaw, lepsza obsługa klienta, wyższa jakość produktów, lepsze planowanie, krótszy czas wprowadzanie nowych produktów na rynek, redukcja kosztów operacyjnych, poprawa bezpieczeństwa produktu, ochrona środowiska, efektywniejsza promocja itp. Cele cząstkowe warunkują osiągnięcie celów podstawowych.
C
dotyczą poszczególnych przedsiębiorstw tworzących ten łańcuch. Przedsiębiorstwa angażując się we współpracę z innymi uczestnikami łańcucha dostaw chcą w ten sposób wesprzeć realizację własnej strategii rozwoju. W związku z tym cele te mogą dotyczyć wzrostu sprzedaży, redukcji kosztów, poprawy rentowności, zwiększenia udziału w rynku, poprawy konkurencyjności,
uzyskania przewagi konkurencyjnej, wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
C
wiążą się z tworzeniem maksymalnej
wartości dodanej dla finalnego klienta, całego łańcucha dostaw oraz jego interesariuszy.
Wartość dodana dla klienta jest to korzyść dla klienta (wynikająca z cech produktu, sposobu jego dostarczenia, jakości serwisu posprzedażnego itp.), pomniejszona o jego całkowity koszt ich uzyskania, na który składają się: cena, koszty transakcji, koszty transportu, koszty zapasów, koszty konserwacji, koszty eksploatacji, koszty likwidacji itp.
W łańcuchu dostaw praktycznie każde ogniwo dąży do zwiększenia wartości dodanej
dla swojego klienta. Najważniejsza jest jednak ostateczna korzyść dostarczana finalnemu odbiorcy łańcucha dostaw. To ona warunkuje popyt na produkty wszystkich ogniw
łańcucha oraz wpływa na wartość dodaną dla każdego przedsiębiorstwa. Celem funkcjonowania całego łańcucha dostaw powinno być stworzenie maksymalnej wartości dodanej rozumianej jako różnica pomiędzy całkowitą wartością sprzedaży, a wartością zakupionych materiałów i usług wszystkich jego ogniw. Kwestia dystrybucji wartości dodanej pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw jest już kwestią wtórną. Integracja łańcuchów dostaw może również przysparzać korzyści innymi podmiotom, poza klientami
i bezpośrednimi uczestnikami łańcuchów dostaw. Należą do tej grupy akcjonariusze,
pracownicy, instytucje finansowe, państwo, społeczności lokalne. Lepsze wyniki finansowe przedsiębiorstw oznaczają bowiem najczęściej wzrost wartości akcji, wyższe płace i dywidendy, wzrost zdolności kredytowej, większe podatki, możliwości rozwijania
szeroko rozumianej działalności public relations26.
Warunkiem ścisłej współpracy przedsiębiorstw oraz realizacji celów zarządzania
łańcuchem dostaw jest zbudowanie partnerskich relacji między dostawcami i odbiorcami.

26

J. Witkowski, op. cit., s. 27.
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R
W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa podstawowe typy relacji między dostawcą a odbiorcą. Pierwszy typ określany jest mianem relacji wrogich (adversarial relationships), drugi typ – to relacje partnerskie (partnership). W tab. 1 porównano te dwa
typy relacji z różnych perspektyw.
Tab. 1. Charakterystyka wrogich i partnerskich relacji dostawca – odbiorca
O

27

R

R

Charakter relacji

Operacyjny

Strategiczny

Cel współpracy

Kupujący i dostawca działają we
własnym interesie

Kupujący i dostawca kładą
nacisk na współpracę
i wspólne interesy

Liczba dostawców

Wielu dostawców konkurujących
między sobą o kontrakt na dostawę określonego produktu

Jeden dostawca dla każdego
produktu

Okres współpracy

Krótkoterminowa współpraca gospodarcza

Długoterminowa współpraca
gospodarcza

Dzielenie się
kosztami

Kupujący pragnie przejąć oszczędności kosztowe, dostawca
ukrywa uzyskane oszczędności
przed kupującym

Sprawiedliwe dzielenie się uzyskanymi oszczędnościami i korzyściami ze współpracy

Zaangażowanie
w poprawę współpracy

Małe lub brak zaangażowania

Doskonalenie współpracy napędzane przez wzajemną zależność stron

Komunikacja

Minimalna lub brak dwustronnej
wymiany informacji

Otwarta i pełna wymiana informacji

Reakcja na zmiany
rynkowe

Kupujący lub sprzedający reaguje
na zmiany warunków

Kupujący wraz ze sprzedającym
dostosowują się do zmienionych
warunków rynkowych

Cena

Jest podstawowym kryterium
opłacalności współpracy dla stron

Całkowite koszty własności27 są
kryterium opłacalności współpracy. Obie strony są zainteresowane obniżką tych kosztów

Jakość

Kupujący sprawdza przy odbiorze

Gwarantowana przez system zapewnienia jakości. Zasada zera
defektów. Wczesne angażowanie dostawcy w projektowanie
nowego wyrobu

Całkowity koszt własności (Total Cost of Ownership) jest określany jako aktualna wartość
wszystkich kosztów związanych z danym dobrem zaopatrzeniowym, które są ponoszone przez
cały spodziewany okres jego życia.
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Kontrakt

Zakupy na zamówienie lub
krótkoterminowy kontrakt

Długoterminowy kontrakt,
w którym cena produktu jest
wspólnie ustalana przez strony
i bazuje na otwartej kalkulacji
kosztów dostawcy

Rozwiązywanie
sporów

Jednostronne rozwiązywanie
sporów

Wspólne rozwiązywanie problemów. Istnieje ustalony w
kontrakcie mechanizm rozwiązywania sporów od negocjacji,
przez mediacje, arbitraż aż po
sąd

19

ródło: J. Dąbrowski, H. Klimek, Zarz dzanie relacjami kupuj cy – dostawca w łańcuchach dostaw,
w: Przedsi biorstwo w otoczeniu globalnym, pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego,
Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2015, s. 135-136.

R
są również nazywane relacjami tradycyjnymi lub relacjami na dystans. Wynika to z faktu, że jest to wciąż dominujący sposób kooperacji między kupującym a dostawcą i polega na skupianiu głównej uwagi na aktualnej konkurencyjności cenowej dostawców. Cel takich relacji to uzyskanie maksymalnych korzyści jednej ze
stron transakcji, na zasadzie wygrany – przegrany. Efektem takich relacji może być
krótkoterminowa redukcja kosztów kupującego lub wzrost przychodów ze sprzedaży
dostawcy.
R
to długotrwała współpraca z wybranymi dostawcami, bazująca na wzajemnym zaufaniu, dzieleniu się informacją, ryzykiem i korzyściami. Korzyści
z partnerstwa są obustronne (relacja wygrany – wygrany). Dotyczą one poprawy jakości
produktów i dostaw, redukcji kosztów, ograniczenia zapasów, rozwoju nowych produktów i ich szybszego wprowadzania na rynek. Współpraca ta pozwala na poprawę konkurencyjności zarówno dostawcy, jak i odbiorcy oraz całego łańcucha dostaw.
Występujące w praktyce relacje między odbiorcą a dostawcą można umieścić na
kontinuum rozciągającym się od stosunków między przeciwnikami do relacji między
partnerami. W literaturze można znale ć różne typologie stosunków między klientem
a dostawcą. Jedną z bardziej znanych jest klasyfikacja zaproponowana przez A. Coxa.
Wyróżnił on następujące typy relacji między klientem a dostawcą28:
stosunki między przeciwnikami. Relacje wrogie funkcjonujące na zasadzie
wygrany – przegrany
przedkładanie jednego dostawcy nad innymi. Dostawca ten jest traktowany
w sposób preferencyjny, ponieważ jego produkt charakteryzuje się lepszą relacją użyteczności do ceny. Zawiera się z nim kontrakt na dłuższy okres oraz
wymienia informacjami planistycznymi, np. prognozami sprzedaży i planami
produkcji

28

Ph. B. Schary, T. Skjøtt‐Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2002, s. 152.
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zakupy u jednego dostawcy. Nabywca zaopatruje się w dany produkt tylko
w jednym ródle (single sourcing). Takie zakupy mają wiele zalet, np.: efekt
skali (niższe ceny), jednolita jakość produktu, większa lojalność dostawcy, ściślejsza współpraca, lepsze planowanie, niższe koszty transportu
sieć dostawców. Jest także nazywana piramidą dostawców lub siecią sourcingową. Bazuje na single sourcingu na każdym poziomie górnego biegu łańcucha
dostaw, tj. klient – dostawca I rzędu, dostawca I rzędu – dostawca II rzędu itd.
W koncepcji tej współpraca polega m.in. na wymianie pracowników między
nabywcami i dostawcami, angażowaniu się dostawców w projektowanie wyrobów i projekty innowacje, stosowaniu koncepcji cen i kosztów docelowych
(target price/cost), funkcjonowaniu związków dostawców (kyoryoku kai) na
każdym poziomie sieci
związki strategiczne. Polegają one na wzajemnym uzupełnianiu się, tj. dostosowywaniu umiejętności, znajomości technologii, zasobów oraz działań w taki
sposób, by dopełniały możliwości partnera. Partnerstwo takie staje się długofalowym porozumieniem niewymagającym integracji pionowej za pomocą własności.
Partnerska współpraca przynosi zaangażowanym podmiotom oszczędności wynikające z ograniczonej potrzeby uzgadniania wszystkich szczegółów w ramach negocjacji
i osobnych umów, a następnie kontrolowania rzetelności dostawcy. Ponadto wiąże się
z korzyściami strategicznymi w postaci skrócenia cykli produkcyjnych i zaopatrzeniowych oraz stworzenia solidniejszej podstawy do długofalowych inwestycji29. Pomimo
faktu, że relacje partnerskie przysparzają korzyści obu stronom umowy, to jednak
w praktyce występują dość rzadko. Przyczyną takiego stanu rzeczy są liczne bariery, na
jakie napotykają strony, chcące wdrożyć takie relacje. Do głównych przeszkód można
zaliczyć30:
zachowanie poufności. Konieczność zachowania poufności informacji finansowych, marketingowych, inwestycyjnych i innych jest najczęstszą przyczyną
niewdrażania partnerskich relacji z dostawcami, szczególnie w sytuacji, gdy
potencjalni partnerzy przedsiębiorstwa są jednocześnie dostawcami konkurentów
ograniczone zainteresowanie dostawców tego typu relacjami. Dotyczy to przypadków, kiedy dostawca ma silniejszą pozycję przetargową i rynkową
opór przeciwko zmianom. Dotychczasowa praktyka zarządzania relacjami
z dostawcami na dystans jest tak zakorzeniona w świadomości przedsiębiorstw
kupujących, że potrzeba czasu, cierpliwości i szkoleń, żeby ją zmienić

29 A. Harrison, R. an Hoek, Zarz dzanie logistyk , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2010, s. 355.
30 R. Monczka, R. Trent, R. Handfield, Purchasing and Supply Chain Management, Thomson Corporation, Mason 2005, s. 105-106 K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 306-307 A. Harrison, R. an Hoek, op. cit.,
s. 372-374.
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oportunizm. Podstawowym czynnikiem zagrażającym trwałości partnerstwa
jest rozbieżność między wymogami związanymi z długofalową, strategiczną
współpracą a zachowaniami na poziomie taktycznym – zwłaszcza o oportunistycznym charakterze
koncentrację na cenie. Może ona częściowo wynikać z kłopotów z właściwym
oszacowaniem wartości takich czynników, jak know-how, potencjał technologiczny, sposób produkcji czy innowacyjność dostawcy, co nie pozwala kupującemu zaakceptować proponowanej przez niego wyższej ceny swoich produktów
problemy kontraktowe. Przy zmieniającej się sytuacji rynkowej zawarcie długoterminowego kontraktu jest trudnym zadaniem, wymagającym określenia
sposobu ustalania cen i wolumenu, podziału uzyskanych korzyści ze wspólnych projektów, rozwiązywania sporów, ustalenia terminu zakończenia kontraktu i innych aspektów współpracy
regulacje prawne. W niektórych państwach regulacje antymonopolowe mogą
utrudniać ścisłą współpracę dostawcy i klienta.
Współcześnie każde przedsiębiorstwo wdrażające koncepcję zarządzania łańcuchem dostaw wypracowuje własną drogę do partnerstwa. Sukces jaki osiągają na tej
drodze w dużym stopniu określa poziom integracji łańcuchów dostaw.

P
Korzyści, jakie potencjalnie może przynieść zarządzanie łańcuchem dostaw, powodują, że przedsiębiorstwa dążą do doskonalenia tego procesu. Osiągnięcie pełnej integracji ogniw łańcucha dostaw jest trudnym, długotrwałym i wieloetapowym zadaniem.
Wymaga zaangażowania wszystkich uczestników, a szczególnie lidera łańcucha dostaw
oraz wsparcia najwyższego kierownictwa tych przedsiębiorstw. Pierwszym krokiem na
drodze do osiągnięcia wyższego poziomu doskonałości łańcucha dostaw jest określenie
poziomu integracji i relacji między partnerami. Pomocą w tym zakresie służą modele
dojrzałości łańcucha dostaw (supply chain maturity) lub alternatywnie nazywane modele doskonałości łańcucha dostaw (supply chain excellence). Do najbardziej znanych,
podstawowych modeli można zaliczyć: model CH.C. Poiriera, model kompasu , model PRTM/PMG.
Według klasycznego modelu CH.C. Poiriera można wyróżnić cztery poziomy integracji łańcucha dostaw31:
1. zakupy i logistyka – dążenie do ograniczenia wielkości zapasów, bazy dostawców, koncentracji na przewozach, realizacji zamówień, redukcji kosztów

31

M. Adamczak (i in.), Wieloaspektowe uwarunkowania integracji łańcucha dostaw typu
forward i backward. Modelowanie i ocena stopnia integracji, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań
2015, s. 40-44.
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2.

wewnętrzna doskonałość – wprowadzanie zintegrowanych systemów informatycznych, przeprojektowywanie procesów, usprawnienia, benchmarking, tworzenie sprawnego wewnętrznego łańcucha dostaw
3. konstruowanie sieci – wspólne prognozowanie i planowanie uczestników łańcucha, integracja systemów informatycznych, handel elektroniczny, poprawa
działalności partnerów, tworzenie rozszerzonego przedsiębiorstwa
4. przywództwo w sektorze – pełna koordynacja przepływów zasobów, wspólne
systemy informatyczne, wspólne prace badawczo-rozwojowe, uzyskanie przewagi konkurencyjnej, integracja łańcucha w skali globalnej.
Model kompasu uzależnia osiągnięcie kolejnych etapów integracji od zastosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii informatycznych. Zmiany technologiczne wynikają ze zmian celów łańcucha i powinny być dostosowane do rozwiązań organizacyjnych i sposobu planowania. Model ten obejmuje pięć etapów integracji32:
1. podstawowy – celem na tym etapie jest wytwarzanie wyrobów odpowiedniej
jakości po możliwie niskich kosztach, niezależne piony funkcjonalne przedsiębiorstwa starają się zautomatyzować realizowane przez siebie zadania, wdrażane są komputerowe systemy planowania potrzeb materiałowych (MRP – Materials Requirements Planning)
2. zespoły międzyfunkcjonalne – celem powoływanych zespołów jest doskonalenie jakości obsługi klientów, powstają komórki logistyczne, rozszerza się system planowania potrzeb materiałowych o dodatkowe moduły służące planowaniu pozostałych zasobów produkcyjnych (MRP II – Manufacturing Resources
Planning)
3. zintegrowane przedsiębiorstwo – poprawa zyskowności dzięki wewnętrznej integracji przedsiębiorstwa. Wykorzystanie systemów informatycznych klasy
ERP (Enterprise Resource Planning) umożliwia stworzenie zintegrowanego
wewnętrznego łańcucha dostaw
4. rozszerzony łańcuch dostaw – dalszy wzrost zysku i wartości rynkowej przedsiębiorstwa dzięki integracji z preferowanymi dostawcami i kluczowymi odbiorcami, dodatkowo wykorzystywane są systemy zarzadzania klientami
(CRM – Customer Relationship Management)
5. społeczności łańcucha dostaw – celem tego etapu jest osiągnięcie przewagi
konkurencyjnej na rynku, stosunki partnerskie między uczestnikami łańcucha
sprzyjają wspólnemu planowaniu oraz stosowaniu wspólnych systemów informatycznych wykorzystujących technologię internetową, w tym handel elektroniczny (e-commerce).
Model opracowany przez dwa przedsiębiorstwa konsultingowe PRTM i PMG
obejmuje cztery etapy integracji łańcucha dostaw33:

32

J. Witkowski, op. cit., s. 64-66.
B. Skowron-Grabowska, Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 66.
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1.

podejście funkcjonalne (functional focus) – koordynacja działań na poziomie
działów przedsiębiorstwa procesy są dyskretne, dobrze zrozumiane i udokumentowane
2. integrację wewnętrzną (internal integration) – zarządzanie zasobami na poziomie funkcjonalnym i na poziomie całego przedsiębiorstwa (wewnętrzny
łańcuch dostaw)
3. integrację zewnętrzną (external integration) – uczestnicy łańcucha dostaw, tj.
przedsiębiorstwo wraz z dostawcami i odbiorcami, opracowują cele i plany
działania w obrębie łańcucha zachodzą procesy wspólne
4. współdziałanie między wieloma przedsiębiorstwami (cross-enterprise collaboration) – możliwe dzięki zastosowaniu rozwiązań informatycznych oraz
e-biznesu ten etap odznacza się planowaniem, podejmowaniem decyzji i reagowaniem na wymagania klienta w czasie rzeczywistym, aby osiągnięte zostało zsynchronizowanie procesu obejmującego wiele nawet drobnych przedsiębiorstw, włącznie z realizacją celów.
W praktyce gospodarczej poziomy integracji łańcuchów dostaw są bardzo różne
i niestety, wciąż dalekie od doskonałości. Z badań empirycznych przeprowadzonych
przez S.E. Fawcetta i G.M. Magnana, pośród menedżerów działów zakupów, produkcji
i logistyki w Stanach Zjednoczonych wynika, że prawie połowa przedsiębiorstw ogranicza się do integracji procesów tylko wewnątrz swojej organizacji (tworzy tzw. wewnętrzne łańcuchy dostaw), jedna trzecia koncentruje się na integracji z dostawcami
pierwszego rzędu, 11 przedsiębiorstw skupia się tylko na integracji z kluczowymi
klientami, a 8 badanych przedsiębiorstw systematycznie integruje swoje procesy z dostawcami i odbiorcami pierwszego rzędu. Autorzy badania zwracają uwagę, że efektywna współpraca przedsiębiorstw z dostawcami dostawców i klientami klientów pozostaje na razie tylko wizją34.

P
Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw ewoluuje pod wpływem globalnych zjawisk i tendencji. Wśród najważniejszych można wymienić internacjonalizację przedsiębiorstw, wzrost konkurencji, outsourcing, indywidualizację produkcji masowej, wzrost
oczekiwań klientów, rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, narastającą niepewność i zmienność otoczenia, negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Łańcuchy dostaw muszą się do nich dostosowywać, aby skutecznie konkurować
na rynku. Pojawiają się nowe kierunki rozwoju łańcuchów dostaw, kładące większy nacisk na pewien wybrany aspekt ich działalności.

34

Strategie łańcuchów dostaw , op. cit., s. 22-23.
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Przykładem35nowego kierunku może być elastyczny łańcuch dostaw (flexible supply chain), który charakteryzuje się umiejętnością przystosowywania się do zmiennych
warunków funkcjonowania, do różnych sytuacji. Z kolei wrażliwy łańcuch dostaw (responsive supply chain) cechuje zdolność reakcji na potrzeby odbiorców, na ich zindywidualizowane wymagania. Odporny łańcuch dostaw (resilient supply chain) to taki,
który zachowuje sprawność działania nawet w kryzysowych warunkach, potrafi dostosowywać się do zmian w otoczeniu i unikać wszelkich zakłóceń lub zmniejszać ich dolegliwości. Łańcuch dostaw, który posiada wszystkie ww. zdolności można nazwać adaptacyjnym łańcuchem dostaw (adaptive supply chain). W zielonym łańcuchu dostaw
(green supply chain) zwraca się szczególną uwagę na ograniczenie negatywnego oddziaływania tworzących go przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Szerszym ujęciem
różnych aspektów funkcjonowania łańcucha charakteryzuje się zrównoważony łańcuch
dostaw (sustainable supply chain). W zarządzaniu takim łańcuchem jednakowo ważne
miejsce zajmują kwestie ekonomiczne, techniczne, społeczne i ekologiczne. W związku
z rozwojem technologii teleinformatycznej coraz częściej mówi się o kolejnej fazie
rozwoju współpracy między dostawcami i odbiorcami – o elektronicznym łańcuchu dostaw (electronic supply chain). Tworzy go grupa przedsiębiorstw połączonych między
sobą za pomocą sieci informatycznej, wykorzystywanej w realizacji procesu przepływu
rzeczy, informacji i środków pieniężnych. Różni się on od tradycyjnego łańcucha dostaw tym, że opiera swoje związki głównie na technologiach teleinformatycznych.
Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw staje się coraz bardziej powszechna, pomimo tego, że jej wdrożenie wymaga przezwyciężenia wielu barier i trwa latami. Powodem takiego zachowania przedsiębiorstw są korzyść, jakie można uzyskać z jej
wdrożenia. Potwierdzają to wyniki badań36 przeprowadzonych w przedsiębiorstwach
państw zachodnich, które wskazują na znaczący udział zarządzania łańcuchem dostaw
w realizacji celów tych przedsiębiorstw.
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INTEGRATED SUPPLY CHAIN
A MODERN CONCEPT O MANAGEMENT

A
The concept of supply chain management has been de eloping rapidly since
1980s. Currently it is of fundamental importance to companies that want to achie e
a competiti e ad antage and maximize alue added. The aim of this paper is to introduce the subject of supply chain and systematize some of its issues. The paper presents
arious definitions of supply chain, the genesis, essence and objecti es of supply chain
management, discusses the types of relationships between members of a supply chain
and describes the different le els of supply chain integration.

BEATA MAJECKA
MAŁGORZATA JAROCKA

WPŁYW CZYNNIK W BEHAWIORALNYCH
NA UNKCJONOWANIE WSP ŁCZESNYCH
ŁAŃCUCH W DOSTAW

S
Funkcjonowanie łańcuchów dostaw jest zależne od wielu czynników
związanych zarówno z ich podmiotami, relacjami oraz zależnościami. Czynniki behawioralne odgrywają znaczącą rolę w rozwijaniu łańcucha dostaw zarówno w relacjach
partnerskich między podmiotami uczestniczącymi jak i w szerszym ujęciu z potencjalnymi interesariuszami. W artykule wskazano wpływ czynników behawioralnych na
funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw.

W
Sprawne funkcjonowanie łańcucha dostaw to jedno z kluczowych wyzwań współczesnej logistyki. Nacisk na szybki, transparentny przepływ informacji, dóbr rzeczowych, głównie produktów, ale też surowców, materiałów i półproduktów i środków
pieniężnych jest domeną wszystkich w nim występujących ogniw.
Skuteczne zarządzanie współczesnym łańcuchem dostaw jest procesem złożonym
i zależnym od wielu czynników związanych m.in. z podmiotami uczestniczącymi, z koniecznością szybkiego, elastycznego reagowania na zmiany w otoczeniu, automatyzacją
wielu procesów oraz synchronizacją płaszczyzn: czasowej, kosztowej i możliwościowej
przedsiębiorstw. Tak złożony proces wymaga innowacyjnych narzędzi i rozwiązań
w sferze zarządzania oraz zdefiniowania czynników wpływających na jego funkcjonowanie.
Zarządzanie łańcuchem dostaw jest procesem złożonym także pod względem synchronizacji interesów wielu podmiotów. Zachowanie dobrych relacji między poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw jest warunkiem koniecznym jego prawidłowego
funkcjonowania. Czynniki behawioralne ujęte w artykule odgrywają coraz większą rolę
w funkcjonowaniu i rozwijaniu łańcucha dostaw już nie tylko na szczeblu partnerskich
relacji między podmiotami najbliższego otoczenia w nim uczestniczących, ale także ja-
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ko składniki budujące relacje z międzynarodowymi dostawcami - potencjalnymi interesariuszami łańcucha dostaw.
Pomimo szerokiego spektrum zagadnień funkcjonowania i zarządzania łańcuchem
dostaw w literaturze polskiej i zagranicznej, brakuje ujęcia behawioralnego wskazującego na czynniki pozamaterialne wpływające na łańcuch dostaw. Celem artykułu jest
zatem ukazanie wpływu czynników behawioralnych na funkcjonowanie współczesnych
łańcuchów dostaw.

Ł
Przedmiotem artykułu są czynniki behawioralne integrujące przedsiębiorstwa
w łańcuchu dostaw rozumianym jako sieć producentów i usługodawców, współpracujących ze sobą w celu przetwarzania i przemieszczania dóbr od fazy surowca do poziomu
użytkownika końcowego1. W zależności od miejsca w łańcuchu dostaw analizowany
podmiot zaopatruje inny albo jest odbiorcą, by wykonać usługę czy wyrób i dostarczyć
go klientowi, mając na uwadze, że cena końcowa produktu musi pokryć wydatki
wszystkich poprzedników 2.
Poziom zróżnicowania konfiguracji poszczególnych łańcuchów dostaw zależy od
wielu czynników, z których najważniejszymi są3:
cele tworzenia łańcuchów dostaw,
przedmiot przepływu produktów,
liczebność, cel, zakres zadań uczestników łańcuchów dostaw,
rodzaj powiązań i relacji między uczestnikami łańcucha dostaw.
Proces przepływu informacji, produktów i pieniędzy schematycznie przedstawiono
na rysunku 1. Niezależnie od liczebności i złożoności ogniw uczestniczących w łańcuchu dostaw wszelkie środki potrzebne w procesie produkcyjnym powinny być dostępne.
W ostatnich latach koncepcja łańcucha dostaw jest przedmiotem i studiów teoretycznych a sposoby jego usprawniania i unowocześniania są tematem wielu badań.
Współcześnie rozumiane zarządzanie łańcuchem dostaw łączy w sobie międzyorganizacyjne powiązania, funkcje logistyczne i pozalogistyczne. Rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw przybiera zatem znacznie szerszy wymiar niż jego pierwotne rozumienie. Pojemność merytoryczna terminu pierwotnie była bowiem niewielka
i skoncentrowana na wewnątrzorganizacyjnych funkcjach logistycznych. Obecnie
obejmuje znacznie szerszy zakres zagadnień.

1

C.B. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarz dzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007, s. 30.
2
A. Szymonik, Logistyka i zarz dzanie łańcuchem dostaw, cz. 2, Difin, Warszawa 2011,
s. 52.
3 M. Sołtysik, A. wierczek, Podstawy zarz dzania łańcuchami dostaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 48.
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Rys. 1. Integracja procesów w łańcuchu dostaw
ródło: opracowanie własne.

Współczesne łańcuchy dostaw korzystają z coraz nowszych narzędzi i technologii.
Dzieje się tak na różnych płaszczyznach funkcjonalnych: od sposobu przepływu informacji, poprzez zarządzanie poszczególnymi zasobami, po sposoby dystrybucji. Wszystkie usprawnienia łańcucha dostaw, zmiany oraz unowocześnienia mają jednak jeden
cel: podniesienie efektywności obsługi klienta.

C

Bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw jest umiejętne nim
zarządzanie. wiadome i sprawne zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga jednak wieloaspektowego podejścia. Po pierwsze bardzo ważnym komponentem jest zarządzanie
popytem na produkty4, gdyż ma on kluczową rolę w kształtowaniu międzyorganizacyjnego przepływu dóbr rzeczowych. Znajomość popytu, umiejętność sterowania nim
(w rozumieniu wpływania na niego) umożliwia sprawne funkcjonowanie organizacji.
Ponadto informacje dotyczące popytu na produkty i usługi pomocne w procesie podejmowania decyzji są wyrazem prorynkowej orientacji łańcucha dostaw i dążenia do podniesienia poziomu obsługi, niejako wymuszonego przez nabywców.
Współczesne przedsiębiorstwa kształtują zachowania rynkowe głównie pod wpływem otoczenia, które pełne jest takich informacji mających charakter bod ców, czyli
niejako wskazówek, czego otoczenie oczekuje od danej organizacji 5. Jednym z najsil4

N. Szozda, A. wierczek, Zarz dzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw, PWE,
Warszawa 2016, s. 9.
5
B. Majecka, Zachowania organizacyjne przedsi biorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 40.
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niejszych obszarów wpływu są zmieniające się oczekiwania klientów. Przedsiębiorstwa
muszą dostosowywać swoje oferty do wymagań otoczenia, które muszą znale ć swoje
miejsce w projektowaniu ich działalności. Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw powinno być zatem oparte na antycypacyjnych modelach zarządzania,
uwzględniających6:
wszelką dostępną wiedzę o kierunkach ewolucji gustów i preferencji konsumentów,
przewidywania rozwoju nowych technologii,
przewidywania rozwoju aktywności rynkowej producentów,
przewidywania spodziewanego poziomu sprzedaży,
przewidywania optymalnego poziomu zapasów dostosowanych do przewidywanego poziomu produkcji,
potencjalny rozwój nowych koncepcji dystrybucji i usług serwisowych.
Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest presja na redukcję kosztów, widoczna
szczególnie na rynkach amerykańskich i europejskich, gdzie coraz częściej zleca się
wykonywanie czynności stricte produkcyjnych podmiotom z rynku azjatyckiego.
W warunkach internacjonalizacji większość przepływów towarowych ma charakter
międzynarodowy, czemu sprzyjają takie zjawiska jak outsourcing, wprowadzanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na sprawne funkcjonowanie łańcucha dostaw
jest zarządzanie zapasami7. Jednym z narzędzi zarządzania zapasami we współczesnych
przedsiębiorstwach jest system MI. Głównym założeniem tego systemu jest zwiększanie obowiązków dostawców. System MI oznacza optymalizację funkcjonowania
łańcucha dostaw w wyniku zarządzania zapasami odbiorcy przez producenta, który decyduje o czasie i wielkości dostawy. Dzięki temu zachowany jest optymalny poziom
zapasów, gwarantujący pełną dostępność produktów. Bazując na informacjach o sprzedaży, produkcji, poziomach zapasów oraz liczbie i rodzaju zamawianych dotychczas
produktów, dostawca tworzy plan dostaw w oparciu o potrzeby producentów i dystrybutorów. Wprowadzenie systemu optymalizacji poziomu zapasów poprzez zwiększenie
obowiązków dostawcy wiąże się ze wzrostem kosztów dostaw, co niekorzystnie odbija
się na ich rentowności. Ponadto stosowanie systemu MI nie jest zalecane we wszystkich przedsiębiorstwach. Zależy to bowiem od regularności zużycia danego produktu,
częstotliwości zakupu i wysokości cen. Zarządzanie poziomem zapasów usprawnia
funkcjonowanie łańcucha dostaw, jednak wyznaczenie jego optimum zależy od wielu
czynników, często dynamicznie zmieniających się, stąd jest zadaniem trudnym.

6

A. Utrata, Modelowanie antycypacyjne procesów produkcyjnych i marketingowych
w aspekcie budowania współpracy przedsi biorstwa z klientami, w: Behawioralne determinanty
rozwoju przedsi biorczo ci w Polsce. Behawioralny wymiar przedsi biorczo ci, pod red.
P. Kulawczuka i A. Poszewieckiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010,
s. 200.
7 Zarz dzanie zapasami i łańcuchem dostaw, pod red. A. Szymonika, Difin, Łód 2013,
s. 190.
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Ważnym aspektem funkcjonowania łańcucha dostaw są relacje między jego uczestnikami. Rozwijanie relacji partnerskich pozwala podnosić konkurencyjność przedsiębiorstw
uczestniczących w procesach wymiany na umiędzynarodowionym rynku. Współpraca
między podmiotami zależna jest m.in. od bezpośredniości kontaktu, dobrej komunikacji
między poszczególnymi podmiotami, doświadczeń z wcześniejszej współpracy. Na tej
podstawie budowane są relacje z poszczególnymi partnerami, a także, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, przyczyniają się do lepszej komunikacji i pozytywnych doświadczeń.
Z uwagi na mnogość przepływu informacji i dóbr między podmiotami w łańcuchach dostaw coraz częściej istotne znaczenie dla ich funkcjonowania mają zatem czynniki behawioralne, które determinując tworzenie i podtrzymywanie relacji, kształtują zachowania
rynkowe podmiotów gospodarczych – uczestników łańcuchów dostaw.

C

Działania współczesnych podmiotów gospodarczych w dużej mierze oparte są na
wzajemnych relacjach pomiędzy jednostkami generującymi zachowania 8, poprzez które ustosunkowują się one do warunków otoczenia lub podejmują próby ich zmian9. Dotyczy to zarówno ludzi, jak i podmiotów gospodarczych, zwłaszcza przedsiębiorstw,
w tym zaangażowanych w łańcuchy dostaw. Skoro w stosunkach pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcuchów dostaw niebagatelne znaczenie dla właściwych relacji
mają zachowania tych podmiotów, to uwaga badacza powinna kierować się w stronę
perspektywy behawioralnej, bowiem behawioryzm zajmuje się naukowym poznawaniem zachowań oraz ich przyczyn10.
W literaturze poświęconej zagadnieniom logistycznym coraz częściej podkreśla się
istotność czynników behawioralnych, zwłaszcza w kontekście usprawniania funkcjonowania współczesnych łańcuchów dostaw, koncentrując się zwłaszcza na wartościach,
jakie powinny przyświecać wszystkim członkom łańcucha, budujących relacje. Koncentrowanie się na relacjach, wartościach, zachowaniach poszczególnych uczestników łańcuchów dostaw zmienia nieco perspektywę postrzegania tych zjawisk – już nie z punktu
widzenia klasycznie rozumianego otoczenia, a bardziej w aspekcie środowiska, które
jest czymś więcej niż tylko przestrzenią rynkową przedsiębiorstwa. Specyfika środowiska wiąże się z wartościami, z których wyrasta przedsiębiorstwo w realnej postaci.
Wartości te odzwierciedlają się w charakterystycznych działaniach kierownictwa i po-

8

B. Majecka, Behawioralne warto ci stratyfikacji ekonomicznej przedsi biorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 55.
9
Słownik psychologiczny, pod red. W. Szewczuka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985,
s. 353.
10 S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, Wydawnictwo Książka i Wiedza , Warszawa 1997, s. 44.
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stawach pracowników, określając ich stosunek do przeszłości, prawa, norm zwyczajowych, kultury, etyki. W ten sposób analiza wartości uznawanych przez środowisko
stwarza kontekst obserwacji szerszy od analizy rynkowej 11.
Aspekty behawioralne funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw – uczestników łańcuchów dostaw najistotniejsze stają się właśnie w kontekście środowiska,
w którym powstały i funkcjonują. Sam łańcuch dostaw też tworzy określone środowisko działania poszczególnych jego ogniw. Zatem staje się on sam dla siebie ródłem zasad, według których zaspokajane są potrzeby ostatecznego klienta. Jest też swego rodzaju pierwszą instancją kontrolną ich przestrzegania – do łańcucha mogą bowiem należeć podmioty przynajmniej w dostatecznym stopniu wyznające te zasady (takie podmioty są pozytywnie weryfikowane – w innym przypadku – eliminowane, jako te niespełniające standardów współpracy).
Behawioralne czynniki oddziałujące na kształtowanie się łańcuchów dostaw i efektywność obsługi finalnego klienta można podzielić na kilka sposobów. Pierwszy dotyczy klasycznego podziału wszystkich czynników mających znaczenie w sferze gospodarczej na dwie grupy – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. O ile podział jest dość
oczywisty, o tyle identyfikacja tych czynników w przypadku łańcuchów dostaw już nie
jest taka prosta. Perspektywa zewnętrzna dotyczy szeroko rozumianego otoczenia,
w którym kształtuje się dany łańcuch dostaw. Trudność jednak polega na tym, że łańcuchy dostaw składają się z niezależnych pod wieloma względami przedsiębiorstw, ale
z określonego punktu widzenia tworzących całość. Zatem, istotna staje się celowa perspektywa – jeżeli analizuje się łańcuch dostaw jako całość to jego wewnętrzne charakterystyki będą dotyczyć zarówno poszczególnych ogniw (cech osobowościowych poszczególnych przedsiębiorstw w łańcuchu), jak i wzajemnych powiązań. Z tego punktu
widzenia, bardziej użyteczny dla zrozumienia funkcjonowania łańcucha dostaw wydaje
się być inny podział czynników.
Drugi podział czynników behawioralnych o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania łańcuchów dostaw dotyczy zatem przedmiotu obserwacji. Przedmiotem badań
mogą być elementy łańcucha lub relacje pomiędzy nimi. Będą to, po pierwsze, czynniki
związane z pojedynczymi przedsiębiorstwami – poszczególnymi ogniwami łańcucha
dostaw, a wyrażające się ich indywidualnymi zachowaniami rynkowymi. Po drugie,
aspektów behawioralnych należy szukać w powiązaniach pomiędzy poszczególnymi
podmiotami tworzącymi łańcuch dostaw. Zachowania i czynniki tych zachowań (uwarunkowania pojawienia się takich reakcji rynkowych jako pochodnych wartości ważnych dla danego podmiotu gospodarczego) oraz relacje i ich podstawy (wartości, na
których oparte są dane relacje) są najważniejszymi czynnikami behawioralnymi, które
kształtują ostateczną efektywność funkcjonowania łańcuchów dostaw.
Istotność postrzegania przedsiębiorstw jako poszczególnych ogniw łańcucha z perspektywy ich zachowań rynkowych wynika z tego, że rozumiejąc, przewidując,
i w konsekwencji, kontrolując zachowania można z wyższą sprawnością realizować ce-

11

J. Komorowski, Cele przedsi biorstwa a rozwój gospodarczy. Uj cie behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 99.
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le podmiotów gospodarczych12, a tym samym przyczyniać się do sprawniejszej obsługi
finalnego odbiorcy przez cały szereg podmiotów zaangażowanych w łańcuchu dostaw.
Wpływ czynników behawioralnych na funkcjonowanie łańcucha dostaw można dostrzec też w relacjach pomiędzy poszczególnymi ogniwami. Rozpatrując funkcjonowanie łańcucha dostaw w aspekcie zarządzania tymi relacjami każde ogniwo w łańcuchu
należy traktować jako klienta. Tym samym można stwierdzić, że:
producent jest klientem dla dostawcy,
dystrybutor jest klientem dla producenta,
handlowiec jest klientem dla dystrybutora,
konsument jest klientem dla handlowca,
dostawca, producent, dystrybutor i handlowiec są klientami przedsiębiorstw
sektora TSL.
Z uwagi na ustalone powiązania można dokonać klasyfikacji relacji podmiotów
z klientem, w tym wypadku rozumianym jako odbiorca oferty, ale niekoniecznie ostateczny konsument. Relacje te są uszeregowane w sekwencji od najmniejszych powiązaniach pomiędzy podmiotami do najsilniejszych. Pomiędzy ogniwami łańcucha dostarczającymi określone dobro, bąd usługę a ich klientami (kolejnymi ogniwami w łańcuchu) mogą nawiązać się następujące typy relacji13:
podstawowa - oferent przekazuje produkt, lecz nie prowadzi żadnych dalszych
działań mających na celu podtrzymywanie relacji,
reaktywna - powiązania polegają na interwencyjnym kontaktowaniu się z odbiorcą (klientem), kiedy pojawią się po jego stronie jakieś pytania, czy zastrzeżenia do oferty,
odpowiedzialna - podmiot dostarczający dobro kontaktuje się z odbiorcą w celu sprawdzenia poziomu zadowolenia z dostarczonego dobra oraz uzyskania
sugestii dotyczących ewentualnego ulepszenia owego dobra,
proaktywna - podmiot dostarczający dobro kontaktuje się ze swoim klientem
w celu przedstawienia kolejnej oferty,
partnerska - pomiędzy podmiotami istnieją stałe więzi, służące poszukiwaniu
sposobów wykreowania większej wartości dla klienta.
W sprawnie funkcjonującym łańcuchu dostaw wszelkie powiązania pomiędzy kolejnymi jego ogniwami powinny być realizowane na zasadach budowania relacji partnerskich. Inne relacje nie gwarantują możliwości pełnego wykorzystania efektu synergicznego w kontekście tworzenia łańcucha dostaw.
Czynniki behawioralne, widocznie szczególnie w relacjach partnerskich w łańcuchu
dostaw (niemal niezależnie od szczegółowych ich charakterystyk), są istotne także
12

B. Majecka, M. Jarocka, Zachowania rynkowe przedsi biorstw. Istota, przejawy, uwarunkowania, w: Zachowania rynkowe przedsi biorstw w teorii i praktyce gospodarczej, pod red. B. Majeckiej
i M. Jarockiej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2015, s. 11.
13
Opracowanie na podstawie teorii interakcji rynkowych w ujęciu behawioralnym.
Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Sanders, . Wong, Marketing. Podr cznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 44 oraz Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, pod red. K. BilińskiejReformat, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009, s. 70-71.
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z punktu widzenia jego rozwoju. Rozwijanie, zwłaszcza relacji partnerskich, pozwala
podnosić konkurencyjność przedsiębiorstw uczestniczących w procesach wymiany,
zwłaszcza na międzynarodowym rynku.
Narzędzia integracji przedsiębiorstw w łańcuchy dostaw to już nie tylko sprawny
przepływ dóbr, usług lecz także wszelkie czynniki behawioralne dobrze funkcjonującego łańcucha dostaw: zaufanie, partnerstwo, pełen dostęp poszczególnych partnerów do
informacji. Istoty tych instrumentów należy upatrywać nie tylko w usprawnianiu funkcjonowania łańcucha dostaw, lecz także w tym, że mogą one być postrzegane jako narzędzia zapobiegania sytuacjom niepożądanym z punktu widzenia jego sprawności.
Opisując różne aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw nie sposób pominąć także
negatywnych zjawisk, w tym konfliktów i zachowań nieetycznych. Występowanie konfliktów wiąże się z odmiennymi działaniami: współpracą i rywalizacją14 i ich odmienną
motywacją. Pierwszym krokiem jest zawsze zidentyfikowanie ródła konfliktu, co może
być pomocne do jego zwalczania i służyć poprawie efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw. Kolejnym problemem mogą być działania nieetyczne, np. niewykonywanie zobowiązań w ramach łańcucha dostaw. Etyka w działaniach gospodarczych jest
równie ważna, jak efektywność i ekonomia tych działań. Będące przedmiotem ekonomii działania gospodarcze to działania poważne. Jako takie powinny być wykonywane
sprawnie, czyli efektywnie (skutecznie) oraz ekonomicznie (tj. z nadwyżką wyniku nad
kosztem), a także z uwzględnieniem społecznego kontekstu aksjologicznego wyznaczającego ramy przyzwolenia na dobór celów i środków tych działań 15.
Nieetyczne zachowania w działalności gospodarczej powinny być piętnowane
i eliminowane. Ich kontynuacje w długim okresie nabiorą pozoru normalności i zostaną
zaakceptowane jako rzecz naturalnie związana z danymi relacjami. W takim wypadku będzie następować stopniowa degradacja wartości relacji pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw, aż do, w skrajnym wypadku, rozlu nienia relacji, a następnie jego rozpadnięcia się.
Im pokusa wywołania konfliktu lub wykorzystania wątpliwych etycznie działań
większa, tym ważniejsze wydają się pozytywne relacje interpersonalne pomiędzy
podmiotami w ramach łańcucha dostaw. Najlepsze efekty będzie przynosił taki, w którym każde ogniwo będzie współuczestniczyło w tworzeniu wartości dodanej z korzyścią
dla całości. Poczucie wspólnoty jest niezaprzeczalną wartością zintegrowanych i opartych na pozytywnych relacjach łańcuchów dostaw. Sprawiedliwa współpraca oparta na
partnerskich relacjach uwzględniająca interesy wszystkich stron jest kluczem do sprawnego ich funkcjonowania. Poczucie sprawiedliwości w związkach wewnątrz łańcucha
dostaw jest istotne bez względu na to, jak rozkłada się podział władzy między ogniwami
dostawca – klient 16.

14

Strategie łańcuchów dostaw, pod red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 2010,

s. 59.
15

W. Gasparski, Etyczna infrastruktura działalno ci gospodarczej, w: Etyka i ekonomia,
pod red. B. Klimczak i A. Lewickiej-Strzałeckiej, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2007, s. 51.
16
Strategie łańcuchów dostaw, pod red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 2010, s. 64.
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P
Współczesne przedsiębiorstwa działają na zróżnicowanym i dynamicznie rozwijającym się rynku. Proces adaptacji do zmian jest tym sprawniejszy im lepiej działa przepływ informacji, dóbr rzeczowych oraz finansowych w przedsiębiorstwie. Sprawne
funkcjonowanie łańcucha dostaw jest wypadkową wielu uwarunkowań, wśród których
istotną rolę pełnią czynniki behawioralne. Ich znacznie jest szczególnie widoczne na
dwóch płaszczyznach: budowania relacji poprzez wartości oczekiwane przez wszystkich członków łańcucha oraz w kontekście środowiska, w jakim funkcjonują.
Pomimo rozwoju technik i technologii wykorzystywanych w logistyce oraz szerokiej interpretacji czynników determinujących funkcjonowanie łańcuchów dostaw w literaturze brakuje behawioralnej perspektywy ich kształtowania. Na podstawie klasyfikacji
czynników behawioralnych w kontekście funkcjonowania łańcucha dostaw, należy
stwierdzić, że oprócz istotności budowania dobrych, partnerskich relacji, taka systematyka może być bazą do badań empirycznych.
Przedstawione ujęcia czynników behawioralnych wskazują na ich istotność w różnych aspektach funkcjonowania łańcucha dostaw. Budowanie partnerskich relacji jest
konieczne dla unikania negatywnych zjawisk we współpracy między podmiotami: konflikty, zachowania nieetyczne oraz następstw negatywnych relacji w postaci rywalizacji.
Niezrozumienie problematyki zarządzania łańcuchem dostaw jest często widoczne, gdy
okazuje się, że każde z jego ogniw odmiennie definiuje i interpretuje zadania i interesy.
W efekcie oddziaływania czynników behawioralnych sprawne funkcjonowanie
łańcucha dostaw bez relacji partnerskich między ogniwami wydaje się niemożliwe.
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THE E ECT O BEHA IORAL ACTORS
OR CONTEMPORARY UNCTIONING SUPPY CHAINS
A
: The functioning of supply chains is dependent on many factors related to
their entities and relationships. Beha ioral factors play a significant role in de eloping
the supply chain, both in partnerships between stakeholders and in broader terms with
potential stakeholders. The article points to the influence of beha ioral factors on the
functioning of modern supply chains.

JOANNA BEDNARZ

ORGANIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW W BRAN Y
ODZIE OWEJ ZE SZCZEG LNYM UWZGLĘDNIENIEM
PRZEDSIĘBIORSTWA INDITE

S
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w branży odzieżowej jest trudne, co
wynika z kilku powodów. Przede wszystkim łańcuch dostaw można scharakteryzować
jako globalny, długi i skomplikowany. Przedsiębiorstwa muszą współpracować z wieloma dostawcami, producentami, pośrednikami i odbiorcami zlokalizowanymi na całym
świecie. Standardem w przemyśle odzieżowym jest wykorzystywanie strategii outsourcingu, najczęściej w krajach Dalekiego Wschodu, oferujących niższe koszty wytworzenia produktów. Ogromna odległość geograficzna pomiędzy miejscem produkcji a rynkami zbytu powoduje, że średni czas liczony od momentu przygotowania projektów kolekcji do umieszczenia produktów na półkach sklepowych wynosi 6–9 miesięcy. Z kolei
nabywcy coraz częściej wykazują potrzebę szybkiego posiadania ubrań zgodnych z najnowszymi trendami. Przedsiębiorstwo Inditex wdrożyło wiele niekonwencjonalnych
w branży rozwiązań oraz standardy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, które są
trudne do naśladowania przez innych producentów odzieży i stało się niedoścignionym
wzorem dla innych producentów odzieży. Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie organizacji i zasad funkcjonowania obowiązujących w przedsiębiorstwie Inditex. Dokonano także charakterystyki przemysłu odzieżowego oraz zidentyfikowano
specyfikę zarządzania łańcuchem dostaw w tej branży.

W
Z pozoru może wydawać się, że branża odzieżowa jest stosunkowo mało rygorystyczna w zakresie organizacji i zarządzania łańcuchem dostaw. Nie wymagane są
w niej specjalne pozwolenia, nie ma potrzeby angażowania specjalistycznych środków
transportu np. w związku z koniecznością przewozu towarów w kontrolowanych temperaturach. Okazuje się jednak, że funkcjonowanie w tej branży jest trudne, co wynika
z kilku powodów. Przede wszystkim łańcuch dostaw można scharakteryzować jako
globalny, długi i skomplikowany. Przedsiębiorstwa muszą współpracować z wieloma
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dostawcami, producentami, pośrednikami i odbiorcami zlokalizowanymi na całym
świecie. Standardem w przemyśle odzieżowym jest wykorzystywanie strategii outsourcingu w organizacji produkcji konfekcji. Odbywa się ona najczęściej w krajach Dalekiego Wschodu, oferujących niższy koszt wytworzenia produktów. Znaczna odległość
geograficzna pomiędzy miejscem produkcji a rynkami zbytu powoduje, że średni czas
liczony od momentu przygotowania projektów kolekcji do umieszczenia produktów na
półkach sklepowych wynosi na ogół 6-9 miesięcy. Z kolei nabywcy coraz częściej wykazują potrzebę szybkiego posiadania ubrań zgodnych z najnowszymi trendami. Są suwerenni, świadomi, aktywni, kreatywni, powszechnie manifestujący swój indywidualizm i poprzez takie zachowanie wyrażają własne osobowości oraz pragną wyróżnić się
w społeczeństwie. Nie chcą również ubierać się jak inni z ich bliższego otoczenia1.
Hiszpańskie przedsiębiorstwo odzieżowe Inditex, właściciel 8 znanych na świecie
marek (w tym sztandarowej marki Zara), jest pionierem w tej branży. Jego założyciel,
Amancio Ortega Gaona, wprowadził standardy, które stały się wyzwaniem dla innych
podmiotów tej branży. Na pierwszy rzut oka wydają się one niemożliwe do spełnienia
i nieracjonalne pod względem ponoszonych kosztów. Ortega z zespołem wdrożył odpowiednią organizację i infrastrukturę, które pozwoliły skrócić czas projektowania, szycia i dystrybucji ubrań do 15 dni, zapewnić różnorodność, niepowtarzalność oraz jakość
kolekcji pożądaną przez klientów i tym samym odpowiedzieć na potrzeby oraz oczekiwania najbardziej wymagających nabywców.
Głównym celem opracowania jest zaprezentowanie organizacji i zasad funkcjonowania obowiązujących w przedsiębiorstwie Inditex. Jest ono aktualnie niedoścignionym
wzorem dla producentów odzieży. Część rozważań poświęcono kluczowej dla tego
przedsiębiorstwa marce Zara, która generuje 65 przychodów netto całej Grupy. Celowi głównemu podporządkowano cele dodatkowe w tym: charakterystykę przemysłu
odzieżowego i identyfikację specyfiki zarządzania łańcuchem dostaw w tej branży.
W celu przygotowania opracowania wykorzystano następujące metody badawcze:
metody selekcji, analizy, syntezy i opisu piśmiennictwa, analizy przyczynowej i logicznej (dla ustalenia związków pomiędzy elementami organizacji łańcucha dostaw w branży odzieżowej). Istotnymi metodami były także metody: monograficzna oraz indywidualnych przypadków. Zgodnie z koncepcją benchmarkingu, przyjęto założenie, że doświadczenia i praktyki przedsiębiorstw, które są liderami w danej branży, można traktować jako podstawę do poszukiwania ródeł przemian dla podmiotów o słabszej sytuacji rynkowej. Takie podpatrywanie najlepszych umożliwia ciągłe doskonalenie obszarów aktywności przedsiębiorstwa, w tym przypadku organizacji łańcucha dostaw.

1
J. Bednarz, Prosumpcja jako rezultat zmian zachodz cych w zachowaniach konsumentów
na przykładzie przemysłu spo ywczego, Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, nr 1, s. 7-9.
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C
Przemysł odzieżowy, wraz z przemysłem włókienniczym i skórzanym, wchodzi
w skład przemysłu lekkiego. Na rynku odzieżowym można wyróżnić trzy subrynki
odzieży: ekskluzywnej haute couture, prêt-à-porter określany też mianem mody popularnej (oferujący długie i krótkie kolekcje odzieży markowej i bezmarkowej) oraz specjalnej (odzież służbowa, robocza i ochronna). Z uwagi na specyfikę opracowania, dalsze rozważania będą dotyczyły wyłącznie rynku odzieży markowej. Rynek odzieżowy
określa się też często mianem rynku CSA (akronim angielskiego wyrażenia market of
clothing, shoes and accessories), ponieważ producenci odzieży powszechnie wzbogacają swoją ofertę asortymentem obuwniczym oraz innymi akcesoriami np. dodatkami
ubraniowymi (m.in. paski, torebki, portfele, szaliki) oraz sztuczną biżuterią2.
Według badań PMR Consulting, wartość polskiego rynku odzieży i obuwia w 2014
r. wynosiła 7 mld EUR, a jego wzrost w regionie Europy rodkowej, w porównaniu do
2013 r., stanowi 3,8 3. Według prognoz, w 2018 r. jego wartość powinna oscylować
ok. 9 mld EUR4. Z kolei, z raportu GFK Polak ubrany 2014 wynika, że Polacy wydają ponad 2200 PLN rocznie na produkty modowe. Ponad połowa tej kwoty (1300 PLN)
to wydatki na odzież, 700 PLN – obuwie, a 500 PLN na artykuły sportowe5.
Wśród producentów odzieży w Polsce można wyróżnić: podmioty zagraniczne,
przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, zlecające produkcję ubrań za granicę oraz rodzime przedsiębiorstwa, które swoją konfekcję szyją w Polsce. Do największych producentów odzieży obecnych na polskim rynku należy zaliczyć: Inditex (właściciel marek:
Zara, Bershka, Pull Bear, Massimo Dutti, Stradi arius, Oysho, Zara Home, Uter e),
LPP (marki: Reser ed, House, Cropp, Mohito, Sinsay), H M, C A. Producentami
obuwia są m.in.: CCC, Deichmann, Gino Rosi, Ecco, Bata, Kazar, Tamaris6. Warto przy
2

J. Bednarz, Konkurencyjno polskich przedsi biorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych bran , Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 91-92 oraz
E. Grandys, A. Grandys, Krajowe marki odzie owe na rynku konsumenckim, Marketing i Rynek
2009, nr 9, s. 33.
3 PMR, Handel detaliczny odzie
i obuwiem w Polsce 2015. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020, za: Polski rynek nap dza wzrost w Europie rodkowej,
http://fashionbusiness.pl/wartosc-rynku-detalicznego-odziezy-i-obuwia-w-europie-srodkowejwzrosla-o-38-w-2014-roku, dostęp: 25.08.2016 oraz Biuro Komunikacji Społecznej, Rynek
odzie y i obuwia w Polsce, https://www.msp.go .pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/
wiadomosci-gospodarcze/28257,Rynek-odziezy-i-obuwia-w-Polsce.html dostęp: 06.09.2017.
4 Polacy coraz ch tniej kupuj
odzie w modowych dyskontach, http://www.biznes.
newseria.pl/news/polacy coraz chetniej,p894372000, dostęp: 05.09.2017 .
5 Badanie przeprowadzone na próbie N 1000 mieszkańców miast powyżej 100 tys., w wieku
15-49. Wywiady zostały zrealizowane metodą CAWI. GFK 2015, http://www.gfk.com/esmx/insights/press-release/na-odziez-obuwie-i-bielizne-polacy-wydaja-rocznie-srednio-ponad2200-zl-wyniki-raportu-polak-ubrany-2014/ dostęp: 05.09.2017 .
6 Warto zauważyć, że firma badawcza PMR Consulting w swoich raportach dotyczących
branży odzieżowej analizuje 70 podmiotów gospodarczych: Adidas Poland, Ahlers Poland, Allegro, Aryton, Atlantic, Badura, Bartek, Bestseller Retail, Bonprix, Brawo, B J, Bytom, C A
Polska, Calz Polska, Camaieu Polska, Carry, CCC, CDRL, Decathlon, Deichmann Obuwie,
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tym podkreślić, że rynek odzieżowy ulega ciągłej konsolidacji. Podczas gdy w 2010 r.
dziesięć największych detalistów odzieżowych realizowało 31 sprzedaży rynku,
w 2013 r. ich udział wzrósł do 42 7, a w 2014 osiągnął poziom 44,9 8.
Według danych Ministerstwa Skarbu Państwa, głównym kierunkiem eksportu polskich przedsiębiorstw tekstylno-odzieżowych są Niemcy, których udział w eksporcie
dzianin w Polsce wynosi niemal 45 , a w artykułach odzieżowych innych niż dzianiny
– 54 . Kolejnymi państwami, do których eksportowana jest znacząca część wyprodukowanej odzieży są: Holandia, Ukraina i Czechy. Najczęściej eksportowanymi towarami są: koszulki trykotowe, bluzy, swetry i kamizelki oraz damska odzież wierzchnia.
Wartość dodatków i artykułów odzieżowych dzianych w roku 2014 wyniosła 2,4 mld
PLN, a odzieży i dodatków innych niż dzianinowe – 3,6 mld PLN9.
Zdecydowana większość sprzedaży odzieży odbywa się w sklepach własnych
i franczyzowych, zlokalizowanych zazwyczaj w centrach handlowych. Sprzedawane są
w nich wyroby (marki) jednego producenta oraz kolekcje różnych firm odzieżowych
(sklepy multimarkowe, tzw. house of brands).
W opiniach przedsiębiorców skuteczne funkcjonowanie na rynku odzieżowym nie
jest łatwe, co wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze jest to branża, na której występuje
silna i bardzo aktywna konkurencja. Problem pogłębia fakt, że większość marek producentów odzieży jest podobnie pozycjonowana. Dlatego niezbędna jest precyzyjna segmentacja rynku. Wydaje się, że powinna ona opierać się głównie na kryteriach behawioralnych jak: mentalność, styl życia, poglądy, otwartość, zainteresowania, sposób spędzania czasu wolnego, preferencje konsumentów i ich zaangażowanie w świat mody10.
Niebagatelne znaczenie w branży odzieżowej ma klient. Umiejętność ciągłego dostosowywania się do jego oczekiwań i zachowań, ich antycypowanie, a nawet kreowanie, jest poważnym wyzwaniem dla każdego producenta odzieży. Preferencje i oczekiwania nabywców są coraz większe, bardziej zróżnicowane, dynamiczne, tym samym
coraz mniej przewidywalne. Dzięki stałemu dostępowi do różnych ródeł informacji są
Desigual, Draszba, Esoti
Henderson, Etam Poland, Etos, Fandango, Fashion Retail SA, Ferax,
Gamatex, Gino Rossi, H M, Hurtimex, I.O. enezia, Inditex, KAN, KappAhl Polska, Kastor,
Kazar Footwear, Komex, Lancerto, Lidia Kalita, LPP, Mango Polska, Marketing In estment Group, Martes Sport, Monnari Trade, New Yorker Polska, Ordipol, OTCF, Pawo, Peek Cloppenburg, Pepco Poland, Prima Moda, Promod, Próchnik, Redan, Ryłko, Smyk, Solar Company, Tally
Weijl Polska, Taranko, Tesco, Triumph International, Ultimate Fashion, arner Polska Ltd.,
F Polska Distribution, istula Group, Wojas Trade, Wójcik Fashion, Zalando.
7 PMR, Rynek odzie owy wzrósł w 2013 r., bie cy rok b dzie lepszy, http://www.pb.
pl/3741979,29687,pmr-rynek-odziezowy-wzrosl-w-2013-r-biezacy-rok-bedzie-lepszy
dostęp:
05.09.2017 .
8 K. Olejak, Wi cej ni sieciówki. Analiza polskiego rynku odzie owego, http://jagiellonski24.pl/2015/10/11/wiecej-niz-sieciowki-analiza-polskiego-rynku-odziezowego/
dostęp:
05.09.2017 .
9 Biuro Komunikacji Społecznej, Rynek odzie y i obuwia w Polsce, https://www.
msp.go .pl/pl/przeksztalcenia/serwis-gospodarczy/wiadomosci-gospodarcze/28257,Rynek-odziezy-i-obuwia-w-Polsce.html dostęp: 05.09.2017 .
10 J. Kall, K. Sempruch, Zarz dzanie portfelem marek w polskich firmach odzie owych,
Marketing i Rynek 2008, nr 4, s. 12-18.
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oni bardzo wymagający. Nie można zapomnieć o panującym silnym trendzie mody na
modę . To rosnące zainteresowanie światem mody wiąże się ze stałym i systematycznym podpatrywaniem prac projektantów i stylistów, śledzeniem krajowej i zagranicznej
prasy branżowej, oglądaniem programów o modzie, przeglądaniem tematycznych portali i blogów11. Przy zakupach odzieży nabywcy kierują się głównie wartościami emocjonalnymi i estetycznymi związanymi z produktem i jego marką. Ubranie uważają oni za
ródło tożsamości i ekspresję indywidualizmu, ale również możliwość kształtowania
własnego wizerunku i podkreślania statusu w społeczeństwie. Wartości estetyczne mają
swoje ródło w takich cechach produktu jak: projekt, wykonanie, dopasowanie do sylwetki oraz w elementach nie związanych bezpośrednio z produktem jak: aranżacja salonu czy strefa wizualna komunikacji marketingowej marki12. Warto również dodać, że
klienci są bardzo aktywni nie tylko dzielą się swoimi spostrzeżeniami i opiniami, ale
także coraz częściej sami decydują o projektach swoich ubrań. Można ich określić mianem prosumentów13.
Coraz większa świadomość nabywców i wzrost ich oczekiwań spowodowały poważną zmianę w strategiach funkcjonowania przedsiębiorstw będących liderami na rynku odzieżowym. Dotyczy to tzw. fast fashion , czyli szybkiego szycia nowych kolekcji
ubrań i dostarczania ich do sklepów. Oprócz dwóch głównych kolekcji wprowadzanych
w sezonach wiosna-lato oraz jesień-zima, coraz popularniejsze stają się krótkie kolekcje
przejściowe (tzw. cruise-collections). Powodują one zwiększenie liczby wprowadzanych do sklepów nowych kolekcji odzieżowych nawet do kilkunastu w skali roku. Każda kolekcja to nowy styl odzieży, odmienna kolorystyka i fasony. Działania te w istotny
sposób przyczyniają się do przyspieszonego skracania cyklu życia produktów odzieżowych. Jednakże jest pewna grupa produktów, które charakteryzują się dłuższym cyklem. Są to tzw. basic lines, czyli produkty, które producent oferuje w stałej sprzedaży
i utrzymuje ciągłe stany magazynowe14. Należy również podkreślić fakt, że w branży
odzieżowej niezbędna jest umiejętność zarządzania wielowariantowością towarów (kolory, rozmiary, fasony) uplasowanych w różnych segmentach produktowych15.
Charakteryzując branżę odzieżową warto również zwrócić uwagę na zjawisko sezonowości i jego wpływ na zmienną rentowność sprzedaży. Na początku sezonu (marzec-maj i wrzesień-listopad) realizowane są wyższe marże. W miesiącach styczeń-luty
i lipiec-sierpień odbywają się wyprzedaże pozostałego asortymentu, co pociąga za sobą
11

K. Sempruch-Krzemińska, J. Kall, A. Perchla-Włosik, A. Raciniewska, Zakupy odzie owe
– kupowanie ubrań czy wizerunku?, Marketing i Rynek 2016, nr 6, s. 22-23.
12 T. Hines, M. Bruce, Fashion Marketing. Contemporary Issues, Else ier, Oxford, Burlington 2007, s. 207, za: K. Sempruch, J. Kall, Znaczenie marki na rynku odzie owym, Marketing
i Rynek 2010, nr 8, s. 26.
13 Prosument to uczestnik procesu prosumpcji, czyli połączenie użytkownika i konsumenta,
który współtworzy produkt zgodnie z własnymi potrzebami w celu jego skonsumowania. Szerzej
na temat prosumpcji i prosumentów zob. J. Bednarz, Prosumpcja jako rezultat zmian zachodz cych w zachowaniach konsumentów na przykładzie przemysłu spo ywczego, op. cit.
14 Takie zróżnicowanie strategii sprzedaży powoduje dywersyfikację zarządzania łańcuchami
dostaw, o czym w dalszej części opracowania.
15 Więcej na ten temat zob. J. Bednarz, Konkurencyjno
polskich przedsi biorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych bran …, s. 92-93.

Joanna Bednarz

42

spadek marży. Najwyższe obroty realizowane są w I kwartale roku kalendarzowego,
a najniższe w I kwartale. Na wyniki producentów odzieży wpływa także pogoda – długa
i zimna wiosna bąd ciepła jesień zmniejszają skłonność do zakupu ubrań przeznaczonych na dany sezon16.

S
Łańcuch dostaw w przemyśle odzieżowym można scharakteryzować jako długi,
skomplikowany i globalny, co wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze po stronie podaży
występuje wiele podmiotów takich jak: producenci odzieży, projektanci, specjaliści
w zakresie monitorowania preferencji nabywców, specjaliści poszukujący nowych trendów, producenci tkanin oraz dodatków odzieżowych, importerzy odzieży i tkanin,
a także właściciele hurtowni odzieży i sklepów detalicznych17. Ogniwa tego łańcucha są
rozproszone w skali globalnej, co komplikuje zarządzanie logistyką dostaw i zasobami
finansowymi.
Drugim elementem, który znacząco wypływa na specyfikę zarządzania łańcuchem
dostaw w branży odzieżowej jest miejsce produkcji (szycia) ubrań. W branży odzieżowej koszty pracy i transportu determinują miejsce produkcji. Wielu producentów podjęło decyzję o wdrożeniu strategii offshoringu i zleca szycie konfekcji na zasadach outsourcingu w rejonach świata o niższych kosztach wytwarzania. Są to zazwyczaj kraje Dalekiego Wschodu jak: Chiny (39 udziału w globalnym eksporcie), Indie, Sri Lanka18,
Korea i Malezja. Warto jednak zauważyć i podkreślić, że w ostatnich latach trzy inne
kraje azjatyckie – Bangladesz, Kambodża i Wietnam – zaczynają odgrywać istotną rolę
w produkcji odzieży19. W branży odzieżowej od lat liczą się także dwa kraje – Turcja

16

A. Mackiewicz, Przegl d spółek z bran y odzie owej po III kwartale 2014 roku, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, http://www.sii.org.pl/8401/edukacja-i-analizy/raportyanalityczne/przeglad-spolek-z-branzy-odziezowej-po-iii-kwartale-2014-roku.html
dostęp:
07.09.2017 .
17 M.H. Jernigan, C.R. Easterling, Fashion Merchandising and Marketing, Macmillan, New
York 1990, s. 4-7.
18 G. Wignaraja, Foreign Ownership, Technological Capabilities and Clothing Exports in Sri
Lanka, ADB Institute Discussion Paper No. 82, Asian De elopment Bank Institute, Tokyo
No ember 2007, s. 1-14.
19 W Unii Europejskiej w 2015 r. import odzieży wzrósł o 10,2
(80,9 mld euro). Import
z Chin wykazał wzrost o 6,9 , ale wolumen był niższy (spadek o 12,2 ). Odwrotny wynik zanotowały: Bangladesz (wartość wzrosła o 24 , a wolumen o 3,6 ), Kambodża (odpowiednio:
+32,4 wartość, +13,4 wolumen) i Wietnam (+24,3 wartość, +2,4 wolumen). Warto dodać,
że Bangladesz korzysta z Generalnego Systemu Preferencji Celnych Unii Europejskiej stworzonego dla najsłabiej rozwiniętych krajów. Zob. szerzej: Sourcing, Chińczycy ju nie trzymaj si
mocno,
http://fashionbusiness.pl/sourcing-chinczycy-juz-nie-trzymaja-sie-mocno/
dostęp:
01.09.2017 .
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(3,5 udział w globalnym eksporcie)20 i Maroko. Ponadto należy podkreślić, że
w przemyśle odzieżowym pojawił się nowy trend reshoringu, czyli przenoszenia obszarów wytwarzania i operacji logistycznych do miejsc znajdujących się geograficznie bliżej rynków obsługiwanych przez przedsiębiorstwa. Przyczyną tego są przeobrażenia gospodarki światowej, w efekcie których koszty pracy w krajach rozwiniętych uległy znaczącemu obniżeniu dzięki wdrażaniu automatyzacji produkcji i rosnącemu bezrobociu.
Z kolei wysokie tempo industrializacji krajów rozwijających się rzutuje na wzrost kosztów pracy związanych z koniecznością pozyskiwania nowych pracowników. Na nieefektywność strategii offshoringu wpływają również wysokie koszty transportu i konieczność utrzymywania zapasów rezerw na rynku zbytu. Istotnym czynnikiem są także
coraz silniejsze zmiany preferencji nabywców21 (wspomniany wcześniej fast fashion),
co wywiera nacisk na sprawność i kompresję czasu w toku operacji logistycznych22.
W efekcie, obserwuje się stopniowy wzrost produkcji odzieży w Europie, m.in. w krajach takich jak: Mołdawia, Macedonia, Albania i Serbia.
Po trzecie, jak wspomniano, producenci odzieży mają w swoich ofertach zarówno
produkty zaspokajające podstawowe potrzeby nabywców, charakteryzujące się przewidywalnym popytem i długimi cyklami życia, jak również linie bezpośrednio związane
z trendami mody, których cykle życia są krótsze i występują większe wahania popytu.
Wymaga to od przedsiębiorców wdrażania rozwiązań hybrydowych zgodnie
z produktową koncepcją konfigurowania łańcucha dostaw M.L. Fishera i kształtowania
właściwych łańcuchów dostaw adekwatnych do specyfiki konkretnych produktów23.
W konsekwencji np. produkty typu basic lines, które producent ma w stałej sprzedaży,
są produkowane w krajach Dalekiego Wschodu, a najnowsze, krótkofalowe kolekcje
powstają w fabrykach bliżej rynków zbytu.
Proces wprowadzenia nowej kolekcji ubrań do sprzedaży jest dość długi (rys. 1).
Szczególnie dużo czasu zajmuje etap przedprodukcyjny. Producenci odzieży przede
wszystkim muszą na bieżąco śledzić zmiany gustów przyszłych nabywców i reagować
na nie w postaci nowych wzorów konfekcji. Rozpoznanie nowego trendu mody (kolory,
fasony, materiały, dodatki), dającego początek całemu cyklowi kreacji nowych produktów, odbywa się na największych i najbardziej prestiżowych targach mody w Paryżu,
Mediolanie, Londynie, Nowym Jorku, itd. Tam też rozpoczyna się kampania informa20
Turcja jest krajem dysponującym bogatym know-how w produkcji konfekcji. Jest wiodącym dostawcą odzieży damskiej i męskiej na rynek Unii Europejskiej (głównie T-shirtów). Eksport tych wyrobów jest kierowany głównie do Niemiec (18 ). Zob.: Sourcing, Chińczycy ju nie
trzymaj si mocno
21 M. Ciesielski i J. Długosz podkreślają, że żadna strategia przedsiębiorstwa, czy nawet całego łańcucha dostaw, nie może zakończyć się sukcesem, jeżeli będzie ignorować potrzeby klientów. Strategie łańcuchów dostaw, red. M. Ciesielski, J. Długosz, PWE, Warszawa 2010. Zob.
również: J. Majchrzak-Lepczyk, Obsługa klienta w wymiarze logistyczno-marketingowym, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2014, nr 2, s. 17.
22 Z. Bentyn, Strategia reshoringu jako czynnik kształtuj cy globalne łańcuchy dostaw, Logistyka 2015, nr 3, s. 313.
23 J. Palewicz, J. Baran, Organizacja łańcucha dostaw w bran y odzie owej, Logistyka
2012, nr 6, s. 533-534 za: M.L. Fisher, What is the Right Supply Chain for your Product?, Harard Business Re iew 1997, No 75(2), s. 108-109.
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cyjna wszystkich grup otoczenia rynku odzieżowego. Informacje te trafiają do uczestników rynku: producentów tkanin, projektantów, wytwórców odzieży, a także do potencjalnych nabywców24. Od tego momentu rozpoczyna się wyścig z czasem , aby klient,
któremu spodobały się proponowane w danym sezonie wzory, mógł szybko odnale ć je
w sklepach. Równolegle prowadzonych jest wiele działań. Projektanci tworzą nowe kolekcje, technolodzy opracowują modele, sporządzają tablice rozmiarowe, są szyte i modyfikowane prototypy ubrań. Pracownicy innych działów zamawiają produkty w fabrykach, organizują dostawy odpowiednich materiałów i dodatków. Planiści przygotowują
plan optymalnego zaopatrzenia sklepów we wszystkich krajach, w których jest obecny
producent odzieży. Następnie w fabrykach szyta jest określona ilość odzieży zgodnie ze
zleceniem, która następnie przekazywana jest odbiorcom.

Rys. 1. Uproszczony łańcuch dostaw w branży odzieżowej
ródło: opracowanie własne na podstawie A. Olczak, Strategie marketingowe polskich przedsi biorstw odzie owych w perspektywie rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łód 2000, s. 43, też K. Ferdows, M.A. Lewis, J.A.D. Machuca, Rapid-Fire Fulfillment,
Har ard Business Re iew 2004, No ember.

W branży odzieżowej wykorzystuje się zazwyczaj morski transport kontenerowy.
Jest to rozwiązanie charakteryzujące się atrakcyjną ceną25, ale długim czasem dostawy
(po załadowaniu towaru w Chinach statek płynie do portu docelowego w Polsce
24

J. Żurawski, Istota i funkcje public relations rynku odzie owego w Polsce w okresie transformacji, Zeszyty Studiów Doktoranckich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Poznań 2006, s. 56-58.
25 Rynek transportów morskich charakteryzuje się wysoką i częstą fluktuacją cen, na co
wpływ ma wiele czynników, m.in. ceny paliw, stan gospodarki światowej, sytuacja polityczna,
ilość wolnej przestrzeni ładunkowej na statkach, kursy walut, sezon oraz dostawca usługi.
http://fashionbusiness.pl/big-data-w-transporcie-morskim-firm-odziezowych/ dostęp: 06.09.2017 .
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4–6 tygodni). Rzadko wykorzystywaną alternatywą dla transportu morskiego z krajów
odległych geograficznie jest transport lotniczy, gdzie realizacja dostaw jest szybka, ale
jednocześnie kosztowna. Transport drogą lądową jest najbardziej optymalny, gdy miejsca produkcji i sprzedaży odzieży znajdują się w bliskiej odległości.
Niestety, transport z odległych krajów, gdzie szyje się odzież, znacząco wydłuża
czas dostawy nowej kolekcji do sklepów. Dodatkowym utrudnieniem jest przenoszenie
części obowiązków ze sprzedawcy na producenta. Przykładem takiego działania są towary wysyłane do sklepów na specyficznych wieszakach, w odpowiednim opakowaniu,
z kodami kreskowymi, cenami i wymaganymi w danym kraju oznaczeniami (np. w różnych językach, zróżnicowane tabele rozmiarowe).Większa część tych czynności nie jest
wykonywana w sklepach, lecz w centrach dystrybucji lub u producenta26.
W branży odzieżowej łańcuch dostaw musi być transparentny. Zwłaszcza producenci znanych na rynku marek odzieżowych muszą dzielić się z uczestnikami rynku
wiedzą na temat miejsca i sposobu szycia kolekcji, warunków występujących w fabryce, pochodzenia surowców, wyrobu tkanin itd. Transparentność ta istotnie przyczynia
się do budowania reputacji marki i jej wizerunku wśród nabywców.

Z

I

Przedsiębiorstwo Inditex prowadzi działalność w skali światowej w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży odzieży oraz szerokiej gamy dodatków. Produkty te
oferowane są różnym grupom klientów pod 7 markami odzieżowymi oraz marką Zara
Home, która oferuje produkty wyposażenia domu. Wydaje się, że hiszpańskie przedsiębiorstwo Inditex jest aktualnie niedoścignionym wzorem dla producentów odzieży.
Wynika to z faktu, że w zarządzaniu swoimi markami prowadziło wiele niekonwencjonalnych w branży rozwiązań.
Koncentrując dalszą uwagę głównie na marce Zara, kluczowej w Grupie Inditex,
w pierwszej kolejności trzeba podkreślić stworzenie unikatowego w branży modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Mottem działania firmy jest szybkie kreowanie nowych
pomysłów i dostosowywanie się do nowych trendów, aby uczynić je dostępnymi dla
wszystkich27. Celem budowanej strategii konkurencyjnej marki Zara jest szeroko rozumiana szybkość działania na rynku: w zakresie spełniania oczekiwań klientów, projektowania kolekcji, zlecania szycia ubrań, dostaw do magazynu centralnego, wprowadzania produktów do sklepów wielokrotnie w ciągu każdego sezonu. Szybkości podporządkowano działania logistyczne w tym przepływ informacji w obrębie całego łańcucha dostaw.
Przedsiębiorstwo zarządza projektowaniem, zaopatrzeniem, produkcją, logistyką,
magazynowaniem i zbytem. Model biznesowy tworzący wartość dodaną Grupy Inditex
26

J. Bednarz, Konkurencyjno polskich przedsi biorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych bran …, s. 93.
27 H. Wo niak, (Nie)zwykła logistyka ZARY (cz. 1), Logistyka 2009, nr 5, s. 61.
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ma charakter integracji pionowej opartej na 5 filarach, którymi są: klienci, sklepy, projektowanie, produkcja (szycie) i logistyka28. W porównaniu do tradycyjnego łańcucha
dostaw w branży jest on odwrócony. W wielu przedsiębiorstwach odzieżowych pierwszym ogniwem w łańcuchu jest projekt ubrania, następnie ma miejsce produkcja, kolejno dostawy do sklepu i na końcu pojawia się nabywca. W przedsiębiorstwie Inditex
kluczowym elementem modelu jest nabywca, a zwłaszcza jego potrzeby, preferencje
i oczekiwania (rys. 2). Przedsiębiorstwo zatrudnia tzw. obserwatorów ulicznych, których zadaniem jest permanentne monitorowanie rynku, sposobów ubierania się użytkowników z grupy docelowej, ale także kreatorów mody, gwiazd show-businessu i tzw.
celebrytów. Wychwytują oni nowinki w modzie, preferencje nabywców i oferty konkurencji29. Ważnym miejscem gromadzenia wiedzy są sklepy, których pracownicy mają
nie tylko sprzedawać oraz na bieżąco monitorować poziom sprzedaży poszczególnych
modeli i rozmiarów, ale także zbierać i przesyłać do centrali opinie klientów. Kolejnym,
istotnym elementem modelu jest proces projektowania zorientowany na potrzeby nabywców. Inditex zatrudnia łącznie 600 projektantów (60 osób projektuje kolekcje marki
Zara). Przygotowują oni 50 000 modeli rocznie (dla marki Zara ok. 18 000 modeli dla
porównania przeciętna w branży to 10m000 modeli). Kolekcje te są zróżnicowane odmienne dla krajów na półkuli północnej i południowej. Są one testowane w tzw. kilku
sklepach testowych, gdzie bada się reakcje klientów i wprowadza ewentualne poprawki.

Rys. 2. Tradycyjny łańcuch dostaw w branży odzieżowej i model stosowany w przedsiębiorstwie
Inditex
ródło: opracowano na podstawie prezentacji: S. Konecka, Sie i łańcuch dostaw, Wyższa
Szkoła Logistyki, Poznań 2011.

Łańcuch dostaw grupy Inditex tworzy wiele tzw. podmiotów powiązanych
i wspierających – 1725 dostawców i 6298 fabryk zlokalizowanych w ponad 50 krajach30. Inditex, jako integrator, odpowiedzialny jest za kontrolę wszystkich ogniw łańcucha, za optymalizację czasu i kosztów transakcyjnych. Ponad 1500 specjalistów, zarówno w Grupie Inditex, jak i wśród partnerów naukowych i technologicznych, nadzoruje wszystkie etapy tworzenia odzieży, od projektu do momentu pakowania. Łańcuch
dostaw został tak zorganizowany, aby szybko i bezproblemowo przesyłać projektantom
i pracownikom produkcyjnym informacje pochodzące od klientów. Umożliwia on także
monitorowanie w czasie rzeczywistym, co dzieje się z materiałami wykorzystywanymi
28

http://www.inditex.com/en/our group/business model dostęp: 10.09.2017 .
H. Wo niak, (Nie)zwykła logistyka ZARY (cz. 1) , s. 61.
30 http://www.inditex.com/en/sustainability/suppliers dostęp: 10.09.2017 .
29
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do szycia ubrań, jaki jest przebieg produkcji oraz transportu i dystrybucji towarów31.
Czas od zebrania informacji do wprowadzenia nowych kolekcji do sklepów wynosi
15 dni, chociaż podaje się informacje o cyklu trwającym zaledwie 11 dni32.
W Inditex funkcjonują dwa różne łańcuchy dostaw. Pierwszy dotyczy produktów,
na które popyt wykazuje mniejszą zmienność i jednocześnie dużą elastyczność cenową.
Ich produkcja odbywa się w odległych krajach, gdzie występują niższe koszty pracy.
Znacznie krótszy jest łańcuch dla produktów o dużej zmienności popytu33. Są one produkowane blisko rynków zbytu. W konsekwencji trzeba podkreślić, że Inditex właściwe
nie stosuje strategii outsourcingu. Około jednej trzeciej swoich wyrobów wytwarza
we własnych zakładach produkcyjnych34, a produkcja na potrzeby Grupy znajduje się
w bliskiej przestrzennie odległości względem siedziby koncernu. Połowa produkcji pochodzi z Portugalii, Hiszpanii i Maroko, pozostała z Turcji i Azji35. Dostawy ubrań
z Chin są realizowane transportem lotniczym do Hiszpanii i następnie rozwożone są do
sklepów – łącznie dostawa trwa ok. 3 dni. Produkty są wytwarzane i dystrybuowane
w małych partiach. Dostawy trafiają do centrów logistycznych w Hiszpanii, gdzie
sprawdzana jest ich jakość, następuje metkowanie i przygotowanie do wysyłki do sklepów. Dzięki tej centralizacji zaopatrzenia Inditex kontroluje łańcuch dystrybucji wprowadzając kompresję czasu operacji dostawy36. Zamówienia towarów przez sklepy na
świecie odbywają się według ściśle określonego schematu – dwa razy w tygodniu37.
W krajach europejskich towary są rozwożone samochodami dostawa trwa średnio
24 godziny. Dystrybucja do sklepów w USA to 48 godzin, a do Azji – 72 godziny. Na
dalsze odległości przedsiębiorstwo wykorzystuje transport lotniczy. Dzięki przestrzeganiu ścisłego harmonogramu kierownicy sklepów wiedzą dokładnie, kiedy mogą się spodziewać zamówionego towaru38.
31
K. Ferdows, M.A. Lewis, J.A.D. Machuca, Rapid-Fire Fulfillment, Har ard Business
Re iew 2004, No ember, s. 2.
32 H. Wo niak, (Nie)zwykła logistyka ZARY (cz. 2), Logistyka 2009, nr 6, s. 65.
33 J. Majchrzak-Lepczyk, Logistyczno-marketingowe aspekty w sieci tworzenia warto ci,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 217, Katowice 2015, s. 76-77.
34 Często są to małe szwalnie należące do Inditex. Produkcję organizuje się tam w ciągu jednej zmiany, a zatem krótkofalowe zwiększenie produkcji jest możliwe dzięki elastycznemu wydłużeniu czasu pracy.
35 H. Wo niak, (Nie)zwykła logistyka ZARY (cz. 1), op. cit., s. 60 warto dodać, że produkcja
w Chinach wiąże się również z tym, że w tym kraju otwarto sklepy Zary, a zgodnie z koncepcją
produkcji blisko rynku zbytu, fabryki odzieży powstały również w Chinach.
36 Z. Bentyn, Strategia reshoringu jako czynnik kształtuj cy globalne łańcuchy dostaw, Logistyka 2015, nr 3, s. 314-315. Wdrożenie i realizacja strategii kompresji czasu przepływu produktów i informacji wpływa na uzyskanie wyższego poziomu obsługi klienta oraz niższego poziomu kosztów logistycznych. Szerzej: M. Sołtysik, A. wierczek, Podstawy zarz dzania łańcuchami dostaw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 98-99.
37 Sklepy w Hiszpanii i z krajów południowej Europy składają zamówienia dwa razy w tygodniu –
w środy do godz. 15.00 i w soboty do 18.00. Sklepy z innych części Europy i świata zamawiają we
wtorki do 15.00 i w piątki do 18.00. Terminy te są ściśle egzekwowane. K. Ferdows, M.A. Lewis,
J.A.D. Machuca, Rapid-Fire Fulfillment, Har ard Business Re iew , No ember 2004, s. 4.
38
Zarz dzanie łańcuchami dostaw, pod red. M. Ciesielskiego, PWE, Warszawa 2011, s. 68-69.
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Przedsiębiorstwo Inditex świadomie akceptuje braki w stanach magazynowych
w sklepach (często tworzone są tzw. kolekcje one shot, które nie powtórzą się w pó niejszym terminie). Takie postępowanie wbrew pozorom sprzyja sprzedaży budując poczucie rzadkości dobra. Wysoki współczynnik rotacji towaru w sklepie powoduje, że
nabywcy śledzą ofertę na stronie internetowej przedsiębiorstwa, odwiedzają sklepy częściej niż sklepy konkurencji i widząc pojedyncze produkty w każdym rozmiarze dostępne w sklepie, szybciej podejmują decyzje o ich zakupie. Skutkuje to niewystępowaniem w sklepach zbędnych zapasów, nie trzeba organizować posezonowych wyprzedaży, a rentowność sprzedaży jest wyższa niż u konkurencji (80-85 modeli sprzedawanych jest po pierwotnie ustalonych cenach, przy przeciętnym poziomie w branży wynoszącym 60-70 )39. Syntetyczne porównanie modelu biznesowego tradycyjnego stosowanego w branży odzieżowej z modelem Grupy Inditex zaprezentowano w tabeli 1.
Tab. 1. Porównanie modelu biznesowego tradycyjnego stosowanego w branży odzieżowej
z modelem Grupy Inditex
C

T

M
G

I

Ekonomia skali, planowanie dla duMniejsze ilości dostosowane do popytu
żych ilości po jak najniższym koszcie zidentyfikowanego po stronie konsucałkowitym
mentów40
Outsourcing, duża liczba kontrolowa- Pionowa integracja łańcucha, produkcja
Produkcja
nych dostawców, najniższa cena
blisko rynku zbytu
Długie czasy: 12-16 tygodni – tkanina, Krótkie czasy przepływu: dla niektóCzas realizacji
6-10 tygodni – produkcja ubrań, 4-6
rych linii 8-10 dni, większość przez
zamówień
tygodnie – transport
15 dni łącznie z wysyłką do sklepów
Prognozowanie
Prognozy ustalane z góry, przed rozpo- Prognozy na podstawie rzeczywistych
popytu
częciem sezonu sprzedaży
danych o popycie
Uzupełnianie
Poziom zapasów utrzymywany przez Nie ma uzupełniania zapasów, następuzapasów
automatyczne uzupełnianie zamówień je wprowadzanie nowej kolekcji
Oparte na prognozie trendów
Projektowanie
w modzie, ok. 18-24 miesiące przed
Oparte na aktualnych trendach
sezonem sprzedaży
Zamawiane z góry, barwione zgodnie Standardowe, barwione po zidentyfiTkaniny
ze specyfikacją ustalaną przed sezonem kowaniu popytu
ródło: Zarz dzanie łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2011, s. 67.
Strategia
dostaw

39

H. Wo niak, (Nie)zwykła logistyka ZARY (cz. 2) , s. 61.
Pomimo, że kolekcje są krótkie i w szwalniach zamawiane są jednorazowo mniejsze ilości
ubrań w porównaniu z konkurencją, skala działania Inditex na świecie jest tak duża, że może ono
negocjować i osiągać znaczne upusty cenowe, co przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji.
40

Organizacja łańcucha dostaw w bran y odzie owej ze szczególnym uwzgl dnieniem …

49

Bez wątpienia Grupa Inditex jest liderem na rynku odzieżowym. Dowodzi tego zestawienie standardów osiąganych przez markę Zara w porównaniu z innymi producentami odzieży, co zaprezentowano w tabeli 2.
Tab. 2. Zara na tle branży – wybrane statystyki
C

N

P

P

P

Przeciętny
producent

6-9 miesięcy

0-20

2-4 tys.

30-40

30

Zara
2-5 tygodni
85
10 tys.
15-20
15
ródło: Strategie rozwoju organizacji, pod red. A. Stabryły, T. Małkusa, Mfiles.pl, Kraków 2012,
s. 204.

Łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie Inditex wyróżnia jeszcze jeden element – odpowiedzialność społeczna. Zgodnie ze strategią zrównoważonego wzrostu wdrożono
tzw. Code of Conduct, czyli Wewnętrzny Kodeks Postępowania i Kodeks Postępowania
dla Producentów i Dostawców. Z tym wiąże się również wprowadzenie Strategicznego
Planu Ochrony rodowiska. Obowiązuje on wszystkich pracowników przedsiębiorstwa
oraz współpracujące z nim zespoły osobowe, którzy muszą postępować w sposób profesjonalny, etyczny i odpowiedzialny podczas wykonywania swojej pracy. Wymaga on
przestrzegania ustanowionych obowiązkowych standardów w zakresie praw pracowniczych, zdrowia i bezpieczeństwa produktu, a także aspektów środowiskowych. Na tej
podstawie w 2013 r. wdrożono Plan Strategiczny dla stabilnego i zrównoważonego łańcucha dystrybucyjnego 2014-2018, który składa się z czterech linii działania41:
identyfikacja procesów i poziomów łańcucha w systemie on-line, co wymaga
przejrzystości dostawców i weryfikowania przez zespoły ds. zrównoważonego
rozwoju,
ocena stopnia przestrzegania Kodeksu Postępowania za pomocą audytów wstępnych, społecznych i specyficznych, dotyczących m.in. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
optymalizacja dzięki bezpośredniej i ciągłej współpracy z dostawcami w zakresie ich szkolenia i uświadamiania w kwestii dobrych praktyk, aby ponosili odpowiedzialność za swój własny łańcuch dystrybucyjny,
zrównoważony rozwój polegający na ciągłym doskonaleniu zasad oraz wdrażaniu działań naprawczych.

41
http://www.zara.com/pl/pl/info/firma/nasze-zobowi C4 85zanie-c18001.html, dostęp:
10.09.2017 .
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P
Przedsiębiorstwo Inditex wdrożyło standardy w zakresie zarządzania łańcuchem
dostaw, które są trudne do naśladowania przez innych producentów odzieży. Wymagało
to opracowania kompleksowej strategii działania oraz systematycznej i konsekwentnej
jej realizacji. Dzięki temu osiągnięte rezultaty właściwie znajdują się poza zasięgiem
konkurencji. Inni producenci odzieży, którzy chcą wpisać się w rozwijający się powszechnie trend fast fashion, powinni dokonać szczegółowej analizy obecnie stosowanych strategii i zidentyfikować obszary, w których kompensacja czasu przepływu produktów i informacji może wpłynąć na uzyskanie wyższego poziomu obsługi klientów.
Integralnym elementem tego procesu jest również dbałość o rozwój infrastruktury niezbędnej w tej branży. Istotne jest dostosowanie zaplecza logistycznego do zmieniających się zwyczajów konsumentów. Trzeba starannie przemyśleć liczbę pracowników
zajmujących się towarem na poszczególnych etapach, powierzchnię składowania oraz
dostępność floty transportowej, która będzie w stanie podołać obsłudze dużej liczby
mniejszych zamówień. Potrzebny jest także specjalistyczny park maszynowy. Już dziś
wykorzystuje się takie elementy jak: składowanie i transport odzieży w pozycji wiszącej, system przesuwny służący do przemieszczania ubrań, umożliwiający ich bezpieczny załadunek bezpośrednio na środki transportu. Ponadto stosuje się prasowanie
i odświeżanie odzieży w tunelach prasowalniczym, jak i prasowanie ręczne za pomocą
wewnętrznego nadmuchu powietrza. Wszystko po to, aby towar trafiający do sklepu był
już przygotowany bezpośrednio do ekspozycji42. W przyszłości rozwiązania te będą się
sukcesywnie zmieniały wraz z rozwojem branży i oczekiwaniami nabywców.
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SUPPLY CHAIN ORGANIZATION IN THE APPAREL SECTOR
WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE COMPANY INDITE
A
Acti ity of enterprises in the apparel sector is difficult due to se eral reasons.
First of all the supply chain can be characterized as a global, long and complicated one.
Enterprises need to work with numerous suppliers, manufacturers, agents and customers
centres around the world. Outsourcing is the standard strategy used in the apparel industry. The ast geographical distance between the place of production and sales markets
cause that the a erage time from the moment of collections creation and production up
to the distribution to shops is 6-9 months. Moreo er buyers demonstrate their needs to
buy uickly new collections based on the most recent fashion trends presented on runways. There is no doubt that the company Inditex has implemented supply chain management standards that are difficult for other manufacturers to follow. It was possible
because Inditex executed many uncon entional solutions. The main objecti e of the paper is to present the organization and acti ity of this leading company. There was also
presented the characteristics of the apparel industry and the nature of its supply chain
management.

JOANNA HARTENBERGER-LISZEK
JOANNA KRUPSKA

DOSTOSOWANIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
DO SPECY IKI UNKCJONOWANIA
PRZEDSIĘBIORSTW PRZETW RSTWA RYBNEGO

S
Rosnące wymagania klientów, zmieniające się dynamicznie warunki otoczenia przedsiębiorstw, intensyfikują potrzebę konfigurowania dynamicznego i elastycznego łańcucha dostaw, w ramach którego odbywa się przepływ rzeczy, informacji
i środków finansowych. Łańcuch ten powinien być właściwie zaprojektowany i optymalnie zorganizowany z punktu widzenia wszystkich jego uczestników. Skuteczna
i efektywna realizacja procesów w łańcuchu wymaga znajomości specyfiki branży, jej
uwarunkowań technicznych, technologicznych, jak i rynkowych. Artykuł ma na celu
stworzenie modelowego łańcucha dostaw dla branży przetwórstwa rybnego oraz wskazanie specyficznych wymogów, na które napotykają uczestnicy danego łańcucha.

W
Podstawowym ródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw jest efektywność
działań, jakie podejmują przedsiębiorstwa dostarczając na rynek swoje produkty. Coraz
częściej przedsiębiorstwa korzystają z usług innych podmiotów gospodarczych. Przedsiębiorstwa muszą zatem dostosować własne działania do działań swoich dostawców
i odbiorców budując łańcuch dostaw.
Zastosowanie łańcuchów logistycznych daje korzyści nie tylko zaangażowanym
w łańcuch przedsiębiorstwom, ale również klientom. Wymaga to jednak zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zwrócenia uwagi na powiązania zewnętrzne, synchronizacji procesów produkcji i usprawnienia metod wspomagających zarządzanie.
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Celem artykułu jest opracowanie modelu łańcucha dostaw dla branży przetwórstwa
rybnego, jak również przedstawienie specyficznych uwarunkowań na jakie napotykają
przedsiębiorstwa współdziałające w tworzeniu tego łańcucha dostaw.

I
Przez łańcuch dostaw należy rozumieć, jako współdziałające w różnych obszarach
funkcjonalnych, przedsiębiorstwa wydobywcze, produkcyjne, handlowe, usługowe oraz
ich klienci, między którymi przepływają strumienie produktów, informacji i środków
finansowych. W łańcuchu dostaw istotne jest współdziałanie grup przedsiębiorstw
w zakresie rozwoju, produkcji, sprzedaży, serwisu, zaopatrzenia, dystrybucji, zarządzania zasobami, co sprawia, że łańcuchy dostaw są wyrazem współczesnego zintegrowanego spojrzenia na procesy logistyczne i biznesowe. Istotą łańcuchów logistycznych jest
ciągła wymiana informacji oraz wspólne zarządzanie przepływem materiałów1.
Łańcuch dostaw obejmuje wszystkie działania związane z przepływem materiałów
– od pozyskania podstawowych surowców, poprzez sprzedaż produktu gotowego końcowemu klientowi, po utylizację tego, co zostaje z produktu po jego zużyciu. Na każdym etapie przepływu mogą pojawić się materiały odrzucone przez następne przedsiębiorstwo lub odpady wymagające utylizacji2. Model łańcucha dostaw przedstawiono na
rysunku 1.

dostawca

producent

handel

klient

procesy fizyczne
strumienie finansowe
strumienie informacji

Rys. 1. Idea łańcucha dostaw
ródło: P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarz dzania, PWE, Warszawa 2010, s. 281.

Z rysunku 1 wynikają trzy rodzaje przepływów pomiędzy uczestnikami łańcucha.
Główny przepływ to przepływ produktów od pozyskania surowców, przez producenta
wyrobów do odbiorcy finalnego, czyli konsumenta. Przepływ środków finansowych re-

1

M. Wasiak, I. Jacyna-Gołda, Transport drogowy w łańcuchach dostaw. Wyznaczanie kosztów, WN PWN, Warszawa 2016, s. 17.
2 Ibidem, s. 18.
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alizowany w kierunku odwrotnym do przepływu produktów. Przepływ informacji odbywający się w obu kierunkach3.
Celem konstruowania łańcucha dostaw jest budowanie konkurencyjnych łańcuchów
tworzenia wartości dodanej. Wynikają one z koordynacji przepływów towarów, materiałów, informacji i środków pieniężnych wzdłuż całego procesu tworzenia wartości,
w celu jego optymalnego kształtowania z punktu widzenia czasu i kosztów. Zadaniem
zarządzania łańcuchem dostaw jest zatem optymalizacja całego łańcucha tworzenia
wartości. Współpracujące przedsiębiorstwa, w ramach tworzenia wartości, muszą zarządzać nim w sposób zintegrowany, aby zaspokoić potrzeby klientów związane z wyborem produktu, z zapewnieniem dyspozycyjności i niezawodności dostawy, poziomem
i jakością obsługi przy racjonalnym wykorzystaniu zapasów4.
Do najważniejszych cech łańcucha dostaw należy zaliczyć5:
zarządzanie zapasami – wspólne zarządzanie zapasami przez wszystkie kooperujące przedsiębiorstwa i dbanie o terminowość dostaw
podejście do kompleksowości kosztów – dążenie do minimalizacji kosztów całego łańcucha
horyzont czasu współpracy – nawiązywanie długoterminowej współpracy
wymiana informacji – sprawniejsze planowanie i realizacja procesów w łańcuchu
zakres kontaktów między partnerami – kontakty na różnych szczeblach zarządzania
wspólne planowanie – ciągłe, nieustające i długoterminowe
zgodność kultury przedsiębiorstwa – usprawniająca wspólne planowanie
kompetencje w łańcuchu dostaw – podobne znaczenie przedsiębiorstw w łańcuchu, które usprawnia planowanie
podział ryzyka i szans – długotrwały podział między przedsiębiorstwami
przepływ towarów i informacji – dążenie do szybkiego przepływu.
Należy również podkreślić, że budowanie łańcuchów dostaw przyczynić ma się do
realizacji celów przedsiębiorstwa: wspomagania wzrostu (rozwoju) przedsiębiorstwa,
przyrostu zysku i wartości przedsiębiorstwa oraz wdrażania orientacji na klienta i poprawy obsługi. Ponadto przyczynić ma się do zwiększenia jakości produktu, skrócenia
czasu realizacji procesów, redukcji kosztów oraz intensyfikacji związków partnerskich
przedsiębiorstwa na rynku6.

3

Ibidem, s. 21.
P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarz dzania, PWE, Warszawa 2010, s. 271.
5 Ibidem, s. 268.
6 P. Blaik, Efektywno
logistyki. Aspekt systemowy i zarz dczy, PWE, Warszawa 2015,
s. 153.
4
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C
Struktura łańcucha zależy od procesów wchodzących w jego skład. Podstawowymi
procesami w łańcuchu będą: produkcja, sprzedaż, serwis, zaopatrzenie, dystrybucja, zarządzanie zasobami i działania wspierające. Rozmieszczenie przedsiębiorstw składających się na łańcuch dostaw wynika z podziału pracy na kolejnych etapach produkcji
i sprzedaży7.
Do właściwej obsługi przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw niezbędne jest odpowiednie zintegrowanie fizycznego przepływu strumieni materiałów oraz odpowiadających im informacji. Sprawne funkcjonowanie przepływu materiałów przyczynia się do
właściwego rozpoznawania problemów decyzyjnych w zakresie realizacji i kontroli
procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji oraz działań wspomagających – serwisu,
transportu, magazynowania, utylizacji odpadów8. Schemat łańcucha dostaw przedstawiono na rysunku 2.
Zakup produktu przez odbiorcę końcowego jest konsekwencją całego ciągu zdarzeń
w sieci dostaw, wynikających z zamówień składanych dostawcom. Uzupełnienie zapasów u dystrybutora ma z kolei wpływ na dostawy od producenta, a zatem na realizację
procesów produkcyjnych i tym samym zaopatrzenia. Sieć dostaw staje się coraz bardziej złożona, w miarę jak kooperujące w niej przedsiębiorstwa rozszerzają swoją
współpracę gospodarczą9.
Pierwszym ogniwem w łańcuchu dostaw jest rynek dostawców, gdzie znajdują się
przedsiębiorstwa, mające za zadanie zaopatrzyć producenta w surowce i materiały we
właściwej ilości, we właściwej cenie, o właściwej jakości, we właściwym czasie i we
właściwym miejscu.
Kluczowym ogniwem łańcucha dostaw jest produkcja. Istotną rolę odgrywają tu
procesy technologiczne, grupowane w odpowiednich komórkach, w sposób usprawniający sprawny przepływ materiałów.
Ostatnim ogniwem jest dystrybucja, której zadaniem jest dostarczyć wyroby gotowe lub usługi na rynek odbiorców.
Na każdym z etapów ważną rolę odgrywa infrastruktura techniczna w postaci magazynów, gdzie czasowo gromadzone są zapasy materiałów, produkcji niezakończonej,
towarów, opakowań czy wyrobów gotowych.
Kluczowym ogniwem łańcucha jest również transport, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb przewozowych środkami transportu: surowców, materiałów, wyrobów gotowych, opakowań i odpadów pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha.
Wśród ważnych ogniw łańcucha dostaw należy wymienić również przedsiębiorstwa
pełniące funkcje usługowe: przedsiębiorstwa logistyczne, centra logistyczne i centra
dystrybucji, firmy brokerskie, zakłady utylizacji i składowania odpadów. Rola przedsiębiorstw logistycznych wynika z realizacji usług logistycznych w łańcuchu. Usługa logi7

M. Wasiak, I. Jacyna-Gołda, Transport
Ibidem, s. 24.
9 Ibidem, s. 27.
8

op. cit., s. 21-22.
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styczna obejmuje usługi terminalowe (crossdoking, magazynowanie, kompletację)
i czynności uszlachetniające (metkowanie, foliowanie, naprawy, tworzenie zestawów
promocyjnych)10.

rynek dostawców
strumień surowców
zapasy
materiałowe

infrastruktura
techniczna

STREFA
ZAOPATRZENIA

strumień opakowań
zapasy produkcji
niezakończonej

infrastruktura
techniczna

STREFA
PRODUKCJI

procesy
technologiczne
strumień produkcji w toku

zapasy produkcji
gotowej

infrastruktura
techniczna

STREFA
DYSTRYBUCJI

strumień wyrobów gotowych i odpadów
rynek odbiorców
Rys. 2. Schemat łańcucha dostaw przedsiębiorstw
ródło: opracowanie własne na podstawie M. Wasiak, I. Jacyna-Gołda, Transport drogowy
w łańcuchach dostaw. Wyznaczanie kosztów, WN PWN, Warszawa 2016, s. 24.

Koncepcja łańcucha dostaw sprawdza się, gdy kooperanci są jej partnerami, a nie
wrogimi konkurentami oraz gdy każde przedsiębiorstwo koncentruje się na kluczowych
dla siebie obszarach, a pozostałe usługi zleca zewnętrznym partnerom.
10

Ibidem, s. 22.
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Ł
Przetwory rybne są produkowane i dystrybuowane w ramach łańcucha dostaw,
w którym można zidentyfikować następujące pomioty:
wydobywców i dostawców surowców /ogniwa pozyskania surowców,
pośredników dostaw surowca do łańcucha,
dostawców opakowań,
dostawców komponentów do produkcji takich jak np. olej, koncentrat pomidorowy, przyprawy, ocet, warzywa,
przewo ników wyspecjalizowanych w danych grupach ładunkowych,
operatorów powierzchni magazynowych, a więc przedsiębiorstwa zajmujące
się okresowym przechowaniem surowców,
producentów przetworów rybnych,
ogniwa dystrybucji,
klientów czyli nabywców przetworów rybnych,
zakłady utylizacji, przetwarzania i składowania odpadów.
Łańcuch dostaw w przetwórstwie rybnym rozpoczyna się od pozyskania podstawowych surowców przez pierwsze ogniwo jakim są jednostki połowowe (rys. 3).
Przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego zaopatrują się w surowiec rybny, który pochodzi z połowów morskich bałtyckich (głównie szproty i śledzie) lub dalekomorskich, połowów słodkowodnych i akwakultury (głównie karpie i pstrągi), jednak największa
część dostaw ryb pochodzi z importu.
Następnym ogniwem łańcucha dostaw jest port. Rola portu w łańcuchu dostaw
sprowadza się do optymalizacji procesów zaopatrzenia i wyładunku jednostek rybackich oraz zapewnienia dobrej jakości ryb poprzez szybkie przekazanie ich do kolejnych
ogniw11. Jedną z pierwszych czynności wykonywanych po powrocie statku z połowów
jest wyładunek przywiezionych ryb na nabrzeżu bąd pomostach wyładunkowych.
Liczba procesów w łańcuchu dostaw wykonywanych na terenie portu uzależniona jest
od ilości dostarczonych ryb, gatunków ryb, środków przeładunku, dostępności infrastruktury obsługi rybołówstwa, ilości prac manipulacyjno-przeładunkowych, poziomu
organizacji prac przeładunkowych oraz stopnia zaangażowania pośredników w odbiór
ryb12.
Surowiec rybny pochodzący z połowów dalekomorskich może zostać dostarczony
do portu w postaci już przetworzonej na statku w przetwórni lub w zamrażalniach. Surowiec przetworzony można bezpośrednio przeładować na środki transportu docelowego i dostarczyć do ogniw handlu. Połowy dalekomorskie mogą jednak nie zostać poddane operacjom przetwórstwa na statku, a przekazane na ląd dostarczane są do bezpośredniej konsumpcji lub dalszego przerobu.
11

95-lecieMorskiego Instytutu Rybackiego. Aktualne tematy badań naukowych, tom 3: Produkty i przetwórstwo rybne, MIR, Gdynia 2016, s. 47.
12 Ibidem, s. 48 oraz J. Krupska, Informacyjno-decyzyjne determinanty transportowej obsługi
przedsi biorstw przetwórstwa rybnego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2016, s. 65.
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Surowiec pochodzący z połowów morskich może zostać przekazany do centrum pierwszej sprzedaży lub bezpośrednio do zakładu produkcyjnego. Wystąpić może także dodatkowy proces magazynowania w chłodni lub mrożni. wieże ryby mogą również zostać z portu przekazane prosto do ogniw dystrybucji lub do klienta ostatecznego (tzw.
sprzedaż bezpośrednio z burty)13. Tak więc, bezpośrednio ze statku lub z portowych
urządzeń chłodniczych następuje przemieszczenie ryb transportem chłodniczym do dalszych ogniw cyklu produkcyjnego i obrotu towarowego.

Rys. 3. Schemat łańcucha dostaw przedsiębiorstwach przetwórstwa rybnego
ródło: opracowanie własne na podstawie J. Krupska, Informacyjno-decyzyjne determinanty
transportowej obsługi przedsi biorstw przetwórstwa rybnego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2016,
s. 65.

Przedsiębiorstwa przetwórstwa rybnego zaopatrują się także w opakowania (tj. np.
opakowania aluminiowe, tacki, puszki, pojemniki plastikowe, słoiki, palety, kartony, folia strech, skrzynki), etykiety, materiały pomocnicze (tj. np. olej, ocet, warzywa, przyprawy, koncentrat pomidorowy), środki czystości, odzież roboczą/ochronną, części zamienne, artykuły biurowe.

13
Tzw. odsorty (odrzuty) mogą zostać przekazane do zakładu zajmującego się produkcją
mączki rybnej lub paszy.
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Dostarczane materiały i surowce przyjmowane są do magazynu (np. chłodni), a następnie przekazywane na działu produkcji/na linie produkcyjną. W trakcie trwania produkcji może wystąpić konieczność skorzystania z magazynu przeznaczonego do przechowywania produkcji w toku np. gotowych sosów lub surowca, który przeszedł tzw.
obróbkę wstępną. Po zakończeniu procesu technologicznego produkty przekazywane są
do działu, w którym wykonuje się prace związane z doczyszczaniem wyrobów oraz ich
konfekcjonowaniem. Następnie przetwory składowane są w magazynach wyrobów gotowych, gdzie oczekują na wyekspediowanie do odbiorcy.
Procesy dystrybucyjne w przedsiębiorstwach przetwórstwa rybnego dotyczą głównie fizycznych przepływów produktów gotowych od producenta do centrów logistycznych, hurtowni, sklepów detalicznych lub sklepów przyzakładowych.
W fazie dystrybucji występują również procesy związane z wywozem i utylizacją
odpadów poprodukcyjnych, zużytych opakowań – zabrudzone folie, kartony, do zakładów składowania, przetwarzania i utylizacji odpadów, jak również procesy związane ze
zwrotem pustych opakowań zbiorczych tj. np. kosze, palety14. Odpady rybne, zużyte
oleje oraz inne odpady nie surowcowe takie jak np. opakowania, muszą być w miarę
możliwości na bieżąco usuwane i przekazywane do utylizacji15. Odpady rybne przekazywane są do zakładów zajmujących się produkcją mączki rybnej, paszy lub do zakładów zajmujących się produkcją olejów i tłuszczów z ryb. Natomiast odpady nie surowcowe transportowane są do zakładów utylizacji odpadów lub do miejsca skupu złomu16.
Obsługa przepływów odwrotnych dotyczy także działań związanych z usuwaniem braków poprodukcyjnych oraz procedur obejmujących obsługę zwrotów towarowych (np.
wadliwych produktów lub nadwyżek towarowych).
Ważnymi ogniwami łańcuchów dostaw są także przedsiębiorstwa pełniące funkcje
przewozowe. Łańcuch dostaw przetwórstwa rybnego wymaga sprawnej organizacji sieci transportu we wszystkich ogniwach przemysłu rybnego, a więc od momentu pozyskania zasobów aż do momentu dostarczenia gotowych produktów do ogniw dystrybucji17. W tradycyjnym rozumieniu przedsiębiorstwa transportowe stanowią element uzupełniający łańcucha w zakresie realizacji procesów podstawowych. Z drugiej strony
w rozwijającej się gospodarce zauważyć można tendencje odwrotne. W pewnych uwarunkowaniach czynniki transportowe stają się osią koordynacji całych łańcuchów
dostaw przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego oraz lokalizacji innych podmiotów łańcucha.
Fizyczny przepływ dóbr materialnych tj. surowce rybne, materiały, przetwory rybne, napotyka na różnego rodzaju ograniczenia natury organizacyjno-technicznej i ekonomicznej, uniemożliwiając tym samym zachowanie ciągłości. Sezonowość dostaw surowca, nieterminowość dostaw komponentów tj. np. ryż czy koncentrat pomidorowy
utrudniają pełną synchronizację w czasie i przestrzeni przepływów fizycznych. Wymu14

J. Krupska, Informacyjno-decyzyjne , s. 67.
P. Bykowski, K. Kołodziej, J. Hillar, Zasady dobrej praktyki produkcyjnej w przemy le
rybnym, FAPA, Olsztyn 2000, s. 77.
16 J. Krupska, Informacyjno-decyzyjne , s. 145-146.
17 Ibidem, s. 67.
15
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sza to na przedsiębiorstwach przetwórstwa rybnego konieczność gromadzenia zapasów,
co daje możliwość stabilizacji procesów gospodarczych, a tym samym utrzymanie ciągłości produkcji i niezawodność dostaw konsumenckich. Procesy magazynowania
związane z utrzymaniem zapasów mają miejsce na wszystkich etapach cyklu dostaw
przetworów rybnych.
Pomiędzy kolejnymi ogniwami w łańcuchu dostaw występują powiązania o charakterze materialnym (związane z przemieszczaniem produktów), jak również niematerialnym (związane np. z wymianą informacji)18. Dobrze zorganizowany, niezakłócony
przepływ informacji jest warunkiem skutecznej realizacji wymienionych procesów
w łańcuchu dostaw przetwórstwa rybnego, a poprawna organizacja systemu informacyjnego ma wpływ na efektywne i sprawne funkcjonowanie wszystkich procesów logistycznych realizowanych w przedsiębiorstwach przetwórstwa rybnego19.

S

Dążenie do optymalnych rozwiązań w zakresie procesów realizowanych w łańcuchu dostaw przetwórstwa rybnego powinno przyczynić się do harmonijnych i szybkich
przepływów dóbr wzdłuż całego łańcucha dostaw, jak również minimalizacji podstawowych parametrów dostaw tj.: czas, koszt, zapasy, przy maksymalizacji jakości. Dobrze zorganizowane procesy przepływu materiałów powinny zapewnić równomierny
dopływ czynników produkcji, jak również równomierny odpływ produktów gotowych.
Dodatkowo procesy w łańcuchu dostaw przedsiębiorstw przetwórstwa rybnego powinny charakteryzować następujące parametry:
1. Terminowość – bardzo często ładunki w postaci ryb świeżych wchodzą bezpośrednio na produkcje, a opó nienia w dostawie mogą powodować przestoje produkcji.
Po stronie dystrybucji ładunki w postaci wyrobów gotowych tj. np. ryby solone,
wędzone, o krótkim terminie przydatności do spożycia przewożone są do bezpośredniej konsumpcji, a ich nie dowiezienie w ustalonym terminie może spowodować zakłócenia w zaopatrzeniu sieci handlowej lub gastronomicznej, co dodatkowo może skutkować sankcjami ze strony hipermarketów w postaci kar umownych.
2. Elastyczność – brak rytmiki dostaw w przypadku surowca świeżego, powodowany
zjawiskami sezonowości oraz wahaniami wydajności połowowych, powoduje konieczność dużej elastyczności ze strony podmiotów będących uczestnikami łańcucha dostaw przetwórstwa rybnego.
3. Bezpieczeństwo – a więc gwarancja zachowania pożądanego poziomu zabezpieczenia ilościowego i jakościowego ładunków w trakcie przewozu, przeładunku,
który umożliwia zachowanie pełnej wartości użytkowej i handlowej ładunków lub

18
19

I. Fechner, Zarz dzanie łańcuchem dostaw, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007, s. 18.
J. Krupska, Informacyjne , s. 147.
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4.

5.
6.

też nie powoduje większych uszkodzeń lub ubytków w ładunkach, niż wynika to
z naturalnych procesów bąd norm ubytków.
Wszystkie podmioty łańcucha dostaw żywności zobligowane są do zapewnienia
bezpieczeństwa żywności, tak aby zagwarantować zgodność z wymogami prawa
żywnościowego20. A zatem na zarządzających łańcuchami dostaw w przetwórstwie
rybnym ciąży konieczność wdrożenia odpowiednich procedur gwarantujących
przestrzeganie m.in. zasad dobrej praktyki produkcyjnej oraz przepisów dotyczących higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Procedury te
powinny być przestrzegane przez wszystkie podmioty łańcucha przetworów rybnych. Chodzi głównie o utrzymanie tzw. łańcucha chłodniczego, w którym ryby
przebywają przez cały okres potrzebny na manipulację po przyjęciu od przedsiębiorstw połowowych aż do sprzedaży ich odbiorcom detalicznym. Poszczególne
podmioty w łańcuchu dostaw muszą, więc dysponować zarówno odpowiednio
przygotowanym personelem, jak też środkami transportu oraz obiektami, w których ryby mogą być przeładowywane lub krótkotrwale składowane21.
Szybkość – określa pożądaną prędkość dostawy, bąd dotarcia na miejsce i jest
efektem dążenia do ciągłego skracania czasu trwania procesów nie tylko transportowych, co zmniejsza prawdopodobieństwo utraty jakości towaru, jak również
ogranicza okres zamrożenia środków obrotowych. Jest to szczególnie istotny parametr jeśli chodzi o surowce rybne, a więc towary łatwo psujące się.
Niezawodność - punktualność, dotrzymanie pożądanego czasu wykonania usługi
np. o określonej porze doby.
Identyfikowalność – ,,integralną częścią systemów kontroli, zarządzania bezpieczeństwem żywności, jak i informacji dla konsumenta staje się identyfikowalność,
czyli system pozwalający identyfikować każdy produkt, tak w łańcuchu jego produkcji, jak i dystrybucji, ponieważ każdy element może mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności 22. Identyfikowalność ,,inaczej możliwość śledzenia, to możliwość kontrolowania przemieszczania się żywności, paszy, zwierzęcia hodowlanego lub substancji przeznaczonej do dodania, lub która ma być dodana do żywności
lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji 23. Identyfikowalność umożliwia prześledzenie procesu przesyłu żywności przez wszystkie
ogniwa łańcucha dostaw. Oznacza to w praktyce, iż każdy podmiot działający na
rynku spożywczym powinien móc zidentyfikować dostawcę surowców, półproduktu, jak i produktu końcowego, a także wiedzieć jakich operacji dokonał on na danym produkcie i znać jego odbiorcę. W tym celu musi prowadzić odpowiednie za-

20

O. Szulecka, P. J. Bykowski, Identyfikowalno produktów rybnych. Informacje dla przetwórstwa, MIR, Gdynia 2008, s. 10.
21 K. Wysocki, Transport ywno ci zgodny z przepisami, Transport i Spedycja , marzec
2009, s. 51 oraz J. Wojewnik, Ekonomika przemysłu rybnego, PWN, Łód 1972, s. 52.
22 Bezpieczeństwo i jako
ywno ci – produkty rybne, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Departament Rybołówstwa, Grudzień 2005, s. 4-5.
23
O. Szulecka, P. J. Bykowski, Identyfikowalno …, s. 33.

Dostosowanie łańcucha dostaw do specyfiki funkcjonowania przedsi biorstw…

63

pisy lub w inny skuteczny sposób gromadzić te dane, aby były one dostępne na żądanie urzędowej kontroli żywności24.
Ze względu na podatność ryb na szybkie zepsucie wszelkie operacje związane
z manipulacjami rybami i ich nietrwałymi produktami wymagają sprawnej organizacji
procesów logistycznych. Od stopnia sprawności zorganizowania prac przeładunkowych
i manipulacyjnych, jak również od procesów transportowych i związanych z przechowywaniem surowców, zależy wiele w kwestii utrzymania jakości ryb25. Jakość przetworów rybnych zależy bowiem od ,,precyzyjnej i skoordynowanej pracy na wszystkich
odcinkach wytwórczości poczynając od wydobycia ryby do sprzedaży spożywcy gotowej produkcji 26.

P
W dobie gospodarki rynkowej przy projektowaniu łańcucha dostaw zakłada się, że inicjatorem decyzji podejmowanych w całym łańcuchu jest klient. Oznacza to konieczność zorientowania łańcucha dostaw na klienta, natomiast producenci powinni badać, analizować
i zaspokajać potrzeby klientów oraz uwzględniać ich priorytety. Tak skonstruowany łańcuch
dostaw zagwarantuje sprawną, efektywną i skuteczną obsługę klientów.
Ogniwa tworzące łańcuch dostaw przetwórstwa rybnego powinny dążyć do jak najbliższej współpracy w celu m.in. lepszej wymiany informacji. Pozwoli to na poprawę
efektowności realizowanych procesów w łańcuchu, niosąc tym samym korzyści zarówno dla dostawców i producentów, jak i klientów ostatecznych przetworów rybnych.
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ADJUSTMENT O SUPPLY CHAIN
OR SPECI ICATIONS O UNCTIONING
O ISH PROCESSING ENTERPRISES
A
: Growing customer demand, dynamically changing business en ironment, intensifies the need to set up a dynamic and flexible supply chain that takes ad antage of
the flow of information and financial resources. This chain should be properly designed
and optimally organized from the perspecti e of all its participants. An effecti e and efficient process in the chain re uires knowledge of the industry, its technical, technological and market conditions. This article aims to create a supply chain for the fish processing enterprises and to identify the specific re uirements that are encountered by participants in the chain.

MICHAŁ SUCHANEK

REENGINEERING ŁAŃCUCHA DOSTAW
W POLSKIM SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA

S
W artykule przedstawiona jest problematyka złożoności interdyscyplinarnych badań nad sektorem ochrony zdrowia. Sektor ten, pomimo że odmienny od klasycznych sektorów gospodarki wolnorynkowej, wykształca struktury procesowe, w tym
ustrukturalizowany łańcuch dostaw, na który składają się podmioty o bardzo szerokim
spektrum działania. Autor stawia tezę, że w Polsce możliwe jest, wzorem niektórych
krajów europejskich oraz amerykańskich, zastosowanie reengineeringu łańcucha dostaw, aby zwiększyć efektywność procesów pomocniczych w podmiotach ochrony
zdrowia na drodze zwiększenia rotacji zapasów, zmniejszenia kosztów pracy i magazynowania. Dalsze zwiększanie efektywności procesów powinno się odbywać na drodze
intensyfikacji procesów o charakterze telemedycyny i częściowe substytuowanie nimi
procesów stacjonarnych. Dotychczasowe badania nad tego rodzaju działaniami potwierdzają ich wysoką skuteczność.

W
Za realizację celów z obszaru zdrowia publicznego w Polsce odpowiedzialne są
złożone, podmiotowe struktury sektora ochrony zdrowia. Niemniej jednak, obecnie,
złożoność organizacyjna i funkcjonalna sektora ochrony zdrowia i niedoskonałość jego
zasad działania prowadzą do pogarszającej się sytuacji w sektorze. Jednocześnie,
wszelkie badania empiryczne oraz publikacje związane z działalnością usługową resortu
ochrony zdrowia wskazują, że istotna część społeczeństwa polskiego nieusatysfakcjonowana jest poziomem świadczonych usług. Struktury służby zdrowia identyfikowane
są jako zawodne, biorąc pod uwagę dostępność i jakość występujących świadczeń.
W tę problematykę wpisuje się konieczność analizy procesów zachodzących w łańcuchach dostaw w sektorze ochrony zdrowia, które z racji na zróżnicowane uwarunkowania historyczne wykazują wysoką nieefektywność. Celowe w tym kontekście staje
się przedstawienie dwóch grup rozwiązań o charakterze reengineeringu, które mają pozwolić na zwiększenie efektywności kosztowej przy zachowaniu poziomu jakości usług.
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Od strony realnej procesów, istotne jest przeprowadzenie racjonalizacji procesów zaopatrywania i gospodarki magazynowej w szpitalach. Od strony regulacyjnej natomiast,
warta uwagi jest analiza perspektyw przeniesienia niektórych usług w sferę wirtualną
z wykorzystaniem rozwiązań o charakterze telemedycyny, co pozwala na skrócenie łańcucha dostaw i w konsekwencji ograniczenie kosztów. Artykuł przedstawia perspektywy
zmian w polskim sektorze ochrony zdrowia przy zastosowaniu powyższych koncepcji.

S
Złożoność systemu ochrony zdrowia prowadzi do konieczności prowadzenia jego
analiz na poziomie systemowym, a także na poziomie poszczególnych jego podsystemów. Badanie systemu ochrony zdrowia z wykorzystaniem klasycznych metod opartych na założeniach związanych z racjonalnym zachowaniem oraz efektywną alokacją
zasobów prowadzić może do błędnych diagnoz i decyzji w odniesieniu do funkcjonowania systemu. Powstał szereg wyspecjalizowanych metod badawczych i poznawczych
związanych z poszczególnymi jego elementami.
Najbardziej ogólne analizy są przedmiotem grupy zagadnień związanych z naturą
zdrowia. Zagadnienia te, o charakterze interdyscyplinarnym, mają za zadanie rozpoznania kwestii związanych z podstawami zdrowia, metodami pomiaru zdrowia oraz metodami pomiaru jakości życia. Prowadzą one do zbadania uwarunkowań prozdrowotnych
zachowań jednostek oraz społeczeństw oraz do określenia odpowiednich kategorii ekonomicznych dla określenia stanu zdrowia, a zatem do sklasyfikowania zdrowia jako
jednego z elementów kapitału ludzkiego1. Produkcja zdrowia rozumiana jest jako zdolność systemu do zwiększania bąd utrzymywania poziomu zdrowia. Największe znaczenie dla podsystemu produkcja zdrowia mają silnie oddziaływujące czynniki związane z dobrobytem, edukacją prozdrowotną, genetyką, zdrowiem publicznym, prowadzonym stylem życia oraz zachowaniami prozdrowotnymi2. ciśle związane z produkcją
zdrowia są czynniki zakłócające, które mają podwójnie negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Choroby przenoszone drogą płciową, otyłość, narkomania, alkoholizm i palenie papierosów ujemnie wpływają na produkcję zdrowia,
a także powodują wzrost wydatków na ochronę zdrowia3. Poziom produkcji zdrowia
oraz poziom wydatków na opiekę medyczną determinowane są również zjawiskami
demograficznymi, w tym starzeniem się społeczeństw oraz postępem technologicznym.
Występowanie wymienionych czynników implikuje konieczność ich uwzględnienia
1

I. Laskowska, Zdrowie i nierówno ci w zdrowiu – determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łód 2012, s. 9-20.
2 J. Konieczny, Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w sytuacjach kryzysowych. Podstawowe
zało enia i cele strategiczne, w: Zdrowie publiczne. Aktualne uwarunkowania i zmiany, pod red.
M.D. Głowackiej, J. Zdanowskiej, Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Poznań 2011, s. 89-101.
3 M. Ziarko, Zachowania zdrowotne i ich uwarunkowania we wczesnej, redniej i pó nej dorosło ci, w: Zdrowie społeczne: edukacja i zarz dzanie, pod red. M.D. Głowackiej, E. Mojs,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań 2007, s. 49-55.
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przy decyzjach o alokacji zasobów w ramach polityki ekonomiczno-społecznej, w celu
efektywnego zaspokajania popytu na świadczenia zdrowotne. Prowadzi to do konstrukcji systemów ewaluacji mikroekonomicznej możliwości świadczenia usług zdrowotnych w danych, konkretnych warunkach oraz oceny kosztów i korzyści leczenia dla decyzji o optymalnej alokacji zasobów w zakresie opieki zdrowotnej4. Popyt na opiekę
zdrowotną ma specyficzny charakter, gdyż ściśle związany jest z kategorią potrzeby.
Popyt na usługi ochrony zdrowia zgłaszany jest na skutek odczuwania chęci poprawy
zdrowia, przy czym popyt na usługę zdrowotną oznacza chęć i możliwość zapłacenia za
nią, podczas gdy potrzeba jest wyrazem odczuwania pragnienia skorzystania z usługi
ochrony zdrowia, aby nastąpiła poprawa jego stanu. Potrzeba ochrony zdrowia jest
możliwością osiągania korzyści z takiej usługi. Potrzeba i popyt na ochronę zdrowia
w skrajnych przypadkach mogą stanowić odmienne czynniki. Możliwa jest sytuacja
występowania popytu na ochronę zdrowia, przy braku istnienia potrzeby, a także istnienie potrzeby, ale jej niezaspokojenie wskutek niezgłoszenia popytu. Związane to jest
z silną asymetrią informacji w systemie ochrony zdrowia. Bariera asymetrii informacji
i badania nad jej ograniczaniem są jednym z najintensywniej badanych elementów systemu ochrony zdrowia5. Badania nad podażą opieki zdrowotnej odnoszą się do teorii
produkcji, występowania rynków ochrony zdrowia, a także funkcjonowania podmiotowych struktur występujących na tych rynkach po stronie podażowej. Badania specyficzne dotyczą kosztów produkcji, substytucyjności i elastyczności. Spektrum struktur
świadczących usługi na rynku ochrony zdrowia jest szerokie i zróżnicowane. Bezpośrednio usługi ochrony zdrowia świadczą szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, a także praktyki lekarskie. Pośrednio na rynku funkcjonują również przedsiębiorstwa produkujące sprzęt medyczny, przedsiębiorstwa farmaceutyczne wytwarzające
zasoby niezbędne do produkcji ochrony zdrowia, a także podmioty związane ze świadczeniem usług ubezpieczeń zdrowotnych. Badanie podmiotowych struktur sektora
ochrony zdrowia wraz z ich zróżnicowanymi funkcjami celu jest przedmiotem analiz interdyscyplinarnych, w których wiodącą rolę odgrywają specyficzne teorie przedsiębiorstw6. Wzajemne relacje uwarunkowań dotyczących popytu i podaży na rynku
ochrony zdrowia składają się na równowagę rynkową. W teorii ekonomii równowaga
rynkowa to stan zrównania wielkości podaży i popytu dla określonego poziomu ceny –
ceny równowagi rynkowej. W sektorze ochrony zdrowia czynnik ceny jest tylko jednym
z kilku czynników dostosowawczych i nie zawsze posiada bezpośredni wymiar ekonomiczny. Innymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się równowagi rynkowej
są stabilność świadczenia usług czy czas oczekiwania na określoną usługę zdrowotną.
Oceny makroekonomiczne dotyczą badań nad sposobami ewaluacji makroekonomicznej sektora ochrony zdrowia. Prowadzone są one przede wszystkim na potrzeby sfery

4 K. Kolasa, Optymalna alokacja zasobów w ochronie zdrowia, a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2012, s. 49-57.
5 S. Morris, N. De lin, D. Parkin, Ekonomia w ochronie zdrowia, a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2011, s. 20-21, 39-57, 66-71.
6 J. Engelhardt, Zasady analizy i oceny działalno ci gospodarczej przedsi biorstw kolejowych, CeDeWu, Warszawa 2014, s. 13-27.
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regulacyjnej gospodarki. Badanie systemu ochrony zdrowia jako podsystemu gospodarki narodowej przyczynić się ma do opisania zależności pomiędzy stabilnością i sprawnością funkcjonowania systemu a rozwojem społeczno-gospodarczym. Badania te mają
na celu dostarczanie informacji na temat decyzji w zakresie funkcjonowania systemu7.
Kształtowanie polityki zdrowotnej jest traktowane jako część polityki społecznej, a jej
kształtowanie powinno przebiegać w sposób zapewniający możliwie najwyższą sprawność funkcjonowania systemu poprzez wspieranie badań naukowych, zapewnianie
ochrony epidemiologicznej, stworzenie polityki przeciwdziałania zagrożeniom globalnym, zmniejszanie zewnętrznych zagrożeń dla zdrowia, polepszania jakości działań obniżających ryzyko zdrowotne, a także zwiększanie świadomości społecznej8.
Szczegółowe badania nad systemem opieki zdrowotnej prowadzone są w szerokich
i zróżnicowanych zakresach, natomiast wyróżnić można dwa główne nurty: dotyczące
całości systemu, sposobów jego kształtowania i regulacji, uwarunkowań makroekonomicznych oraz dotyczące struktur systemu, wraz z ich regulatorami i uwarunkowaniami
mikroekonomicznymi.
W badaniach nad systemem ochrony zdrowia dominują analizy o charakterze
szczegółowym, z makro- bąd mikroekonomicznego punktu widzenia. Mniej jest badań
o charakterze interdyscyplinarnym, traktujących system ochrony zdrowia jako całość
i korzystających z dorobku ogólnej teorii systemów pomimo faktu, że myślą przewodnią jednego z raportów wiatowej Organizacji Zdrowia dotyczących stanu badań nad
systemem ochrony zdrowia jest sformułowanie dotyczące konieczności podejścia interdyscyplinarnego i wielosektorowego do analizy problemów zdrowia9. Opracowania w tym zakresie zostały przeprowadzone w Polsce m.in. przez J. Suchecką10, E. Nojszewską11
oraz J. Mujżela12 zaś na świecie na przykład przez E. Ammenwertha13.
W tym kontekście, szczególnie istotne staje się podjęcie kompleksowych badań nad
złożonymi procesami zachodzącymi w ramach łańcuchów dostaw w sektorze ochrony
zdrowia, a w szczególności podjęcie problematyki zwiększania efektywności łańcuchów poprzez ich reengineering.

7

I. Rudawska, Opieka zdrowotna: aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 36-39.
8 W.C. Włodarczyk, I. Kowalska, A. Mokrzycka, Szkice z polityki zdrowotnej Unii Europejskiej, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 35-38, 68-71.
9 I. Rydlewska-Liszkowska, Podstawy ekonomiki zdrowia. Wybrane zagadnienia ekonomiczne ochrony zdrowia w miejscu pracy, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łód 2006,
s. 5.
10 J. Suchecka, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
11 E. Nojszewska, System ochrony zdrowia w Polsce, a Wolters Kluwer business, Warszawa
2011.
12 System ochrony zdrowia: poszukiwania i propozycje naprawy, pod red. J. Mujżela, Rada
Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa 2004.
13 E. Ammenwerth et al., System analysis in health care: framework and example, Methods
of Information in Medicine 2002, ol. 2, s. 134-140.
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C
Łańcuchy dostaw w sektorze ochrony zdrowia skomponowane są z przedsiębiorstw
świadczących usługi o szerokim spektrum, jak: catering, gospodarka odpadami, systemy informacyjne, systemy magazynowe, usługi pralnicze, a także wytwarzających
zróżnicowane produkty: leki, farmaceutyki, produkty OTC, materiały ogólnego przeznaczenia. Analiza sektora ochrony zdrowia w ujęciu systemowym wskazuje, że system
obsługi łańcucha dostaw ma dla podmiotów ochrony zdrowia silnie kosztochłonny charakter i istnieje możliwość racjonalizacji kosztów poprzez jego zmianę14. Reengineering
łańcuchów dostaw w sektorze ochrony zdrowia wykazuje szczególny potencjał rozwojowy ze względu na operacyjnie odmienny charakter sektora ochrony zdrowia od innych sektorów gospodarki. Wynika to z historycznego przeświadczenia świadczeniodawców i producentów w sektorze ochrony zdrowia, że ze względu na asymetryczny
charakter informacji w sektorze, nie są oni w stanie efektywnie projektować i sterować
swoimi harmonogramami produkcyjnymi. W konsekwencji, na przestrzeni lat, doprowadziło to do słabej kontroli zapasów, ale także wykształcenia się nieefektywnych
i przestarzałych strategii zarządzania łańcuchami dostaw15. Podkreślić warto w szczególności brak jednolitych systemów informacyjnych, w tym brak jednolitego stosowania systemów znakowania kodami kreskowymi. W sektorze występują w większości
przypadków zbiurokratyzowane procedury zamówień publicznych, przy jednoczesnym
braku ewidencji historii transakcji i dostaw. W Europie oraz Stanach Zjednoczonych,
w których jednostki ochrony zdrowia borykają się z podobnymi problemami jak w Polsce podjęto próby przeprowadzenia systemowej zmiany łańcuchów dostaw w sektorze
ochrony zdrowia, wykorzystując do analiz jedną z dwóch metod16:
techniki wielokryterialnej analizy sprawności (MCP/PMT),
metody data en elopment analysis (DEA).
Przeprowadzone studia przypadków wykazały, że zastosowanie częściowego reengineeringu procesów w łańcuchu dostaw pozwoliło na podwojenie wska nika rotacji zapasów,
a także zmniejszenie wielkości zapasów, kosztów pracy i przestrzeni magazynowej.
Co do zasady, podmioty ochrony zdrowia stanowią podmioty o dużym potencjale
w zakresie reengineeringu procesów biznesowych, ze względu na dużą powtarzalność
prowadzonych działań, o relatywnie wysokiej skali świadczenia usług, w których duże
znaczenie mają aktywa rzeczowe, takie jak: dokumentacja, korespondencja, materiały
szybkozbywalne i sprzęt o zróżnicowanej wartości. W szczególności dwa obszary,
w których istnieje istotny potencjał wykorzystania koncepcji reengineeringu, to:
system magazynowy,
system zarządzania zapasami.
14

P.J. Jarrett, Logistics in the health care industry, International Journal of Physical DistriLogistics Management 1998, ol. 28 Nos 9/10, s. 741-772.
15 A. Kumar, L. Ozdamar, C.N. Zhang, Supply chain redesign in the healthcare industry in
Singapore, Supply Chain Management: An International Journal 2008, ol. 13, Iss. 2, s. 97.
16 C.F.P. Chow-Chua, M. Goh, A quality roadmap of a restructured hospital, Managerial
Auditing Journal 2000, ol. 15, No. 1/2 , s. 29-34.
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Scentralizowany system magazynowy stanowi o nieefektywności łańcucha dostaw
ze względu na zmniejszający się czas składowania dóbr pomiędzy otrzymaniem zewnętrznej dostawy, a wewnętrzną dostawą w ramach oddziałów. W efektywnym szpitalu, otrzymane dobra powinny zostać natychmiastowo alokowane do poszczególnych
oddziałów. System zarządzania zapasami stanowi okazję do poprawy efektywności procesów zaopatrzeniowych w trzech obszarach: ograniczenia ilości dostawców, wykorzystania dostawców, którzy mają siedzibę bliżej szpitala oraz poprawy relacji z dostawcami. Celowe dla uzyskania takiego efektu staje się wyprowadzenie scentralizowanych
funkcji magazynowych z poszczególnych szpitali w ramach łańcucha dostaw i zastąpienie ich zunifikowanym centrum usług sterylizacji i zaopatrzenia17.
Proponowane podejście do reengineeringu wywiera wpływ na wszystkie komponenty zewnętrznego łańcucha dostaw, w tym na producentów, hurtowników i ich kanały
dystrybucji. Tego rodzaju integracja pozwala na wyeliminowanie procesów odbioru dostaw bezpośrednio w szpitalach, na rzecz systemu, w którym pracownicy dostarczają
materiały bezpośrednio do ich miejsca przeznaczenia w oddziałach, stacjach i gabinetach. Prowadzi to do wykształcenia modelu zarządzania zapasami bez wewnętrznego
centralnego magazynu, co pozwala na ograniczenie wykorzystania przestrzeni oraz racjonalizację zatrudnienia. W nowym systemie rośnie wydajność personelu przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomów zapasów. Połączenie między szpitalami osiągnięte jest
poprzez sieciowy model relacji, który pozwala na zintegrowane wykorzystanie krytycznych
zasobów oraz personelu. Co więcej, tego rodzaju model może zostać stopniowo poszerzany
o kolejne podmioty, w celu lepszej alokacji ograniczonych zasobów. W sieci zależności
w łańcuchu dostaw, koszt krańcowy powiększenia sieci o kolejny podmiot jest relatywnie
bliski zeru, podczas gdy korzyści krańcowe są znacznie wyższe18.

R
Specyficzną grupą rozwiązań, która ma duży potencjał w zwiększaniu efektywności
łańcuchów dostaw w sektorze ochrony zdrowia są rozwiązania o charakterze telemedycyny. Telemedycyna jest określana jako wykorzystania technologii informacyjnych do
świadczenia usług ochrony zdrowia na rzecz odbiorców, którzy przebywają w oddaleniu od odpowiedniego podmiotu ochrony zdrowia. Przyjmuje się, że świadczenia
w formie telemedycyny stanowić mogą integralną część łańcucha dostaw w sektorze
ochrony zdrowia, przyczyniając się do wzrostu jego efektywności oraz jakości świadczonych usług. Przyczynić się ona powinna również do wzrostu sprawiedliwości i równości w dostępie do usług, ze względu na możliwość poprawy dostępności, zwłaszcza
w obszarach pozamiejskich. Spotykane było dotychczas świadczenie usług z wykorzy17

D.J. Griffin, Hospitals: What they are and how they work, Jones Bartlett, London 2011,

s. 49.
18 K.C. Laudon, J.P. Laudon, Management information systems, Simon Schuster, New York
1998, s. 55.
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staniem urządzeń takich jak telefon czy fax, natomiast dopiero rewolucja informacyjna
w zakresie urządzeń mobilnych typu smartfon czy tablet posiadających stały dostęp do
szerokopasmowego internetu umożliwiła dynamiczny wzrost zakresu świadczonych
w ten sposób usług19.
Przed wdrożeniem do regularnej działalności, każda nowa technologia musi być
oceniona pod kątem przewagi względem dotychczas stosowanych rozwiązań, w szczególności w zakresie efektywności ekonomicznej. Telemedycyna nie jest wyjątkiem.
Przyjmuje się, że z racji na wrażliwy charakter usług w sektorze wymaga ona szczególnej analizy pod kątem zróżnicowanych czynników o charakterze: technicznym, klinicznym, ekonomicznym, etycznym i organizacyjnym. W praktyce, prowadzenie tego typu
analiz ograniczone jest dostępnością danych, polityką zdrowotną i czynnikami administracyjnymi, brakiem badaczy oraz inercją systemów ochrony zdrowia i łańcuchów dostaw występujących w ich ramach. W Polsce brak jest obecnie opracowań zawierających badania nad wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych, a w szczególności ekonomicznych aspektów ich wykorzystania. Istnieje natomiast kilka opracowań zagranicznych, z których na szczególną uwagę zasługuje opracowanie badaczy z Fińskiego
Instytutu Badań nad Ochroną Zdrowia w Helsinkach, którzy przytaczają kilkanaście
przypadków wskazujących na potencjał efektywności wykorzystania rozwiązań telemedycznych (tabela 1).
Tab. 1. Efekty zastosowania rozwiązań z zakresu telemedycyny
Analizowane wykorzystanie
Osiągnięte efekty
Konsultacje medyczne w zakresie medycyny Zmniejszenie kosztów konsultacji o 10-15
ogólnej i medycyny pracy
Interaktywne konsultacje pediatryczne z wyko- Zmniejszenie kosztów konsultacji o 30
rzystaniem aplikacji mobilnej
Rozwiązanie telemedyczne
więziennictwa

w

systemie 95 konsultacji telemedycznych wykazało brak
konieczności hospitalizacji, zmniejszenie kosztów transportu o 30

Aplikacja telemedyczna dla pacjentów HI - Zwiększenie dostępu do świadczeń ochrony
zdrowia, zmniejszenie kosztów transportu
dodatnich w więzieniach
i opieki zdrowotnej
Aplikacja monitorująca u pacjentów z kamieni- Zmiana 37,5 decyzji w zakresie konieczności
konsultacji po odbyciu konsultacji telemedyczcą nerkową
nych
Ogólne konsultacje kliniczne, wideokonsultacje Koszty bezpośrednie terapii zmniejszone
o 20 , liczba wizyt ambulatoryjnych zmniejambulatoryjne
szona o 67
Triaż i decyzje w zakresie postępowania Brak różnic w satysfakcji odczuwanej przez pacjenta, czas oczekiwania na wizytę zmniejszony
klinicznego
pięciokrotnie

19

T. McKechnie, Telemedicine: The Emergence of Technology in Healthcare Practices and
the Resulting Implications on Patient Safety and Healthcare Efficiency,
IHI Journal of
Healthcare Impro ement and Patient Safety 2016, Iss. 1, s. 3.
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System wideokonsultacji w zakładzie opieki Oszczędności na poziomie 102 na godzinę
zdrowotnej z funkcją zdalnego dostępu dla
lekarzy
Aplikacja mobilna do pre-diagnostyki zinte- 74
poprawności wstępnej diagnozy, pełna
growana ze szpitalną bazą reumatologiczną
skuteczność przydziału do specjalisty
Opieka ambulatoryjna poprzez aplikację tele- Zwrot poniesionych nakładów po odbyciu 1449
medyczną
konsultacji rocznie
Program telemedycyny w więzieniu

Zwrot poniesionych nakładów po odbyciu 1575
konsultacji rocznie
ródło: opracowanie własne na podstawie R. Roine, A. Ohinmaa, D. Hailey, Assessing telemedicine:
a systematic review of the literature, Canadian Medical Association Journal 2013, ol. 18, s. 767.

Dotychczasowe doświadczenia europejskie oraz światowe w zakresie usług świadczonych w formie telemedycyny wskazują jednoznacznie pozytywną tendencję w zakresie zwiększania efektywności łańcucha dostaw. Aktualnie brak jest podstaw do
stwierdzenia, czy trend ten przeniesiony zostanie również na warunki polskie, natomiast
istotnym symptomem jest podpisanie przez Ministra Zdrowia rozporządzenia20, które od
początku 2016 r. pozwala na kontraktowanie świadczeń ochrony zdrowia realizowanych
w formie telemedycyny. Pozwala to mieć nadzieję, na szybką implementację tego rodzaju rozwiązań również w łańcuchach dostaw w polskim sektorze ochrony zdrowia.
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REENGINEERING O SUPPLY CHAIN IN POLISH
HEALTH SECTOR
A
The article presents the problem of the complexity of interdisciplinary research on the healthcare sector. The sector, e en though it is uite different from classic
market economy sectors, leads to a creation of process structures, including a structuralised supply chain, which is formed by entities of arious kinds and profiles. The Author
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suggests that it s possible to apply the supply chain reengineering in Poland as it has
been done in a number of European and American countries. This should lead to an increase of the support processes efficiency in healthcare entities through an increase of
in entory rotation, a decrease of salaries cost and storage cost. Further increase of efficiency should be forced through an intensification of telemedical processes and partial
substition of stationary processes. So far, the studies ha e pro ed this sort of acti ity to
be highly effecti e.
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BAŁTYCKA BAZA MASOWA SP Z O O
JAKO OGNIWOW ŁAŃCUCHACH DOSTAW
STUDIUM PRZYPADKU

S
Koncepcja zarządzania łańcuchami dostaw jest dobrze znana i szeroko
wykorzystywana przez przedsiębiorstwa w różnych sektorach gospodarki. Ogniwami
łańcuchów dostaw są również porty morskie i ich terminale. Celem opracowania jest
zbadanie, za pomocą metody studium przypadku, czy terminale przeładunkowoskładowe funkcjonują w zintegrowanych czy tradycyjnych łańcuchach dostaw oraz jakie są formy i zakres współpracy terminali portowych z pozostałymi uczestnikami łańcuchów dostaw.

W
Współpraca przedsiębiorstw w relacji dostawca-odbiorca funkcjonuje od zarania
dziejów. Jednak do niedawna charakter tej współpracy był czysto transakcyjny, wrogi,
polegający na wykorzystywaniu siły przetargowej. Dopiero w latach 50. XX wieku
zwrócono uwagę na konieczność zarządzania relacjami między dostawcami a nabywcami. W centrum uwagi badaczy znalazły się: kanały dystrybucji, współpraca przedsiębiorstw handlowych z producentami, problem nadmiaru zapasów u dostawców na skutek stopniowego wzrostu przekłamań informacyjnych o niewielkich zmianach popytu
w miarę oddalania się od rynku zbytu (efekt byczego bicza), korzyści z maksymalnego
odraczania wykonawstwa usług i alokacji zapasów na kolejne szczeble dystrybucji (zasada odraczania działań), badania operacyjne (np. planowanie potrzeb materiałowych),
logistyka zintegrowana i inne problemy występujące na styku przedsiębiorstw1. Bada-

1

J. Witkowski, Zarz dzanie łańcuchem dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 21-22 M. Szymczak, Ewolucja łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 15-16 N. Szozda, A. wierczek, Zarz dzanie popy-
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nia te otworzyły drogę do koncepcji łańcucha dostaw. Po raz pierwszy termin ten został
wyeksponowany w 1982 r. przez konsultantów w dziedzinie zarządzania R.K. Oli iera
i M.D. Webbera2.
Łańcuch dostaw to sieć producentów dóbr materialnych i usługodawców, którzy
współpracują w celu przetwarzania i przemieszczania dóbr – od fazy surowca do poziomu użytkownika końcowego. Wszystkie te podmioty są połączone przepływami
dóbr fizycznych, przepływami informacji oraz przepływami pieniężnymi3. W zależności
od konfiguracji łańcucha jego ogniwami mogą być różnego rodzaju przedsiębiorstwa
wydobywcze, przetwórcze i handlowe. Ich miejsce zajmowane wzdłuż łańcucha dostaw
wynika z podziału pracy na kolejnych etapach produkcji i sprzedaży wyrobów. Ważnymi ogniwami łańcuchów dostaw są również pełniące funkcje usługowe przedsiębiorstwa logistyczne, transportowo-spedycyjne, brokerzy oraz zakłady utylizacji i składowania odpadów. Ostatnim ogniwem w łańcuchu dostaw są użytkownicy końcowi, których potrzeby, możliwości finansowe i zachowania wpływają na kształtowanie przedmiotów przepływu4.
Każdy łańcuch dostaw charakteryzuje się pewnym minimalnym poziomem współpracy, chociażby ze względu na konieczność zawierania transakcji kupna-sprzedaży
pomiędzy jego ogniwami. Wyższy poziom współpracy wymaga jednak aktywnego zarządzania procesami zachodzącymi w ramach łańcucha dostaw oraz relacjami panującymi między poszczególnymi jego ogniwami. Przedmiotem integracji w łańcuchu dostaw powinny być procesy nie tylko logistyczne, ale i zaopatrzeniowe, marketingowe,
operacyjne, związane z rozwojem nowych produktów, bezpieczeństwem produktów,
ryzykiem, ochroną środowiska itd. Koncepcja ta wymaga budowania innego typu relacji
między jego uczestnikami niż dominujące obecnie stosunki na dystans. Ten nowy typ
relacji jest powszechnie nazywany relacjami partnerskimi. Celem zarządzania łańcuchem dostaw jest poprawa konkurencyjności i uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej nad innymi podmiotami rynkowymi. Zarządzanie łańcuchem dostaw powinno koncentrować się na obsłudze klienta końcowego w celu osiągnięcia jego zadowolenia.
W koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw dominuje filozofia ścisłej koordynacji
i integracji producenta z dostawcami i odbiorcami. Łańcuchy dostaw powinny funkcjonować na zasadach jawności informacji i zaufania, współdziałania strategicznego
(wspólne planowanie i ocena osiągnięć), określonego przywództwa (koordynatora),
wzajemności (podziału ryzyka i korzyści). Poziomy integracji łańcucha dostaw mogą
być różne, począwszy od integracji wewnętrznej poszczególnych lub wszystkich funkcji
i procesów w ramach jednego ogniwa, po integrację zewnętrzną z dostawcami i/lub odbiorcami pierwszego rzędu, drugiego rzędu itd. Różne poziomy integracji stały się podstawą oceny dojrzałości łańcuchów dostaw (supply chain maturity).
tem na produkty w łańcuchach dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016,
s. 19.
2 K. Rutkowski, Zarz dzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i okre lenia
zwi zków z logistyk , Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2004, nr 12, s. 2-8.
3 C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarz dzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007, s. 30.
4 J. Witkowski, op. cit., s. 11-16.
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Według J. Witkowskiego w praktyce najbardziej aktywnymi podmiotami łańcucha
dostaw są operatorzy logistyczni i przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjne. Ich usługi wplatają się w kolejne ogniwa, odgrywając istotną rolę w realizacji procesów przemieszczania i składowania produktów oraz towarzyszących im przepływów informacyjnych i pieniężnych między kolejnymi etapami produkcji i handlu5. Porty morskie,
z racji pełnionych funkcji gospodarczych (transportowych, handlowych, przemysłowych, logistyczno-dystrybucyjnych), wydają się być szczególnie predysponowane do
pełnienia roli ważnego ogniwa w łańcuchach dostaw.

P
Porty morskie ewoluują i dostosowują się do zmian, jakie zachodzą w gospodarce.
Powszechnie przyjmuje się, że istnieją trzy generacje portów morskich6, które różnią się
rodzajami obsługiwanych ładunków, strategią rozwoju, zakresem działalności, organizacją, sposobem produkcji i głównymi czynnikami decyzyjnymi. P
, dominująca przed 1960 rokiem, charakteryzowała się obsługą głównie ładunków półmasowych. Porty świadczyły wyłącznie proste, pojedyncze usługi
transportowe i realizowały bierną strategię rozwoju, bez promowania swojej działalności, a o ich rozwoju decydowały głównie siła robocza i kapitał. D
, charakterystyczna dla lat 1960-1980, rozszerzyła zakres przeładowywanych ładunków o ładunki masowe suche i płynne. Poza usługami transportowymi,
w portach prowadzono działalność przemysłową i handlową. Rozszerzył się zakres
świadczonych usług, strategie rozwoju były bardziej ekspansywne, następowała większa integracja działalności podmiotów w obrębie portu. Głównym czynnikiem rozwoju
był kapitał. T
, rozwijająca się po 1980 roku, charakteryzuje
się zwiększeniem wolumenu obsługiwanych ładunków drobnicowych, głównie skonteneryzowanych. Zakres działalności rozszerzył się o usługi logistyczne, dystrybucyjne
i informacyjne. Wyra na jest integracja portów morskich z łańcuchami transportowymi.
Porty realizują aktywne strategie rozwoju i prowadzą działalność marketingową, pogłębia się integracja wewnętrzna (dotycząca społeczności portowej) i zewnętrzna (portmiasto). Podstawowym czynnikiem rozwoju portów powinna być technologia.
Porty pierwszej generacji to porty konwencjonalne, realizujące jedynie funkcję
transportową, porty drugiej generacji cechuje gwałtowny rozwój funkcji przemysłowej,
natomiast porty trzeciej generacji charakteryzują się rozwiniętymi funkcjami logistycznymi. Obecnie próbuje się wyróżnić kolejny etap w rozwoju portów morskich7, poprzez
5

Ibidem, s. 12.
Port Marketing and the Third Generation Port, TD/B C.4/AC.7/14, UNCTAD, Gene a 1992.
7 J. Semeno , Kierunki strategiczne podwy szenia konkurencyjno ci polskich portów na tle
wymogów UE, (w:) Konkurencyjno polskich portów morskich w wietle integracji z Uni Europejsk , red. K. Chwesiuk, Szczecin 2005 A.C. Paixao, P.B. Marlow, Fourth generation ports –
a question of agility?, International Journal of Physical Distribution Logistics Management
2003, nr 4, s. 355-376.
6
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określenie jego charakterystycznych cech. Wydaje się, że uzasadnionym byłoby zaliczenie do czwartej generacji portów morskich tych z nich, które są ogniwami w międzynarodowych lądowo-morskich łańcuchach dostaw. Według A.S. Grzelakowskiego
powinny być zorientowane na globalne łańcuchy dostaw.
Powinny charakteryzować się wysokim udziałem w obsłudze ładunków zjednostkowanych, intermodalizmem, pełną integracją wewnątrzportową (tworzyć tzw. wewnętrzne
łańcuchy dostaw), zaawansowanym zastosowaniem automatyki i informatyki, zrównoważonym rozwojem, wysokim poziomem zarządzania, a podstawą ich rozwoju powinny być innowacje i technologie informacyjne8.
Porty morskie, a dokładniej przedsiębiorstwa portowe, zawsze były, są i będą
ogniwami wielu łańcuchów dostaw9. Jednak w portach czwartej generacji przedsiębiorstwa te muszą wykazywać się wysokim poziomem integracji z pozostałymi uczestnikami łańcucha dostaw. W związku z tym powinien zmienić się charakter zarządzania
przedsiębiorstwem portowym i jego relacje z partnerami. W porównaniu z tradycyjnym
systemem zarządzania, cechy nowego sposobu zarządzania terminalem portowym zostały przedstawione w tabeli 1.
Udział terminalu portowego w zintegrowanym łańcuchu dostaw może dostarczyć
dodatkowych korzyści. Można do nich zaliczyć stały dopływ strumienia masy towarowej, obniżkę kosztów transakcyjnych i kosztów eksploatacji, ograniczenie ryzyk eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Zmniejsza się również sfera niepewności w działalności terminalu, co pozwala tworzyć trwałe stany konkurencyjnych przewag rynkowych
względem operatorów, którzy nie zostali włączeni do układu zintegrowanych łańcuchów dostaw10. Korzyści z udziału w zintegrowanym łańcuchu dostaw dla operatora
portowego wynikają z wyższej konkurencyjności całego łańcucha dostaw na rynku towarowym.
W przypadku portów morskich koncepcja zarządzania łańcuchami dostaw nie jest
dość powszechna i może dotyczyć, jak wynika z samej definicji, tylko portów czwartej
generacji. Wydaje się jednak, że w portach trzeciej generacji, o bardzo dobrze rozwiniętych funkcjach logistycznych, w szczególnych sytuacjach również niektórzy operatorzy
terminali mogą być ogniwami zintegrowanych łańcuchów dostaw.
8 A.S. Grzelakowski, M. Matczak, Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój,
Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012, s. 30-31.
9 Przedsiębiorstwa portowe (operatorzy terminali) uczestniczą w dwóch typach łańcuchów
dostaw. Pierwszy typ łańcucha dotyczy procesu świadczenia usług portowych przez terminal
(supply chain of port services). Uczestnikami tego łańcucha są dostawcy materiałów, mediów,
wyposażenia technicznego terminali, zasobów pracy, usług pomocniczych oraz klienci terminalu:
załadowcy, spedytorzy, armatorzy, przedsiębiorstwa transportu zapleczowego. Drugi typ – to
łańcuch dostaw towarów, w którym uczestniczy przedsiębiorstwo portowe (ports in supply chain). W tym łańcuchu, oprócz terminalu, uczestniczą producenci towarów i ich dostawcy, operatorzy logistyczni oraz szereg innych ogniw biorących udział w przetwarzaniu i przemieszczaniu
dóbr do ostatecznego klienta. Patrz: D.W. Song, P.M. Panayides, Maritime logistics. A complete
guide to effective shipping and port management, Kogan Page Limited, London 2012, s. 283-285.
W niniejszym opracowaniu analizowany będzie tylko drugi typ łańcuchów dostaw z udziałem
terminalu portowego.
10 A.S. Grzelakowski, M. Matczak, op. cit., s. 30.
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Tab. 1. Cechy zarządzania łańcuchem dostaw na tle tradycyjnego systemu zarządzania
typowym przedsiębiorstwem portowym
Z

Z

Redukcja kosztów

Minimalizacja w skali przedsiębiorstwa

Minimalizacja w skali łańcucha

Zarządzanie zapasami

Optymalizacja w skali przedsiębiorstwa

Optymalizacja w skali łańcucha

Przepływ zapasów

Przerywany – monitorowany
wewnątrz przedsiębiorstwa

Ciągły – monitorowany wzdłuż
całego łańcucha dostaw

Informacje

Kontrolowane przez operatora

Dostęp do wspólnych informacji

Planowanie

Indywidualne w skali przedsiębiorstwa

Wspólne wszystkich podmiotów

Decyzje i działania

Inicjowane i kontrolowane przez
różne szczeble kierownictwa (zarządu)

Inicjowane i kontrolowane przez
głównego koordynatora łańcucha

Ryzyko oraz korzyści
i straty

Indywidualne – jednostkowe, wyłącznie dotyczące danego przedsiębiorstwa

Wspólne dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw

Kontakty
partnerami

Między
i zakupu

Między różnymi sferami funkcjonalnymi przedsiębiorstw na
różnych szczeblach zarządzania

C

między

sferą

zaopatrzenia

-

ródło: A.S. Grzelakowski, M. Matczak, op. cit., s. 28.

C
Badanie zostało przeprowadzone na przykładzie nielosowo wybranego przedsiębiorstwa portowego Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. z o.o. (BBM) funkcjonującego
w porcie morskim w Gdyni. BBM jest terminalem masowym, którego współwłaścicielami są Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA (ZMPG-a) oraz Zakłady Azotowe Puławy SA (ZA PUŁAWY). Przedział badania dotyczył okresu od początku działalności
przedsiębiorstwa do 2016 roku.
Głównym celem badania było ustalenie:
czy BBM (jako podmiot zależny od lidera w łańcuchu dostaw) funkcjonuje
w zintegrowanym łańcuchu dostaw, koordynowanym przez Grupę Azoty SA
(GRUPA AZOTY),
czy BBM (jako podmiot niezależny od lidera w łańcuchu dostaw) funkcjonuje
w zintegrowanym łańcuchu dostaw, koordynowanym przez Anwil SA
(ANWIL).
Dodatkowym celem badania było określenie poziomu integracji oraz form współpracy
BBM w łańcuchach dostaw oraz wskazanie kierunków dalszej ich poprawy.
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W badaniu wykorzystano metodę studium przypadku (case study), która pozwoliła
na analizę łańcuchów dostaw z udziałem BBM. Do opisu przypadku wykorzystano: dane pochodzące z pogłębionego wywiadu niestandaryzowanego przeprowadzonego
z przedstawicielem BBM, dokumenty wewnętrzne podmiotów tworzących łańcuchy dostaw oraz dane o podmiotach dostępne w mediach elektronicznych.
W pierwszej części badania przeprowadzono wywiad bezpośredni. Respondentem
był dyrektor ds. eksploatacji w BBM. Pytania dotyczyły m.in. konfiguracji i strategii
łańcuchów dostaw, form i zakresu współpracy ogniw łańcucha, poziomu integracji procesów biznesowych w łańcuchach dostaw.
W drugiej i trzeciej części badania przeanalizowano dostępne dokumenty i dane dotyczące przedsiębiorstw tworzących łańcuchy dostaw. Zebrano informacje o strukturze
kapitałowej podmiotów, strategiach przedsiębiorstw, działalności operacyjnej.

K
B

M

S

B

We wrześniu 1996 roku Morski Port Handlowy Gdynia SA (MPHG)11 oraz Zakłady
Azotowe Puławy SA podjęły decyzję o utworzeniu spółki Bałtycka Baza Masowa Sp.
z o.o. Wspólnicy objęli po 50 udziałów. Spółka została utworzona w celu obsługi eksportu
polskich produktów chemicznych, a w szczególności nawozów sztucznych. W tym celu
miały zostać wybudowane dwa terminale przeładunkowo-składowe, jeden do obsługi ładunków masowych płynnych, drugi do obsługi ładunków masowych sypkich luzem.
Budowa na terenie gdyńskiego portu specjalistycznej bazy wynikała zarówno z planów ZA PUŁAWY, dotyczących eksportowania nawozów przez własną bazę morską,
jak również z planów MPHG w zakresie:
dostosowania technologii przeładunków do wymogów Unii Europejskiej,
w tym budowy specjalistycznych baz przeładunkowo-składowych,
uniezależnienia przeładunku od warunków pogodowych,
zwiększenia wydajności przeładunku oraz skrócenia czasu obsługi statków,
zwiększenia przeładunków w porcie gdyńskim poprzez pozyskanie gestorów
ładunków.
Podejmując decyzję o budowie na terenie gdyńskiego portu terminalu dedykowanego,
bezpośrednio przy Basenie III, wspólnicy przyjęli zgodnie, że masa ładunkowa niezbędna
do prawidłowego funkcjonowania BBM będzie pochodziła przede wszystkim z ZA
PUŁAWY i Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA. Podjęto również zobowiązanie, iż masa ładunkowa z ww. zakładów będzie miała priorytet w obsłudze przez BBM,
dzierżawa będzie trwała przez co najmniej 20 lat, z możliwością przedłużenia, natomiast

11 W 1997 r. Ministerstwo Skarbu Państwa wyraziło zgodę na zmianę firmy Morski Port Handlowy Gdynia SA na Port Gdynia Holding SA. W 2000 r., zgodnie z ustawą o portach i przystaniach morskich, nastąpiła inkorporacja Portu Gdynia Holding SA do Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.
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wspólnicy stworzą warunki operacyjne i kosztowe, aby spółka świadczyła usługi na zasadach konkurencyjnych, z uwzględnieniem słusznego interesu wspólników12.
W 1998 r., na podstawie poręczeń wspólników, spółka otrzymała kredyt i rozpoczęła
budowę terminali. W maju 1999 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie terminalu przeładunków nawozów płynnych, zaś w grudniu 1999 r. został on oddany do eksploatacji.
W 2000 roku spółka otrzymała pozwolenie na użytkowanie terminalu nawozów sypkich.
Na początku XXI wieku pojawiły się problemy rynkowe. Wynikały one z ograniczenia eksportu roztworu saletrzano-mocznikowego do USA. W latach 2001-2002 nastąpiło załamanie eksportu nawozów płynnych, spowodowane restrykcjami nałożonymi
przez Unię Europejską na ZA PUŁAWY. Zmiany te spowodowały, iż podjęto decyzję
o przebudowie terminalu nawozów płynnych w kierunku przystosowania go do obsługi
dodatkowo paliw płynnych i ładunków neutralnych, w celu wykorzystania potencjału
spółki do świadczenia innych usług. W 2014 r. podjęto decyzję o budowie terminalu do
obsługi ładunków sypkich w workach typu big bag. Terminal został wybudowany i oddany do eksploatacji w 2015 r.
Obecnie BBM jest najnowocześniejszym terminalem morskim do obsługi nawozów płynnych i sypkich w Polsce oraz w Regionie Morza Bałtyckiego. Posiada możliwość obsługi ładunków płynnych, sypkich oraz w workach typu big bag w każdej relacji. Terminale BBM pełnią rolę kluczowego węzła transportowego i logistycznego dla
nawozów rolniczych, w którym krzyżują się linie różnych gałęzi transportu i gdzie istnieją możliwości skorzystania z dodatkowych usług, na przykład konfekcjonowania towarów. Stanowiska statkowe znajdują się przy Nabrzeżu Szwedzkim i Nabrzeżu Wendy.
Dogodne rozmieszczenie wyposażenia technologicznego terminali w pierwszej linii
brzegowej (u zbiegu dwóch nabrzeży przeładunkowych, z bezpośrednim dostępem do
strefy I i II układu torowego bocznicy kolejowej ZMPG-a), umożliwia spółce jednocześnie realizację wielu usług przeładunkowych. Nowoczesne wyposażenie oraz zautomatyzowany proces sterowania i kontroli ciągów przeładunkowych pozwala na efektywną
organizację pracy oraz wydajną realizację zleconych usług. Wszystkie procesy technologiczne wykonywane są w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.
Przedsiębiorstwo posiada dobre skomunikowanie transportowe zarówno do strony
lądu, jak i wody. Możliwość przewozu ładunków od strony lądu zapewnia układ drogowy ul. Polskiej i Janka Wiśniewskiego, połączonych bezpośrednio z estakadą
E. Kwiatkowskiego, obwodnicą Trójmiasta i autostradą A1 oraz główne międzynarodowe linie kolejowe, łączące południe kraju z układem torowym bocznicy kolejowej
ZMPG-a. Natomiast od strony wody lokalizacja w pobliżu wejścia głównego do portu
sprawia, że stanowiska statkowe BBM są dla kontrahentów atrakcyjne i wygodne.
Trzeba dodać, że walorem lokalizacji bazy jest fakt, że port gdyński jest portem niezamarzającym, co umożliwia obsługę statków przez cały rok.
BBM, jako usługodawca transportowo-spedycyjny i logistyczny, współpracuje
głównie z dostawcami nawozów sztucznych i produktów chemicznych, wśród których
można wyróżnić dwie grupy przedsiębiorstw. P
to podmioty wchodzące
w skład Grupy Azoty SA. Cechą charakterystyczną tego łańcucha dostaw są powiązania
12

Materiały wewnętrzne ZMPG-a.
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kapitałowe BBM z GRUPĄ AZOTY. Charakter i stopień powiązań kapitałowych został
przedstawiony na rys. 1. D
dostawców stanowią przedsiębiorstwa niepowiązane kapitałowo z BBM. Wśród nich największym producentem jest spółka Anwil SA
z Włocławka. BBM jest zatem ogniwem w dwóch różnych łańcuchach dostaw. Pierwszy łańcuch dostaw, którego liderem jest GRUPA AZOTY, charakteryzuje się powiązaniami kapitałowymi pewnej części jego uczestników. Drugi łańcuch dostaw, którego liderem jest ANWILL, stanowią niezależne kapitałowo podmioty gospodarcze.

G

G

G

P

A
SA (przekształcona z Zakładów Azotowych
w Tarnowie-Mościcach SA)
(83,7

udziałów w Zakładach Azotowych Puławy SA

należy do Grupy Azoty SA)
(50

BBM Sp. z o.o.
udziałów spółki należy do Zakładów Azotowych PUŁAWY SA)

Pozostałe spółki, których właścicielem są Zakłady Azotowe PUŁAWY SA

Pozostałe spółki, których współwłaścicielem jest Grupa Azoty SA

Rys. 1. Bałtycka Baza Masowa w strukturach kapitałowych Grupy Kapitałowej Puławy oraz
Grupy Azoty SA
ródło: opracowanie własne na podstawie materiałów wewnętrznych Grupy Azoty SA.

Ł
GRUPY AZOTY stanowią niektóre podmioty należące do tej
grupy kapitałowej, ich dostawcy, przewo nicy kolejowi, drogowi, morscy, przedsiębiorstwa spedycyjne, porty i terminale morskie, centra logistyczne, hurtownie, punkty
sprzedaży detalicznej i końcowi odbiorcy. Strukturę łańcucha dostaw GRUPY AZOTY
przedstawia rys. 2.
BBM współpracuje z wąską grupą kontrahentów należących do Grupy Azoty SA13.
Baza świadczy usługi przeładunkowo-składowe głównie na rzecz:
13 Grupa Azoty SA jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie koncernem chemicznym. Grupa Azoty SA posiada udziały w następujących podmiotach (udział Grupy
Azoty SA podany jest w procentach): Zakłady Azotowe Puławy SA (83,7 ) – skład tej grupy
podany jest w przypisie 14 Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA (93,48 ) – w skład tej grupy
wchodzą (udział
tego przedsiębiorstwa w podległych podmiotach): Hotel ORW Azoty Sp.
z o.o. (100 ), Hotel Centralny Sp. z o.o. (100 ), ZAKSA SA (50 ), CTL CHEMKOL Sp. z o.o.
(49 ), Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (36,73 ) Zakłady Chemiczne Police SA
(66 ) – w skład tej grupy wchodzą (udział tego przedsiębiorstwa w podległych podmiotach):
Automatyka Usługi Kontrolno-Pomiarowe Sp. z o.o. (100 ), KONCEPT Sp. z o.o. (100 ), Remech Grupa Inwestycyjno-Remontowa Sp. z o.o. (100 ), Supra Agrochemia Sp. z o.o. w likwidacji (100 ), Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. (90 ), Infrapark Police SA w likwi-
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Zakładów Azotowych Puławy SA14 (i obsługuje nawozy sypkie: siarczan amonu
cristal, nawozy płynne: roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM), mocznik),
Grupy Azoty SA (tj. Zakładów Azotowych w Tarnowie i obsługuje nawozy
sypkie: siarczan amonu granular, siarczan amonu macro).
W
BBM świadczy usługi na rzecz ładunków GRUPY AZOTY
w zakresie rozładunku, składowania w terminalu, załadunku nawozów sypkich i płynnych na statki oraz usługi konfekcjonowania nawozów sypkich, a od stycznia 2016 roku
także usługi spedycyjne. Ładunek zamawiany jest bezpośrednio przez zagranicznych
odbiorców. Dostawa ładunków, od producentów do terminalu, odbywa się w 96
transportem kolejowym, zaś przewo nikami są m.in. PKP Cargo SA15 i CTL Logistics
Sp. z o.o.16 Samochodami przewozi się tylko 4 ładunków obsługiwanych w BBM, zaś
przewo nikami są małe i średnie przedsiębiorstwa transportowe. Po drodze od dostawcy
krajowego do terminalu nie wykonuje się żadnych operacji przeładunkowo-składowych.
Towar jest dostarczany bezpośrednio od dostawców do terminalu portowego w Gdyni.
Zagranicznymi odbiorcami ładunku na krótszych trasach morskich są głównie duże
hurtownie rolnicze (AGRO) m.in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii
i Szwecji. Wielkość pojedynczej partii ładunku z Polski oscyluje w granicach 3-4 tys.
ton na jeden statek. W dalszych relacjach, m.in. do Kanady i Brazylii, ładunek jest wysyłany w większych jednorazowych partiach, około 25-35 tys. ton na statek, zaś do Maroka w partii około 7-10 tys. ton na statek. Większe partie ładunku są zbierane dłużej,
zatem dłużej składowane są na terenie terminalu, a następnie załadowywane zostają na
statki. Do terminalu po ładunek statki często przypływają już częściowo wcześniej załadowane w innych portach Morza Bałtyckiego. Operacje zapełnienia jednostek w różnych portach wykonywane są ze względu na dążenie do poprawy opłacalności frachtu.

dacji (54,43 ), Budchem Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (48,96 ), Kemipol Sp. z o.o.
(33,99 ) Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (63,27 ) – w skład tej grupy wchodzą
(udział
tego przedsiębiorstwa w podległych podmiotach): Automatyka Sp. z o.o. (78,90 ),
Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. (100 , w skład, której wchodzą: Regionalne Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. (100 ), Konsorcjum EKO Technologies (60 ), PIW Unisil
Sp. z o.o. (24,40 ), Ekotar Sp. z o.o. (12 )), Prorem Sp. z o.o. (100 , w skład, której wchodzi
Ekotar Sp. z o.o. (12 )) ATT Polymers Gmbh (100 ) Grupa Azoty Koltar Sp. z o.o. (100 ).
14 Zakłady Azotowe Puławy SA wraz z innymi podmiotami tworzą grupę kapitałową
PUŁAWY. Liderem grupy są Zakłady Azotowe Puławy SA. Do grupy należą następujące
podmioty zależne i stowarzyszone (udział kapitałowy ZA PUŁAWY podany jest w procentach):
Fosfory Sp. z o.o. (99,19 ) - Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Agrochem Puławy Sp.
z o.o. (100 ) – zaopatrzenie rolnictwa Agrochem Sp. z o.o. (100 ) – produkcja i sprzedaż nawozów Zakłady Azotowe Chorzów SA (92,33 ) Prozap Sp. z o.o. (84,69 ) – usługi inżynierskie Remzap Sp. z o.o. (94,61 ) – spółka remontowa Medical Sp. z o.o. (91,41 ) – usługi
zdrowotne Sto-Zap Sp. z o.o. (96,15 ) – usługi kateringowe SCF Natural Sp. z o.o. (99,99 ) –
produkcja ekstraktów roślinnych Elektrownia Puławy Sp. z o.o. (100 ) – projekt energetyczny
BBM S
CTL Kolzap Sp. z o.o. (49 ) –
usługi bocznicowe Technochimser is S.A. (25 ) – zamknięta spółka, usługi handlowe AzotyAdipol S.A. (85 ) Nawitrans Sp. z o.o. (do 2014 roku 26,45 ) – usługi spedycyjne.
15 https://www.pkpcargo.com/pl/ dostęp: 20.08.2016 .
16 http://www.ctl.pl/pl/77,segment-przewozow-intermodalnych.html dostęp: 20.08.2016 .
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Rys. 2. Łańcuch dostaw GRUPY AZOTY w eksporcie produktów
ródło: opracowanie własne.
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Poniżej przedstawiono zagranicznych odbiorców produktów GRUPY AZOTY, których towar obsługiwany jest przez BBM 17:
dla Zakładów Azotowych Puławy SA klientami są:
odbiorcy saletry, to m.in. Thomas Bell and Sons18 (Wielka Brytania), Unifert19
(Francja), Glasson Grain20 (Wlk. Brytania),
odbiorcy RSM to m.in. Omex Agriculture Ltd.21 (Wlk. Brytania), Agrium
(Niemcy), Interore (Francja), Trammo AG22 (Szwajcaria, ładunek podróżuje do
Hamburga w Niemczech),
dla Grupy Azoty SA (tj. Zakładów Azotowych w Tarnowie) klientami są:
odbiorcy siarczanów to m.in. Comexport Companhia de Com rcio Extererior
a . Na oes Unidas23 (Brazylia24), YARA Switzerland Ltd.25 (ładunek rozładowywany jest w Niemczech), LDC Louis Dreyfus Company B. .26 z Kanady
17

Informacje o zagranicznych odbiorcach pozyskano również ze strony http://www.fertilizerrecruitment.com/fertilizer-directory/ (dostęp 11.09.2016).
18 Od ponad czterdziestu lat Thomas Bell and Sons Ltd. jest importerem wysokiej jakości
nawozów. Był pionierem we wprowadzaniu na rynek nawozów w dużych workach. Importuje
szeroką gamę nawozów do głównych portów w całej Wielkiej Brytanii, http://www.thomasbell.co.uk/ dostęp: 31.10.2016 .
19 Unifert Group SA z Belgii dystrybuuje nawozy i pestycydy. Zajmuje się międzynarodowym handlem i dystrybucją na europejskim rynku produktów rolnych, http://www.unifert.com/
http://www.unifert.fr/Nos-produits dostęp: 10.10.2016 .
20
Jest producentem nawozów. Surowce są przewożone do fabryk w celu produkcji nawozów, następnie sprzedawane są hurtowniom i ostatecznym producentom rolnym, http://www.
glassongrain.co.uk/fertilisers/ dostęp: 10.10.2016 .
21 Spółka OMEX Agriculture Ltd. jest głównym producentem nawozów płynnych w Wielkiej Brytanii, http://www.omex.co.uk/agriculture/ dostęp: 10.10.2016 .
22 Spółka Trammo AG zajmuje się obsługą m.in. rynku rolnego, chemii, energii na rynku
globalnym, http://www.trammo.com/ dostęp: 10.10.2016 . Grupa Azoty podpisała w 2014 r.
umowę ramową na dostawy RSM z Trammo ze Szwajcarii. Szacowana wartość umowy wynosi
385 mln PLN. Sprawozdanie Zarządu za 2014 r., s. 52, http://www.pulawy.com/ Public/ZAP4RE/
e1b85a87d4148dd77741ead86d8007a6/Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci.pdf Portal Biznes,
http://www.biznes.newseria.pl/news /grupa azoty zainwestuje w,p971549175 dostęp: 10.10.2016 .
23 Comexport Companhia de Com rcio Extererior a . Na oes Unidas, z siedzibą w Sao Paulo, jest międzynarodową spółką zajmującą się sprzedażą różnych towarów, m.in. produktów nawozowych dla sektora rolniczego i towarów chemicznych, http://www.comexport.com.br/html/
index.php
lang en dostęp: 10.10.2016 . Umowa na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych
została podpisana w 2013 roku przez Grupę Azoty SA w Tarnowie i Comexport. Informacja udostępniona została na stronie Grupy Azoty, Wydarzenia branżowe, http://nawozy.grupaazoty.com
/pl/bazawiedzy/news/11,120 dostęp: 20.10.2016 .
24 Brazylia jest jednym z najbardziej perspektywicznych rynków dla nawozów, między innymi jest to szansa dla polskich producentów. Po pierwsze, zwiększa się tam intensywność nawożenia, po drugie zaś wciąż zagospodarowywane są nowe tereny.
25 Yara Switzerland Ltd. jest globalnym przedsiębiorcą oferującym produkty nawozowe
i amoniak. Z Polski produkty płyną np. do Hamburga, a następnie są wysyłane do krajów europejskich
lub znajdujących się poza Europą, http://yara.com/about/where we operate /switzer land.aspx. W 2014 r.
spółka Yara podpisała z Grupą Azoty SA umowę na zakup nawozów, http://zchpolice.grupaazoty.
com/files/28387927/jednostkowe sprawozdanie zarzadu za rok 2014.pdf dostęp: 20.10.2016 .
26 Louis Dreyfus Company B. . jest korporacją globalną zaopatrującą w produkty rolnicze
największe centra logistyczne, jak i małych producentów rolnych, http://louisdreyfus.ca
/company/contact-us/ dostęp: 20.10.2016 .
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(oddział Szwajcaria, ładunek podróżuje do Hamburga w Niemczech), Witt
Handel Gmbh27 (Niemcy), Nitron International Corporation28 (USA), Agrokoncernas29 (Litwa),
odbiorcy siarczanu i saletrosanu, to m.in. Thomas Bell and Sons Ltd.30 (Wlk.
Brytania).
W 2016 r. wywieziono z BBM (drogą morską) ładunki GRUPY AZOTY do następujących portów: Gandawa (Belgia), Lubeka, Hamburg, Emden, Cuxha en, Rendsburg
(Niemcy), Aalborg, Aarhus, Hobro, Horsens, Kolding, Randers (Dania), Bilbao (Hiszpania), La Pallice, Rochefort, Saint-Malo, Bordeaux, Rouen (Francja), Belfast, Glasson
Dock, Goole, Grimsby, Hull, Immingham, Ipswich, Newcastle, Sharpness (Wlk. Brytania), New Ross, Waterford (Irlandia), Kłajpeda (Litwa), Ryga (Łotwa), eracruz (Meksyk), Sankt-Petersburg (Rosja), Kalmar, Ystad (Szwecja), USA, Hamilton (Kanada),
Paranagu , Brazylia (Brazylia), Abidjan (Wybrzeże Kości Słoniowej), Douala (Kamerun). W zagranicznych portach ładunek jest składowany na terenie terminali portowych
lub załadowywany na środki transportu kolejowego i dostarczony bezpośrednio do odbiorców, tj. m.in. hurtowni AGRO, centrów logistycznych lub fabryk producentów nawozów. W dalszej kolejności, z zagranicznych centrów logistycznych nawozy lub surowce do pośredników handlowych lub ostatecznych konsumentów są przewożone za
pośrednictwem transportu kolejowego lub samochodowego (lokalnego). Kolejnymi odbiorcami są mniejsze hurtownie rolnicze, sklepy artykułów rolniczych lub producenci
nawozów, natomiast mogą to być również ostateczni bardzo duzi producenci płodów
rolnych, którzy zamawiają towar bezpośrednio od dużych zagranicznych hurtowni
AGRO.
27 Spółka Witt Handel Gmbh z Hamburga podpisuje umowy ramowe w zakresie zakupu siarczanu amonu z polskimi producentami, m.in. w Tarnowie i w Policach. Informacja na temat podpisanych umów pochodzi ze stron: http://notowania.pb.pl/espi/ 930310,53983,umowa-z-witthandel-gmbh http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/ iew/2,96321 http://www.infoinwestor.pl/spolki,
depesza/2660522/umowa z Witt Handel GmbH 1693 mln zl, oraz z raportów bieżących, m.in.
ze strony Grupy Azoty SA, http://tarnow.grupaazoty.com/index.php lang pl p relacje s
raportyb al f 2008 c desc gid m d t data r
page 0 pid 236
http://witthandel.germanytrade.pl/ dostęp: 20.10.2016 . Witt Handel Gmbh została założona w roku 1996.
Przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja hurtowa pasz dla zwierząt, nawozów, chemikaliów rolniczych i innych artykułów rolniczych. Witt Handel Gmbh oferuje nawozy na stronie
http://www.salmag.de/, gdzie została wymieniona Grupa Azoty, od której otrzymuje ten produkt
dostęp: 20.10.2016 .
28 Nitron International Corporation z USA jest amerykańską korporacją, która z Grupą Azoty
SA podpisała umowę dotyczącą zakupu nawozów wieloskładnikowych. Produkty takie jak polifoska (nawóz wieloskładnikowy), RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy) czy siarczan amonu
pochodzą z trzech lokalizacji w Polsce, tj. Polic, Puław i Tarnowa. Portal Gospodarczy,
http://chemia.wnp.pl/nawozy-z-zakladow-chemicznych-police-jada-do-brazylii,212788 1 0 0.html
dostęp: 20.10.2016 .
29 AGROKONCERNAS Group jest obecnie jednym z największych przedsiębiorstw obsługujących litewskich rolników w segmencie towarów agrochemicznych i sprzedaży płodów rolnych, a także
innych towarów ze sfery agrobiznesu, http://www.agrokoncernas.lt dostęp: 10.10.201 )
http://www.agrokoncernas.lt/uploads/images/naujienos/SDL/Amonio sulfatas SDL.pdf dostęp:
10.10.2016 .
30 Thomas Bell and Sons Ltd. http://www.thomas-bell.co.uk/ dostęp: 31.10.2016 .
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W
BBM posiada bardzo ograniczoną liczbę klientów. Mimo
dużych możliwości przeładunkowych obsługa ładunków w relacjach importowych odbywa się sporadycznie. Terminal w gdyńskim porcie obsługuje dostawy mocznika statkiem z Rosji na zamówienie ZA PUŁAWY. Transport ładunku w imporcie od producenta z Rosji odbywa się wyłącznie transportem kolejowym (operatorem jest RŻD) do
portu w Sankt Petersburgu. W terminalu w Rosji mocznik zostaje poddany operacjom
przeładunkowo-składowym, a następnie załadowany jest na statek31 i dostarczony drogą
morską do BBM, gdzie jest przeładowywany, a następnie dostarczony wyłącznie transportem kolejowym bezpośrednio do ZA PUŁAWY w Puławach. Po stronie zagranicznych dostawców nie występują centra logistyczne w trakcie przemieszczania ładunku ze
względu na jego rodzaj (surowiec). Na trasie między rosyjskim a polskim portem niejednokrotnie statek zawija do różnych portów, aby przewie ć ładunek innych klientów
między różnymi portami usytuowanymi nad Morzem Bałtyckim. W Puławach surowiec
zostaje wykorzystany do produkcji nawozów, które są sprzedawane klientom w kraju32
i za granicą. Na rysunku 3 został przedstawiony schemat łańcucha dostaw GRUPY
AZOTY w relacji importowej.

Rys. 3. Łańcuch dostaw GRUPY AZOTY w imporcie surowców
ródło: opracowanie własne.

31 W 2015 roku przewozy z Sankt Petersburga do Gdyni odbywały się statkami Sormo skij3064 oraz Francisca .
32 Jednym z polskich odbiorców jest PHU AGRO-AS Z. Bednarski
A. Sajdutka sp.j.
w Grodkowie,
http://www.agroas.pl/oferta/nawozy/oferta-produktowa/grupa-azoty-sa-tarnow/
(dostęp 20.10.016).
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Ł
ANWILU, z którym współpracuje BBM na zasadzie niezależnych kapitałowo podmiotów, funkcjonuje jedynie w relacji eksportowej. Spółka Anwil
SA z Włocławka należy do grona największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce. Należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA. Od
2012 roku PKN ORLEN SA jest jedynym właścicielem tej spółki. ANWIL produkuje
nawozy azotowe, tj. saletrę amonową i saletrzak (CANWIL, CANWIL S oraz CANWIL
z magnezem) oraz polichlorek winylu (Polan il )33. Spółka jest też największym
w Polsce producentem wodorotlenku sodu. Wytwarza go w postaci ługu sodowego (30i 50-procentowy roztwór wodny). W ofercie posiada także inne chloroalkalia (chlor,
podchloryn sodu, sól techniczną oraz kwas solny) oraz chemikalia (amoniak, wodę
amoniakalną, azot ciekły i tlen ciekły) 34.
BBM i ANWIL współpracują w zakresie przeładunku nawozów do zagranicznych
odbiorców, głównie dużych hurtowni AGRO w Niemczech, tj. Witt Handel Gmb35 oraz
MG Chemag AG36. BBM świadczy usługi przeładunkowe i składowe na rzecz nawozów sypkich luzem, tj. saletrzaka (CANWIL). Obsługiwane przez BBM w relacjach
eksportowych ładunki ANWILU są jednorodne, a ich operacje przeładunkowe w porcie
wymagają dobrych warunków pogodowych. Do portu bezpośrednio z fabryki we Włocławku nawozy są dowożone środkami transportu kolejowego i samochodowego, następnie ładowane na statek i przewożone drogą morską. Po wyładunku w Niemczech
ładunek jest przewożony pociągami, samochodami lub barkami do centrów logistycznych lub hurtowni AGRO, z których trafia do końcowych użytkowników. Schemat łańcucha dostaw ANWILU został przedstawiony na rysunku 4.

Rys. 4. Łańcuch dostaw ANWILU
ródło: opracowanie własne.
33

Jest to surowiec dla przetwórstwa tworzyw sztucznych, a Anwil SA jest jego jedynym
producentem w Polsce.
34 http://www.anwil.pl/pl/Strony/default.aspx (dostęp 2.11.2016).
35 Witt Handel Gmbh została założona w roku 1996. Przedmiotem działalności tej spółki jest dystrybucja hurtowa pasz dla zwierząt, nawozów, chemikaliów rolniczych i innych artykułów rolniczych.
Dystrybutor nawozów prezentuje swoją ofertę za pośrednictwem strony internetowej http://www.
salmag.de/, gdzie Grupa Azoty została wymieniona jako dostawca tego produktu dostęp: 20.10.2016 .
36 http://europa.eu/rapid/press-release IP-00-104 en.htm (dostęp 20.10.2016).
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Koncepcja zintegrowanego łańcucha dostaw opiera się głównie na szerokim zakresie współpracy jego ogniw, wykraczającym poza tradycyjne, transakcyjne operacje. Zasadnicze elementy współpracy podmiotów w łańcuchach dostaw obejmują dzielenie się
informacjami w zakresie samych produktów jak i ich przepływów, wspólne planowanie,
wspólne inwestycje, wspólne rozwiązywanie problemów w różnych obszarach funkcjonalnych takich jak: badania i rozwój, zakupy, operacje, logistyka, sprzedaż i marketing,
czy kapitał ludzki.
W ramach łańcuchów dostaw GRUPY AZOTY i ANWILU istnieje współpraca
pomiędzy ich poszczególnymi ogniwami, w różnych obszarach i na różnym poziomie
zaawansowania. Poniżej zostały omówione najbardziej istotne obszary współpracy
w analizowanych łańcuchach dostaw.
S
BBM nie posiada zintegrowanego systemu informatycznego
z ZA PUŁAWY i GRUPĄ AZOTY (Zakładami Azotowymi w Tarnowie). Spółka BBM
posiada samodzielny program do prowadzenia obsługi przeładunkowej i księgowej, który
został przygotowany i jest obsługiwany przez Dział Informatyki i Telekomunikacji ZMPGa. System ten umożliwia również archiwizację dokumentów. ZMPG-a zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość danych w systemie informatycznym BBM, co jest szczególnie ważne
przy kontroli celnej ładunku przeprowadzanej w terminalu.
W grupie kapitałowej Puławy istnieją rozwiązania technologiczne (nowoczesne projekty procesowe, komputerowe systemy sterowania i aparatura kontrolno-pomiarowa) zmniejszające możliwość powstawania awaryjnych stanów pracy instalacji. Wykorzystuje się nieskomplikowane programy śledzenia przesyłek w transporcie lądowym lub morskim. Są to
jednak ograniczone działania w IT, w których nie uczestniczy BBM.
BBM nie posiada wspólnego systemu IT z ANWILEM.
P
GRUPA AZOTY posiada strategię, która uwzględnia
działania wszystkich podmiotów zależnych. Wyznacza ona główne cele i kierunki działań wszystkich przedsiębiorstw tworzących tę grupę. Jednocześnie każdy z podmiotów
posiada własną strategię. Grupa kapitałowa Puławy w swojej strategii wskazuje własne,
bardziej szczegółowe kierunki działań oraz kierunki działań podległych jej podmiotów,
w tym BBM37. BBM realizuje własną strategię przyjętą w dniu 21 grudnia 2009 roku38.
Wszystkie strategie podmiotów GRUPY AZOTY są ze sobą spójne i wspierają realizację strategii wyższego rzędu.
Brak jest współpracy w zakresie planowania strategicznego pomiędzy ANWILEM
a BBM. Strategia rozwoju oraz sprawozdania ANWILU nie są udostępniane39.
37 http://www.pulawy.com/Public/ZAP4RE/49d50dddfdd53aa9a844e5b882bf4b1f/ Sprawo
zdanie Zarzadu z dzialalnosci Spolki.pdf dostęp: 20.10.2016 .
38 Nosi ona tytuł Strategia Bałtyckiej Bazy Masowej Spółka z o.o. na lata 2010-2017. Obecnie jest przygotowywana kolejna strategia na okres 2019-2027.
39 Sprawozdania Anwilu SA zakończyły się na 2012 roku. Jak wspomniano wcześniej, spółka Anwil SA należy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN SA. Sprawozdanie Finansowe PKN
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W
W łańcuchu dostaw GRUPY AZOTY nie były podejmowane
wspólne inwestycje członków grupy. BBM podejmuje własne inwestycje, które są efektem przeprowadzonych badań, m.in. oczekiwań klientów. Spółka BBM inwestuje, wykorzystując własne środki finansowe oraz kredyty bankowe niekiedy poświadczane
przez właścicieli spółki. Wsparcie finansowe dla BBM od grupy kapitałowej jest możliwe wyłącznie na zasadach rynkowych. W latach 2014-2015 zostały podpisane trzy
umowy pożyczki dla BBM. Pierwsza z nich, zawarta w 2014 roku, opiewała na 1 mln
PLN, druga pożyczka, z 2015 r., również na 1 mln PLN. Zostały one skonsolidowane
i udzielono trzeciej pożyczki na działalność bieżącą w wysokości łącznej 4 mln PLN40.
Jedyną formą współpracy w zakresie finansowania inwestycji było poręczenie przez ZA
PUŁAWY kredytu inwestycyjnego udzielonego BBM przez mBank SA. W 2015 roku
grupa kapitałowa Puławy poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 220,7 mln PLN.
Realizowano wówczas około 100 projektów inwestycyjnych, z czego zakończono
37 projektów. Realizowane projekty dotyczyły poszczególnych podmiotów grupy przede wszystkim w zakresie budowy nowych instalacji, poprawy efektywności istniejących
instalacji oraz dostosowania do przepisów ochrony środowiska.
W drugim łańcuchu dostaw nie podejmowano wspólnych inwestycji BBM
i ANWILU.
B
GRUPA AZOTY, zgodnie z przyjętą strategią, przeznacza do
1 przychodów rocznie na cele badawczo-rozwojowe41. Grupa pragnie zaoferować
klientom innowacyjne produkty, których udział w sprzedaży będzie systematycznie
wzrastał. Jest ona aktywnym uczestnikiem konsorcjów tworzonych z innymi partnerami
w celu wdrażania innowacji. Podstawowymi obszarami działalności badawczej grupy są
zaawansowane technologicznie materiały, specjalistyczne chemikalia o wysokiej wartości dodanej, bioprodukty, specjalistyczne nawozy mineralne, procesy umożliwiające
obniżenie energochłonności posiadanych technologii, technologie wykorzystujące synergiczne powiązania z produktami ubocznymi powstającymi wskutek działalności
wszystkich podmiotów grupy. W ramach grupy będzie funkcjonować centrum badawczo-rozwojowe w oparciu o istniejące ośrodki: Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju w Tarnowie oraz Centrum Kompetencji Puławy w Puławach. BBM tylko w pewnym zakresie uczestniczy w badaniach naukowych prowadzonych przez GRUPĘ
AZOTY, analizując zachowanie towarów w warunkach przejściowych oraz ich reakcje
na warunki atmosferyczne itp.
BBM nie uczestniczy w pracach badawczych i rozwojowych ANWILU.
W
BBM współpracuje w obszarze zaopatrzenia
z innymi podmiotami łańcucha dostaw tylko w ramach wspólnej polityki zakupowej
Grupy Kapitałowej Puławy. Każdy podmiot grupy zawiera osobne umowy z dostawcaORLEN SA za 2015 rok, http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Strony/SprawozdaniaFinansowe-2015.aspx dostęp: 20.10.2016 .
40 Sprawozdanie finansowe Zarządu Grupy Puławy, s. 27, http://www.pulawy.com
/Public/ZAP4RE/49d50dddfdd53aa9a844e5b882bf4b1f/Sprawodanie Zarzadu z dzialalnosci S
polki.pdf dostęp: 10.10.2016 .
41 Strategia Grupy Azoty SA Strategia 2013-2020 , Raport nr 33/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.,
http://tarnow.grupaazoty.com/lista/1377801530strategia 2013-2020.pdf dostęp: 20.10. 2016 .
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mi, ale dla dóbr zaopatrzeniowych z tzw. wspólnego koszyka zakupowego poszczególne podmioty udzielają pełnomocnictw do prowadzenia w ich imieniu negocjacji
przez korporacyjny dział zakupów. Chodzi tu przede wszystkim o uzyskanie atrakcyjnych warunków dostaw dla całej grupy.
Jak wspomniano, Grupa Kapitałowa Puławy sporadycznie sprowadza przez terminal morski surowce do produkcji nawozów. W 2015 r. dwukrotnie był importowany
z Rosji surowiec do produkcji nawozów w Puławach. Natomiast pozostałe surowce są
dostarczane m.in. z Polski. Głównym dostawcą gazu ziemnego dla całej GRUPY
AZOTY jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG)42. Zakup gazu
ziemnego od głównego dostawcy odbywa się w oparciu o zapisy umowy kompleksowej
oraz taryfę PGNiG dla paliw gazowych. Spółka przystąpiła do programu rabatowego
PGNiG SA, w którym cena gazu jest ustalana na podstawie kursu rozliczeniowego
opartego na notowaniach giełdowych. Węgiel kamienny dostarczany jest do niektórych
zakładów grupy przez przedsiębiorstwo Lubelski Węgiel Bogdanka SA. W celu zabezpieczenia bieżących potrzeb elektrociepłowni kupowany był także węgiel niskosiarkowy z importu. Dostawy energii elektrycznej są realizowane na podstawie rocznych
umów zawartych z głównymi sprzedawcami. Ponadto grupa, w zależności od poziomu
cen, dokonuje zakupów na rynku bieżącym. Zaopatrzenie Grupy Kapitałowej Puławy
w benzen realizowane jest w oparciu o długoterminowe umowy ramowe, a dostawy są
realizowane z wykorzystaniem własnego taboru kolejowego. BBM korzysta z efektów
negocjacji grupy, podpisuje jednak oddzielne umowy z dostawcami.
Standardowo ANWIL dokonuje zakupów surowców, opakowań oraz usług logistycznych na platformie elektronicznej. Transakcje w ramach platformy zakupowej
CONNECT są realizowane na rzecz ANWILU oraz pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Innowacyjny system e-zakupowy CONNECT, który całkowicie
zastąpił oferty w formie papierowej, jest obecnie jedynym miejscem ogłoszeń przetargów i składania ofert w procesach zakupowych ANWILU. Platforma pozwoliła na integrację i optymalizację procesów zakupowych oraz otwarcie się na nowych dostawców.
System zakupowy obejmuje kompleksowy proces sourcingowy: od obsługi zapytań
ofertowych, przez realizację postępowań zakupowych, po udział w negocjacjach i aukcjach elektronicznych. BBM nie uczestniczy jednak we wspólnych zakupach ogniw
łańcucha dostaw ANWILU.
W
W obu łańcuchach dostaw na uwagę zasługują takie wspólne aspekty produkcji jak: bezpieczeństwo i jakość oraz ochrona środowiska. W 2015 roku rozpoczęło działalność Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy
Azoty. W ramach pracy Centrum w 2015 roku z różnych form szkolenia skorzystały
433 osoby. W zajęciach uczestniczyli strażacy i ratownicy chemiczni ze spółek GRUPY
AZOTY oraz strażacy Państwowej Straży Pożarnej i innych przedsiębiorstw. Nie były
to jednak służby BBM, ponieważ w gdyńskim terminalu ochroną zajmują się służby
ZMPG-a.
42
Sprawozdanie Zarządu Zakładów Azotowych Puławy SA, marzec 2016 r.,
http://www.pulawy.com/Public/ZAP4RE/49d50dddfdd53aa9a844e5b882bf4b1f/Sprawodanie Za
rzadu z dzialalnosci Spolki.pdf dostęp: 10.10.2016 .
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BBM otrzymała liczne prestiżowe nagrody i posiada certyfikaty, m.in. certyfikat
zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008 w zakresie przeładunku, składowania i konfekcjonowania towarów masowych, obsługi morskich i lądowych
środków transportu we wszystkich relacjach, realizacji usług cumowniczych i działalności wspomagającej. Inicjatywa BBM wynika z wymogów narzucanych przez dostawców nawozów zgodnie z realizowanymi programami bezpieczeństwa. Pracownicy
BBM, dążąc do zaspokojenia potrzeb klientów (i ich ładunków) w zakresie bezpieczeństwa, opracowali odpowiednie procedury. Co jakiś czas (średnio raz na dwa lata)
w BBM przeprowadzane są audyty drugiej strony (Grupy Puław i Anwilu) dotyczące
zarządzania jakością w zakresie właściwego nadzoru nad powierzanym ładunkiem przeładowywanym na terenie terminalu. BBM posiada też certyfikat potwierdzający zgodność jej działań z wymaganiami ISPS Code, tj. Międzynarodowego Kodeksu Ochrony
Statku i Obiektu Portowego. Wymagania stawiane przez różne prywatne spółki (np. armatorów) oraz instytucje państwowe są związane z ochroną przewo ników, towarów
i obiektów gdyńskiego portu.
ANWIL uczestniczy m.in. w programie Opieka nad produktem , realizowanym
przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów EFMA. Program ten zobowiązuje producenta do działań mających na celu zapewnienie, że produkowane nawozy
i wszelkie surowce, materiały pomocnicze i półprodukty są przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób nieszkodliwy dla zdrowia
i bezpieczeństwa człowieka oraz środowiska naturalnego. Zakres programu przewyższa
istniejące wymagania prawne i obejmuje wszystkie działania związane z wytwarzaniem
produktów azotowych w całym łańcuchu dostaw od pozyskiwania surowców, poprzez
ich transport i przeładunek, aż po końcowe zastosowanie nawozu. BBM uczestniczy
wraz z ANWILEM w spełnianiu wymagań tego programu, realizując też własne działania, czego wynikiem są uzyskane przez nią certyfikaty jakości i środowiskowe. BBM
dostosowuje swoje działania do oczekiwań klienta poprzez właściwą realizację opracowanych przez ANWIL procedur obsługi ładunków.
W
Istotną płaszczyzną współpracy w łańcuchu dostaw GRUPY AZOTY jest logistyka. BBM uczestniczy w ustaleniach dotyczących procesu transportowego. Proces transportowy nawozów i sposób ich dostarczenia do terminalu morskiego są bardzo dokładnie analizowane i projektowane przez korporacyjny
departament logistyki Grupy Puławy w porozumieniu z pracownikami BBM. Wybór
przewo ników następuje na zasadzie porównywania ofert rynkowych (ze szczególnym
uwzględnieniem cen). W zakresie przewozów kolejowych na ogół występuje współpraca z PKP CARGO SA i CTL LOGISTIC SA. Obaj przewo nicy naprzemiennie obsługują różne ładunki w różnych okresach (ze wskazaniem jednak na PKP CARGO). Ładunki wożone są również samochodami, ale są to zazwyczaj umowy krótkoterminowe
z lokalnymi przewo nikami. Transport morski w łańcuchu dostaw GRUPY AZOTY
realizowany jest przede wszystkim na podstawie umowy na czas oznaczony z polskim
armatorem ze Szczecina, tj. UNIBALTIC SA, jak również z innymi wiodącym europejskimi przewo nikami morskimi.

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. jako ogniwo w łańcuchach dostaw…

93

BBM nie świadczy usług agencji morskiej. Głównymi agentami morskimi w zakresie obsługi statków z ładunkiem na terenie terminalu są m.in.43: Unibaltic Sp. z o.o.44,
Baltic Shipping Agency Ltd. Sp. z o.o.45, Dan Shipping Trading Ltd.46, East-Na Sp.
z o.o.47, Morska Agencja Celna, Pol-Agent Co. Ltd. Szczecin48, Polfracht Agencja Żeglugowa Sp. z o.o.49, Polsteam Shipping Agency Ltd.50, Wilhelmsen Ships Ser ice Polska Sp. z o.o.51 Od 1 stycznia 2016 roku BBM uruchomiła dział spedycji zajmujący się
obsługą spedycyjną i klarowaniem celnym towarów nawozowych GRUPY AZOTY
w porcie w Gdyni.
Współpraca ANWILU z BBM na płaszczy nie logistycznej odbywa się na podstawie umów o współpracy, opartych na wieloletnich negocjacjach dotyczących przeładunku towarów w terminalu. Umowy są ramowe, tj. zawierają informacje o podmiotach
i przedmiocie współpracy (obsłudze przeładunkowej i spedycyjnej), szczegółowym zakresie odpowiedzialności, wynagrodzeniu, sposobie płatności, nadzorze, innych
oświadczeniach stron. BBM nie uczestniczy w elektronicznych przetargach na platformie CONNECT w charakterze dostawcy. Wybór BBM, jako operatora obsługującego
ładunki ANWILU, był podyktowany niewielką konkurencją na polskim rynku usług
43 Ruch statków w porcie, http://www.port.gdynia.pl/pl/wydarzenia/statki-w-porcie dostęp:
10.10.2016 ruch statków na świecie i ich parametry na stronie http://www.marinetraffic.
com/en/ dostęp: 10.10.2016 .
44 Unibaltic Sp. z o.o. jest agencją morską i spedycyjną oraz armatorem dziewięciu tankowców: Agath , Amaranth , Amazonith , Ametysth , Amonith , Antracyth , Apatyth ,
Aragonith , Azuryth , które są zatrudniane do przewozów rozmaitych ładunków chemicznych
i ropopochodnych. Dysponuje też statkami Thurkus i Thopas , http://www.unibaltic.pl/
pl/oferta/chartering dostęp: 31.10.2016 .
45 Baltic Shipping Agency Ltd. Sp. z o.o. (poprzednio Bałtycka Agencja Żeglugowa Sp.
z o.o.) jest agentem morskim i logistycznym. Operuje w portach: Gdynia, Gdańsk, Szczecin, Elbląg, Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, http://bsa.pl/bsa-pl/ dostęp: 31.10.2016 .
46 Dan Shipping Trading Ltd. jest agentem morskim, spedycyjnym oraz świadczy usługi logistyczne i frachtowania, http://dan-shipping.com.pl/agencja (dostęp 31.10.2016).
47 East-Na Sp. z o.o. świadczy usługi agenta morskiego, http://www.eastna .pl/ dostęp: 20.10.
2016 http://www.eastna .pl/index pliki/Eastna shipyard presentation.pdf dostęp: 20.10.2016 .
48 Morska Agencja Celna, Pol-Agent Co. Ltd. Szczecin należy do grupy kapitałowej C. Steinweg z Rotterdamu, będącej jednym z największych ogólnoświatowych operatorów logistycznych, posiadającej 52 biura w 26 krajach na wszystkich kontynentach. Działalność grupy obejmuje m.in. czarterowanie statków, kompleksową obsługę spedycyjną, przeładunki, przetwarzanie,
konfekcjonowanie, pakowanie i magazynowanie wszelkiego typu ładunków, http://www.polagent.swi.pl/ dostęp: 31.10.2016 .
49 Polfracht Agencja Żeglugowa Sp. z o.o. świadczy usługi agenta portowego obsługującego
wszystkie rodzaje statków, a w szczególności: tankowce, chemikaliowce, gazowce, masowce oraz
statki pasażerskie. Zajmuje się frachtowaniem statków (masowców) pod przewóz takich ładunków jak: węgiel, koks, siarka, fosforyty, ruda żelaza, zboża i inne masowe, http://www.polfracht.
pl/building/ dostęp: 31.10.2016 .
50 Polsteam Shipping Agency Ltd. świadczy usługi agenta morskiego m.in. dla ładunków
masowych w porcie gdyńskim. Obsługuje ponad 500 statków rocznie w czterech największych
polskich portach, http://www.polsteamagency.pl/ site news lang pl dostęp: 31.10.2016 .
51 Wilhelmsen Ships Ser ice Polska Sp. z o.o. świadczy usługi agenta statkowego, frachtowania statków, odpraw celnych, nadzoru armatorskiego, transportu lądowego,
http://www.wilhelmsen.com dostęp: 31.10.2016 .
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portowych dedykowanych ładunkom nawozowym. Relacje między tymi podmiotami
mają raczej charakter tradycyjnych stosunków dostawca-odbiorca.
W
. BBM nie uczestniczy w negocjacjach dotyczących sprzedaży nawozów wytwarzanych przez producentów skupionych
w GRUPIE AZOTY, nie ma też bezpośredniego wpływu na wybór klientów i wielkość
sprzedaży. Pośrednio ma jednak wpływ na sprawność przepływu nawozów do zagranicznych klientów, gdy towar jest przeładowywany w terminalu portowym. Spółka BBM nie
posiada rozbudowanego działu marketingu i promocji. Działania o charakterze marketingowym, służące całej grupie kapitałowej, prowadzone są przez Grupę Azoty SA i Grupę Puławy. Ich celem jest pozyskanie kolejnych klientów z sektora agrotechnicznego. Ważne informacje o BBM są upubliczniane przez ZMPG-a oraz Grupę Azoty SA i Grupę Puławy.
BBM nie prowadzi wspólnych działań sprzedażowych i marketingowych
z ANWILEM. Jednak w zakresie promocji taka współpraca częściowo istnieje, ponieważ
ANWIL przekazuje informacje o możliwości obsługi nawozów w gdyńskim porcie odbiorcom swoich produktów.
W
W GRUPIE AZOTY często odbywają się wspólne spotkania pracowników różnych podmiotów zależnych i stowarzyszonych. Ich celem jest omawianie zagadnień związanych z realizowanymi wspólnie
projektami. W spotkaniach organizowanych przez dyrektorów korporacyjnych Grupy Puławy kadra kierownicza BBM uczestniczy najczęściej w charakterze obserwatorów. Pracownicy BBM zapoznają się wówczas z prognozami i planami sprzedaży. W trakcie spotkań
omawiane są nie tylko sukcesy, ale również problemy. Spotkania służą także integracji pracowników i pogłębiają relacje interpersonalne. Przyczynia się to do efektywnego rozwiązywania ewentualnych problemów i podejmowania właściwych decyzji.
Należy dodać, że w ramach grupy odbywa się też rekrutacja pracowników. Potencjalni
pracownicy są poszukiwani poprzez ogłoszenia najpierw w grupie podmiotów współpracujących, a dopiero pó niej poza nią. W Grupie Puławy są organizowane wspólne szkolenia
pracowników oraz spotkania na innej płaszczy nie. Pracownicy uczestniczą we wspólnych
konferencjach, spotkaniach integracyjnych, wizytach referencyjnych itp., w których również
uczestniczą pracownicy BBM.
W łańcuchu dostaw ANWILU nie ma wymiany pracowników z BBM, odbywają się
jednak wzajemne spotkania na szczeblu kierowniczym w celu omawiania spraw dotyczących procesów logistycznych i transportowych. Anwil nie prowadzi wspólnych szkoleń
z pracownikami BBM, lecz są organizowane spotkania, wspomagające budowanie dobrych
relacji.

P
Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o., jako przedsiębiorstwo przeładunkowo-składowe,
uczestniczy w wielu łańcuchach dostaw swoich klientów, którymi są producenci sektora
nawozowo-chemicznego. Analizie poddano dwa łańcuchy dostaw. W pierwszym łańcu-
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chu liderem jest Grupa Azoty SA, w drugim zaś Anwil SA. Cechą charakterystyczną
pierwszego łańcucha są powiązania kapitałowe BBM z podmiotami Grupy Azoty SA.
W drugim łańcuchu BBM funkcjonuje jako niezależny podmiot. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono pewne formy współpracy BBM w ramach łańcuchów dostaw,
które wykraczają poza ich tradycyjny, transakcyjny charakter (tab. 2).
Tab. 2. Zakres współpracy BBM z podmiotami w łańcuchach dostaw GRUPY AZOTY i ANWILU
Obszary współpracy
w łańcuchach dostaw
Systemy informatyczne
Planowanie strategiczne

Wspólne inwestycje

Badania i rozwój

Zakupy

Operacje

Logistyka

Sprzedaż i marketing

BBM w łańcuchu dostaw
GRUPY AZOTY
Brak współpracy
Częściowa współpraca. Koordynacja
strategii rozwoju podmiotów GRUPY
AZOTY i BBM wynika z faktu, że BBM
jest podmiotem stowarzyszonym z grupą
Częściowa współpraca.
Poręczenie kredytu inwestycyjnego
BBM przez ZA PUŁAWY
Częściowa współpraca.
BBM uczestniczy w badaniach podatności transportowej ładunków
Szeroka współpraca.
Wspólne prowadzenie zakupów strategicznych dóbr zaopatrzeniowych
Szeroka współpraca.
W zakresie bezpieczeństwa, jakości oraz
ochrony środowiska

Szeroka współpraca.
W zakresie dostaw i odbioru ładunków
od przewo ników lądowych, przeładunków terminalowych oraz obsługi spedycyjnej

Szeroka współpraca.
W zakresie marketingowym i promocyjnym
Zasoby ludzkie
Szeroka współpraca. W zakresie wspólnych rekrutacji, szkoleń, konferencji,
spotkań integracyjnych itp.
ródło: opracowanie własne.

BBM w łańcuch dostaw
ANWILU
Brak współpracy
Brak współpracy

Brak współpracy

Brak współpracy

Brak współpracy

Częściowa współpraca.
BBM dostosowuje się do
wymagań ANWILU
w zakresie programu bezpieczeństwa produktu
Częściowa współpraca.
Współpraca BBM
i ANWILU oparta jest na
wieloletnich umowach ramowych obsługi przeładunkowej oraz spedycyjnej
Brak współpracy

Brak współpracy.
Podtrzymywanie dobrych
relacji
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Łańcuch dostaw GRUPY AZOTY charakteryzuje się wyższym poziomem współpracy pomiędzy BBM a producentami nawozów w takich obszarach funkcjonalnych
jak: zakupy, operacje, logistyka i marketing. Wynika to prawdopodobnie wyłącznie
z faktu bycia podmiotem stowarzyszonym z Grupą Azoty SA. Wspólne interesy podmiotów grupy i przez to wyższy poziom zaufania między nimi skutkuje podejmowaniem szerszej współpracy, nawet w obszarach strategicznych. Z pozostałymi ogniwami
łańcucha dostaw współpraca BBM ma charakter transakcyjny. Dużą słabością tego łańcucha dostaw jest brak zintegrowanych systemów informatycznych, które są czasami
traktowane jako wyznaczniki poziomu doskonałości łańcuchów dostaw.
Łańcuch dostaw ANWILU cechuje się tradycyjnymi relacjami pomiędzy ogniwami
dostaw, tzw. stosunkami na dystans. Celem funkcjonowania przedsiębiorstw w takim
łańcuchu jest dążenie do maksymalizacji wyłącznie własnych korzyści. Pewne oznaki
szerszej współpracy ANWILU i BBM (niezależnych od siebie podmiotów) wynikają
z konieczności spełnienia niektórych standardów jakości czy bezpieczeństwa produktu
na całej drodze do finalnego odbiorcy. Cechą charakterystyczną zintegrowanych łańcuchów dostaw są długoletnie umowy pomiędzy dostawcami i odbiorcami. W przypadku
ANWILU i BBM taka współpraca może wynikać nie z chęci budowania partnerskich
relacji, lecz z konieczność zapewnienia sobie wysoko wyspecjalizowanych usług przeładunkowo-składowych.
Podsumowując rozważania należy stwierdzić, że BBM funkcjonuje w częściowo
zintegrowanym łańcuchu dostaw GRUPY AZOTY. Z kolei łańcuch dostaw ANWILU
charakteryzuje się współpracą podmiotów tylko na poziomie transakcyjnym.
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BALTIC BULK TERMINAL LTD AS A MEMBER
O SUPPLY CHAINS CASE STUDY
A
The concept of supply chain management is already well known and widely
used by companies in different economic sectors. Seaport terminals also participate in
supply chains. The aim of this study is to examine, using the case study method, whether seaport terminals operate in integrated or traditional supply chains, what are the
forms and scopes of cooperation of port terminals with other members of supply chains.

TOMASZ NOWOSIELSKI

EWOLUCJA UNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW
EGLUGI KONTENEROWEJ
W ŁAŃCUCHACH LOGISTYCZNYCH

S
Wzrost gospodarki światowej wymaga utrzymywania systemów transportowych, stanowiących elementy międzynarodowych łańcuchów logistycznych. Morska
żegluga kontenerowa jest powszechnie wykorzystywana do przewozów ładunków od
nadawcy do odbiorcy (drzwi-drzwi, dom-dom). Celem opracowania jest analiza rozwoju przedsiębiorstw (operatorów) żeglugi kontenerowej i zmian rynkowych wpływających na te podmioty. Wiedza dotycząca czynników wpływających na funkcjonowanie
przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej jest niezbędna do identyfikacji zagrożeń rynkowych i wytyczania możliwych kierunków rozwoju.

W
Współczesna gospodarka światowa przeżywa okres intensywnej integracji ekonomicznej, przejawiającej się głównie we wzroście natężenia handlu międzynarodowego
oraz realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych w sferze produkcji i usług. Zjawisko to określane jest mianem globalizacji i obejmuje także obszary związane ze złożonymi zachowaniami grup społecznych oraz istotnymi zmianami kulturowymi. Rozszerzanie się rynków zbytu umożliwia zagospodarowanie segmentów rynkowych, które
dotąd nie zostały spenetrowane oraz poszukiwanie nowych grup konsumentów, zainteresowanych dobrami konsumpcyjnymi lub inwestycyjnymi. Umiędzynarodowieniu
rynków towarowych sprzyja specjalizacja produkcji w krajach nastawionych na produkcję rolniczą i przemysłową oraz konkurencyjne poziomy kosztów pracy. Orientacja
produkcyjna wymaga pozyskania zasobów, koniecznych do zapewnienia niezakłóconego przebiegu procesów wytwórczych, natomiast nastawienie na działalność rolniczą
wiąże się ze zorganizowaniem sprawnego systemu obsługi magazynowo-transportowej
uzyskiwanych plonów. Wymiana handlowa w skali międzynarodowej łączy ośrodki
produkcji z rejonami konsumpcji, co wymaga złożonych procesów transportowych.
Najlepszym możliwym rozwiązaniem jest użycie gałęzi transportu, która realizuje
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przewozy w skali globalnej. Intensyfikacja procesów przemieszczania wymaga wdrożenia nowoczesnych systemów wymiany informacji, opisujących zdarzenia gospodarcze.
Procesy integracyjne były możliwe dzięki postępowi technicznemu w telekomunikacji, informatyce i transporcie. Nowoczesne, bezprzewodowe systemy telekomunikacyjne i sieć informatyczna Internet zapewniają odpowiedni przepływ informacji, natomiast fizyczne przemieszczanie ładunków i pasażerów realizuje transport. Wymiana
handlowa oraz przemieszczanie się pasażerów wymaga dostępu do sprawnych i efektywnych systemów transportowych. Spośród gałęzi, które mogą zapewnić obsługę
transportową w skali globalnej wskazać można na transport morski i lotniczy. Ze względu
na szybkość przewozów i poziom kosztów transport lotniczy realizuje głównie przewozy pasażerskie, natomiast transport morski obsługuje przewozy ładunków.
Transport morski, jako wzajemne powiązanie funkcjonalne portów morskich i żeglugi, stanowi podstawową gałą , która jest w stanie zapewnić przemieszczanie dowolnej wielkości wszelkiego rodzaju ładunków. Dostępność do międzynarodowych rynków
towarowych jest możliwa dzięki funkcjonowaniu żeglugi morskiej, która za pomocą
nowoczesnych statków tworzy rozległe sieci powiązań transportowych. Usługi przewozowe modyfikowane są w zależności od wymagań związanych z charakterystykami
fizyko-chemicznymi ładunków oraz warunków stawianych przez załadowców.
Transport kontenerowy od lat siedemdziesiątych XX w. rozwija się dynamicznie,
stanowiąc obecnie podstawowy system transportowy, przeznaczony przede wszystkim
dla drobnicy klasycznej oraz coraz częściej wysokowartościowych ładunków masowych
suchych i płynnych, przewożonych w małych partiach.
Konteneryzacja, jako technologia, stała się przełomem w przewozach ładunków ze
względu na możliwość szerokiego zastosowania mechanizacji i radykalnego skrócenia
czasu, potrzebnego do wykonania operacji przeładunkowych w portach. Ponadto kontenery umożliwiają komplementarne powiązanie transportu morskiego i lądowego (kolejowego i drogowego). Współpraca różnych gałęzi transportu tworzy nową jakość usług
transportowych – łańcuchy transportowe i logistyczne które obejmują przemieszczanie
ładunków w relacjach drzwi-drzwi, od nadawcy do ostatecznego odbiorcy.
Stworzenie nowoczesnego systemu transportowego o zasięgu globalnym wymaga
od jego uczestników wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
zwiększających efektywność i funkcjonalność procesów.

G
Żegluga morska stanowi istotny element gospodarki krajów nadmorskich, który
umożliwia stworzenie systemu transportowego o globalnym zasięgu. Dostęp do globalnych połączeń transportowych ma podstawowe znaczenie w przypadku funkcjonowania
danego kraju, jako eksportera surowców lub towarów wysoko przetworzonych. Funk-
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cjonowanie żeglugi nieregularnej i regularnej1 daje możliwość budowania złożonych
powiązań transportowych, zaspokajających potrzeby transportowe2 zgłaszane przez
własną gospodarkę oraz możliwość produkcji usług transportowych i logistycznych.
Morskie przewozy ładunków mają długą historię, gdzie można wskazać na istotne
etapy rozwoju, wiążące się z rozwojem ekonomicznym i technologicznym ludzkości.
Przełomowym momentem rozwoju nowożytnej żeglugi morskiej był okres Wielkich
Odkryć Geograficznych w XI i X w., nie tylko ze względu na postęp techniczny
poczyniony w dziedzinie konstrukcji statków, ale także rozszerzenie rynków towarowych i surowcowych daleko poza Europę.
Charakteryzując żeglugę morską należy przedstawić zmiany, jakie nastąpiły
w XIX w. i w istotny sposób wpłynęły na współczesność. Zastosowanie maszyny parowej, jako napędu dla statków, umożliwiło wprowadzenie jednostek bardzo nowoczesnych, z napędem niezależnym od czynników pogodowych oraz redukcję liczebności
załogi. Floty statków żaglowych, w tym czasie musiały rywalizować z nowoczesnymi
parowcami, z którymi w dłuższej perspektywie czasowej nie miały szans. Armatorzy3
inwestowali w nowoczesne statki, których konstrukcje stanowiły często rozwiązania
rewolucyjne, wyznaczające na lata kierunki rozwoju technicznego. W 1870 r. statki
żaglowe w służbie liniowej stanowiły 85 ogólnej pojemności ładunkowej całej floty,
ale już w 1910 r. udział żaglowców wynosił tylko 14 ogółem pojemności ładunkowej4. Postęp techniczny w dziedzinie konstrukcji statków otwierał nowe możliwości
realizacji przewozów morskich w zakresie:
niezawodności procesów transportowych i całkowitego uniezależnienia się od
napędu żaglowego
uproszczenia działań załogi statku, a tym samym zmniejszenia jej liczebności
i redukcji kosztów załogowych na statkach
zwiększania wielkości statków i ich zdolności przewozowej
bezpieczeństwa żeglugi, ze względu na możliwość wykorzystywania napędu
w różnych warunkach pogodowych, co umożliwia omijanie sztormowej pogody (lub lepsze przejście przez sztorm)
zwiększania dyspozycyjności statków, wiążącej się z koniecznością uzupełniania zapasów i gotowością statku do podjęcia rejsu.
1 Żegluga morska ze względu na przyjęte rozwiązania organizacyjne i ekonomiczne
funkcjonuje na zasadach przewozów nieregularnych, odbywanych w zależności od wcześniej
zgłoszonych potrzeb oraz regularnych, oferowanych stale, niezależnie od potrzeb gestorów
ładunków. Więcej na ten temat: Organizacja i technika transportu morskiego, pod red. J. Kujawy,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 82 i nn.
2
Potrzeby transportowe – konieczność przemieszczenia się przy wykorzystaniu dostępnych
środków transportu. Przyczyną powstania potrzeb są wcześniej zachodzące uwarunkowania
społeczno-ekonomiczne, związane z migracją, wymianą handlową lub innymi przyczynami.
Więcej na ten temat: A. Ko lak, op. cit., s. 91 i nn.
3 Armator rozumiany jest jako podmiot prowadzący działalność żeglugową we własnym
imieniu statkiem własnym lub cudzym (art. 7. Kodeksu morskiego).
4 J. P. Rodrigue, The geography of transport systems, Routledge Taylor
Francis Group,
London and New York 2006, s. 78 J. P. Rodrigue, Transportation in the Pre-Industrial Era (pre
1800 s), https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch2en/conc2en/ch2c1en.html dostęp: 10.11.2016 .

102

Tomasz Nowosielski

Osiągnięcie wyższego poziomu technicznego umożliwiło wprowadzenie przez armatorów nowego sposobu organizacji przewozów – linii, które charakteryzują się
utrzymywaniem regularnych połączeń pomiędzy ustalonymi portami morskimi. Pierwsze przedsiębiorstwo żeglugi liniowej powstało w 1816 r., pod nazwą Old Black Ball
Line i oferowało stałe połączenia pomiędzy Nowym Jorkiem i Li erpoolem. Do obsługi
połączeń liniowych wykorzystywano klipry, statki żaglowe o dużej powierzchni ożaglowania i smukłym kadłubie, które osiągały prędkości do 21 węzłów, co miało istotne
znaczenie w sprawnej obsłudze linii. W ramach stałych serwisów liniowych przewożono przede wszystkim pasażerów i ładunki wysokowartościowe np.: cukier, sól, bawełnę,
wełnę, jutę, mięso, kawę, wino. Konieczność utrzymywania sieci transportowej pomiędzy Wielką Brytanią i koloniami spowodowała uruchomienie serwisów liniowych
z Indiami w 1826 r. oraz Australią w 1850 r. Rozwój morskich przewozów ładunkowych charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu i nawet kryzysy gospodarcze nie są
w stanie w długim okresie osłabić tego trendu. Przewozy ładunków znacząco wzrosły
w drugiej połowie XIX w. W 1840 r. odnotowano ogółem 20 mln ton ładunków,
a w 1887 r. wielkość handlu morskiego wyniosła już 137,3 mln ton5. W latach 1840–
2005 dynamika morskich przewozów ładunków wyniosła 356,1 , co świadczy o istotnej roli gospodarczej żeglugi morskiej w XIX, XX i XXI w.
Wiek XIX był okresem wiosny ludów , rozumianej jako migracja Europejczyków
z przyczyn ekonomicznych do Ameryki Północnej, Południowej i Australii. Decyzje
związane z opuszczeniem ojczystego kraju generowały potrzeby transportowe i wzrost
popytu głownie na transatlantyckie przewozy pasażerów. Emigranci wybierali najczęściej Stany Zjednoczone Ameryki, jako państwo perspektywiczne, otwarte dla przybyszów z całego świata, natomiast rzadziej preferowane były inne kierunki.
Pod koniec XIX w. żegluga regularna stanowiła rozwinięty system transportowy,
zorientowany na realizację przede wszystkim usług na rzecz pasażerów i ładunków
drobnicowych6. Najczęściej eksploatowanym typem statku na liniach żeglugowych,
były jednostki pasażersko-towarowe7. Przełom wieków był sprzyjającym momentem
w rozwoju żeglugi liniowej, która stanowiła element międzynarodowego systemu transportowego, obsługującego strumienie pasażerów i ładunków. Sprzyjającym czynnikiem
rozwoju żeglugi morskiej było oddanie do użytku Kanału Sueskiego (1896 r.) i Kanału
Panamskiego (1914 r.). Ich funkcjonowanie pozwoliło znacznie skrócić szlaki żeglugowe i zintensyfikować połączenia żeglugowe z krajami azjatyckimi oraz Australią.

5 M. Stopford, Maritime economics, Routledge Taylor
Francis Group, London–New York
2009, s. 24, tab. 1.2.
6 Drobnica – ładunek zidentyfikowany wymiarami liniowymi (gabarytami) oraz ciężarem
(wyrażonym najczęściej w tonie metrycznej, angielskiej – 1016,05 kg lub amerykańskiej –
907,18 kg).
7 Statki pasażersko-towarowe dostosowane są do obsługi pasażerów i ich bagażu oraz
niewielkich partii ładunkowych. Rozróżnienie statków opiera się na przyjęciu liczby przewożonych pasażerów: do 12 – statki towarowe i powyżej 12 - jednostki pasażerskie i pasażersko-towarowe (Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, International
Convention for the Safety of Life at Sea - SOLAS – prawidło 1 rozdział X).
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Pierwsza połowa XX w. stanowiła okres rozwoju flot statków transportowych
i momentem kształtowania podstawowych typów nowoczesnych statków. Przewozy
pomiędzy Europą a Ameryką Północną i Południową zmieniły swój charakter z transportu emigrantów na regularne połączenie liniowe, obsługujące dwukierunkowy ruch
pasażerski. W szczytowym okresie rozwoju jego rozwoju, obejmującym lata 1900–
1910, imigracja do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wynosiła 900 tys. osób rocznie, wyłączając typowe przewozy pasażerskie8. Od 1917 r. administracja Stanów Zjednoczonych wprowadziła szereg uregulowań prawnych, uzależniających możliwość przyjęcia
emigrantów w zależności od liczby już przyjętych obywateli danej narodowości9.
W okresie II wojny światowej żegluga morska wykonywała przewozy żołnierzy
i sprzętu na rzecz wojsk alianckich (w takich działaniach brały udział także polskie statki
pasażerskie armatora Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe stacjonujące w Wielkiej Brytanii).
W okresie powojennym nastąpiły radykalne zmiany w funkcjonowaniu żeglugi
morskiej, związane ze spadkiem przewozów pasażerskich i zwiększaniem się popytu na
regularną obsługę ładunków. Ostatnie linie pasażerskie zostały zamknięte w latach
osiemdziesiątych, a całość transportu pasażerskiego przejęły linie lotnicze. Sytuacja
rynkowa zmusiła przedsiębiorstwa żeglugi pasażerskiej do rezygnacji z dotychczas
prowadzonej aktywności na rzecz zmiany profilu na przewozy ładunków lub żeglugę
wycieczkową albo zamknięcia działalności.
Kolejnym etapem rozwojowym żeglugi regularnej było wprowadzenie, w latach
siedemdziesiątych, systemu kontenerowego10 do przemieszczania ładunków drobnicowych, obejmującego specjalizowane statki, dostosowane do obsługi kontenerów terminale portowe oraz transport zapleczowy kolejowy i drogowy. Regularne przewozy kontenerowe stanowiły interesujące rozwiązanie dla przedsiębiorstw armatorskich, które
wcześniej obsługiwały linie pasażerskie.

S

Przedsiębiorstwa żeglugi kontenerowej stanowią część systemu kontenerowego, opartego na przepływie ładunków skonteneryzowanych pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Wcześniej8

Chodzi tu o ustawy: 1917 Immigration Act, 1924 Immigration Act, The restrictive quotas of
the 1920 and 1921. United States Immigration Policy – En ironmental Impact Statement,
http://www.immigrationeis.org/eis-documents/us-demographic-history dostęp: 10.11.2016 .
9 US immigration legislation online, http://library.uwb.edu/static/USimmigration/1917 immigration act.html dostęp: 10.11.2016 .
10 Kontenerowy system transportowy opiera się na eksploatacji standaryzowanych
wymiarowo i materiałowo kontenerów (pojemników) wielokrotnego użytku, które dostosowane
są do transportu morskiego oraz przemieszczania innymi gałęziami transportu. Ponadto
konstrukcja, materiały i wyposażenie kontenera morskiego musi spełniać wymagania przyjęte
w obowiązujących normach. Więcej na ten temat: Kontenery morskie. Przepisy, Polski Rejestr
Statków, publikacja nr 112/p, Gdańsk 2016.
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sze rozwiązania techniczno-organizacyjne jednostkowania drobnicy klasycznej lub ładunków półmasowych11 generowały trudności związane ze znacznym nakładem12:
czasu potrzebnego na przeładunki w portach
pracy maszyn i pracowników w celu zrealizowania przeładunków
prac związanych z zabezpieczeniem ładunków – trymowanie ładunków masowych i sztauowania drobnicy
czasu niezbędnego do obsługi ładunków w relacjach tranzytowych
czasu niezbędnego na przewóz morski
czasu związanego z procedurami odprawy ładunków w portach
kosztów utrzymania ładunku oczekującego na załadunek w magazynach
i placach składowych
kosztów kradzieży, uszkodzeń i dekompletacji jednostek ładunkowych.
Wymienione ograniczenia technologii obsługi ładunków drobnicowych i półmasowych stały się barierą wzrostu sprawności procesów transportowych, generując wysokie
koszty obsługi jednostek ładunkowych. Z tego względu w latach sześćdziesiątych XX w.
poszukiwano optymalnego rozwiązania technicznego, które zwiększyłoby sprawność
obsługi transportowej i portowej. Wykorzystano koncepcję Malcolma McLeana, właściciela małego amerykańskiego przedsiębiorstwa handlującego bawełną, który przedstawił w 1937 r. koncepcję transportu lądowo-morskiego i załadunek całych naczep
samochodowych na pokład statku. Praktyczną weryfikację koncepcji McLeana przeprowadzono za pomocą statku SS Ideal X, dawnego wojskowego zbiornikowca zbudowanego w 1944r.13 Na specjalnych platformach na pokładzie można było przewozić
58 samochodowych naczep skrzyniowych (zamkniętych). Pierwszy pojemnikowiec
(kontenerowiec) w historii żeglugi morskiej wyruszył w rejs 26 kwietnia 1965 r., z Port
Newark do Houston14. Przyjęte rozwiązanie techniczne spełniło oczekiwania
i przedsiębiorstwo McLeana – Pan-Atlantic Steamship Corporation rozpoczęło eksploatację kolejnych statków dostosowanych do przewozu kontenerów. Przełom w działalności przedsiębiorstwa nastąpił w 1960 r., gdy utworzono nowy podmiot gospodarczy
Sea-Land Service Inc.15, w skład którego weszły silne kapitałowo podmioty R. J. Reynolds Tobacco Company i holding Chessie System, Inc. (obecnie CSX Corporation),
skupiający dużych przewo ników kolejowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej. Pierwszy transatlantycki serwis kontenerowy rozpoczął działalność

11

Ładunek półmasowy (lub drobnica jednorodna) – ładunki mające cechy dwóch grup
ładunkowych: drobnicy i ładunków masowych – jednorodnych, przewożonych i składowanych
w masowych partiach ładunkowych.
12 M. Stopford, op. cit., s. 41.
13 Zbiornikowce T-2 produkowane były w okresie II wojny światowej w północnoamerykańskich stoczniach w długich seriach, po wojnie były sprzedawane różnym przedsiębiorstwom żeglugowym. Charakterystyka statku: napęd parowy, pojemność rejestrowa brutto
GRT - 16460, nośność całkowita statku DWT – 10572, długość – 160 m, szerokość – 9,1 m.
14 B. J. Cudahy, The containership revolution. Malcolm McLean’s 1956 innovation goes
global, Transport News 2006, nr 246, s. 6.
15 W 1999 r. część działalności Sea-Land Service Inc., obejmującej transport kontenerowy,
została wykupiona przez przedsiębiorstwo Maersk Line.
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w 1966 r. pod marką Sea Land, oferując przewozy z Port Elizabeth (New Jersey) do
Rotterdamu16.
Komitet techniczny Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej, zajmujący się
standaryzacją kontenerów ładunkowych, opracował w 1968 r. ich normy techniczne,
określające gabaryty, masę, konstrukcję, materiał, wytrzymałość i oznakowanie17.
Wprowadzono do użytku typoszereg kontenerów o zdefiniowanych gabarytach:
długości: 10, 20, 30 i 40 stóp18
szerokość 8 stóp
wysokość 8, 8,6 i 9,6 stóp
masa maksymalna od 10,1 do 30,4 ton.
System kontenerowy daje szerokie możliwości doboru jednostki kontenerowej do
parametrów przewożonego ładunku. Ładunki przestrzenne wymagają kontenera
o największej kubaturze, czyli np. o długości 40 i wysokości 9,6 stóp, natomiast ciężkie
mogą być transportowane kontenerem 20 stopowym. Konteneryzacja upowszechniła się
w transporcie morskim dynamicznie, od momentu wprowadzenia kontenerów
w połowie lat sześćdziesiątych, do początku siedemdziesiątych ok. 60 ładunków
drobnicowych przewożonych było nową metodą. Analizując okres od 1980 r. do 2014 r.
nastąpił ponad piętnastokrotny wzrost morskich przewozów kontenerowych, który
w ostatnim badanym roku osiągnął poziom 1 miliarda 631 milionów ton (rys.1).
Przewozy ładunków skonteneryzowanych realizowane są w ramach żeglugi regularnej, gdzie typowym rozwiązaniem organizacyjnym podaży usług jest ustanowienie
serwisów liniowych. Linie żeglugowe charakteryzują się szeregiem istotnych cech, do
których należą:
rozkład rejsów
taryfowy system naliczania frachtów morskich
nieograniczona dostępność do usług – publiczny charakter przewozów (przyjmowanie ładunków od wszystkich załadowców)
przewóz ładunków skonteneryzowanych (drobnicy skonteneryzowanej) i ładunków uzupełniających (mogą być to ładunki półmasowe lub masowe).
Typowa linia żeglugowa składa się z kilku statków, może obejmować dwie lub kilka jednostek, ale spotyka się także linie obsługiwane tylko jednym statkiem. Serwisy
kontenerowe identyfikowane są z obszarem geograficznym i stanowią lokalny rynek
usług międzynarodowego transportu kontenerowego np. rynek europejski, transpacyficzny, transatlantycki itp. (rys. 2).
16 M. Stopford, Maritime economics, Routledge Taylor
Francis Group, London–New York
2009, s. 509.
17 Komitet techniczny ds. kontenerów ładunkowych (ISO/TC 104 Freight containers) stale
funkcjonuje przy Międzynarodowej Organizacji Standaryzacyjnej (International Organization for
Standardization). Aktualne informacje o działalności Komitetu d/s kontenerów na: http://www.
iso.org/iso/iso technical committee 3Fcommid 3D51156.
18 Stopa - jednostka miary obowiązująca w Wielkiej Brytanii, tzw. stopa angielska wynosi
30,480 cm. Jednostkę ładunków skonteneryzowanych określa się mianem twenty-foot equivalent
unit – TEU, określającym jeden kontener 20 stopowy. W transporcie wykorzystywane są różnego
typu kontenery, które charakteryzują się różnymi gabarytami (nie są standaryzowane przez ISO).
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Rys. 1. Morskie przewozy kontenerów w latach 1980–2014
ródło: Review of maritime transport 2015, United Nations Conference on Trade and
Development, New York–Gene a 2015, s. 6.

Popyt na usługi żeglugi kontenerowej zgłaszany jest przez różnego rodzaju podmioty i jest związany z charakterem prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród przedsiębiorców wykorzystujących morski transport kontenerowy wyróżnić można:
właścicieli ładunków, zainteresowanych przemieszczaniem ładunków
z miejsca produkcji do miejsca ostatecznej konsumpcji
importerów i eksporterów, zawierających umowy handlowe i podejmujących
działania związane z przejęciem gestii transportowej
spedytorów morskich, przejmujących organizację procesów i transportowych
operatorów logistycznych, realizujących transport i dodatkowe usługi na ładunkach.
Podmioty dysponujące ładunkami zawierają umowy bukingowe z morskimi przewo nikami kontenerowymi, przyjmując warunki określane przez linie żeglugowe19. Przedsiębiorstwa żeglugi kontenerowej, które prowadzą linie żeglugowe występują na rynkach
transportowych jako przewo nicy publiczni, oferując usługi dla zainteresowanych załadowców (bukujących). Dostępność do usług linii kontenerowych uznawana jest przez UNCTAD
za miernik umiędzynarodowienia gospodarki poszczególnych krajów20.
19 Umowy bukingowe (booking confirmation, booking notice) obejmują przewóz ładunków
drobnicowych (zdefiniowanych co do ilości, wagi i gabarytów – km Art. 104 p. 2). Podmioty
reprezentujące ładunki określane są jako załadowcy zawierający umowy – bukujący (shippers),
przyjmują taryfowe warunki cenowe oraz inne ustalenia linii kontenerowych, ale stali załadowcy
mają możliwość negocjacji poziomów cen i uelastycznienia pozostałych warunków liniowych.
20 LSCI – Liner Shipping Connectivity Index – wska nik dostępu do usług żeglugi kontenerowej
zaproponowany przez UNCTAD, dla określenia dostępu do usług przewozowych żeglugi kontenerowej w danym kraju (istotne są: portowe terminale kontenerowe i linie międzykontynentalnym).
M. Fugazza, Maritime connectivity and trade, Policy Issues in International Trade and Commodities
Research study series, No 70, UNCTAD, New York–Gene a 2015, s. 2.
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Popyt na usługi przewozu ładunków drobnicowych – 1613 mln ton w 2014 r.
Rynki transportowe identyfikowane geograficznym rozmieszczeniem linii kontenerowych

Podaż usług transportu kontenerów w ramach geograficznej segmentacji rynku
Rynek
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Załadowcy

,

TEU

Operatorzy
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Załadowcy

,

TEU

Operatorzy

Inne rynki
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transatlantycki
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Załadowcy

TEU

B
Operatorzy

Operatorzy

Przedsiębiorstwa żeglugi kontenerowej
Uruchamianie i prowadzenie serwisów liniowych, poszukiwanie statków dla linii, budowanie
systemów akwizycji ładunków

Niezależni armatorzy
czarterujący statki
na rzecz operatorów

Czartery slotów i przestrzeni
ładunkowej u innych przewo ników kontenerowych

Alianse strategiczne tworzenie wspólnych serwisów kontenerowych

Rys. 2. Funkcjonowanie systemu żeglugi kontenerowej
ródło: opracowanie na podstawie: M. Stopford, Maritime economics, Routledge Taylor Francis Group, London–New York 2009, s. 513. Re iew of maritime transport 2015, United Nations
Conference on Trade and De elopment, New York–Gene a 2015, s. 20–21.

Podaż usług transportowych zorganizowana jest według segmentacji geograficznej
rynków, która ułatwia identyfikację poszczególnych grup linii żeglugowych i rozkładu
rejsów (relacji przewozowych). W żegludze kontenerowej wyróżnia się cztery główne
rynkowe grupy podażowe:
transpacyficzną, obejmującą linie łączące obie Ameryki z Azją i Australią
transatlantycką, obejmującą Europę, Amerykę Północną i Południową
serwisy łączące Europę i Daleki Wschód
pozostałe linie żeglugowe, obejmujące inne rejony świata lub serwisy lokalne.
Pojemność danego rynku geograficznego stanowi czynnik wpływający na kształtowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej i oferowanych
przez nie usług przewozowych. Stałość liniowych połączeń żeglugowych, utrzymywana
musi być również w sytuacji zmniejszonego popytu na usługi. Z tego względu zwraca
się uwagę na rozwój i utrzymanie odpowiedniego systemu akwizycji ładunków. Spotykane są najczęściej trzy rozwiązania21:
21 Organizacja i technika transportu morskiego, pod red. J. Kujawy, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 112-114 M. Stopford, Maritime economics,
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funkcjonowanie agencyjnych biur głównych, przedstawicielstw, agentów generalnych i lokalnych w ramach dużej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
żeglugowego
działanie na zasadzie samodzielnych biur – oddziałów przedsiębiorstw, które
w razie konieczności współpracujące z podwykonawcami zewnętrznymi
połączenie dwóch zaprezentowanych struktur.
Przedsiębiorstwa żeglugi kontenerowej funkcjonują na rynkach transportowych
w oparciu o jeden z trzech modeli działalności:
armatora żeglugi kontenerowej, właściciela floty statków, którą sam eksploatuje
operatora kontenerowego, oferującego usługi we własnym imieniu (marce), realizowane w oparciu o własne statki oraz podmiotów obcych, które udostępniane są na zasadach umów czarteru na czas i gołego statku22
operatora typu MTO – Multimodal Transport Operator, który przewozi ładunki we własnym imieniu, ale nie posiada własnych statków, lecz korzysta
z umów o udostępnianie przestrzeni ładunkowej na statkach obcych23.
Model działalności armatorskiej stanowi najbardziej tradycyjne rozwiązanie funkcjonalne, które zakłada konieczność posiadania własnej floty morskiej oraz sprawowania nad nią nadzoru organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego. Tego typu rozwiązania wykorzystywane są przez małe przedsiębiorstwa żeglugowe, obecnie rzadko
spotykane (najczęściej podmioty rodzinne, zakładowe itp.).
Operatorzy kontenerowi to podmioty wykształcone w wyniku ewolucji przedsiębiorstw żeglugi regularnej. Są to najczęściej duże przedsiębiorstwa międzynarodowe
o różnej strukturze własnościowej i organizacyjnej, oferujące bardzo szeroki zakres
usług, oprócz transportu także inne działania na ładunkach np. magazynowanie, uszlachetnianie, znakowanie itp. Silne zaplecze kapitałowe umożliwia prowadzenie długookresowej strategii rozwoju przedsiębiorstw, obejmującej nowe statki i wprowadzanie
zmian organizacyjnych, rozkładów linii, polityki cenowej, strategii marketingowych itp.
Spośród najczęściej spotykanych rozwiązań organizacyjnych należy wyróżnić serwisy24:
end–to–end (e-t-e), typ serwisu, łączący kilka portów na początku szlaku
i kilka na końcu

Routledge Taylor
Francis Group, London–New York 2009, s. 547-548 J. Miotke-Dzięgiel,
Morskie przewozy kontenerowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996, s. 81.
22 Czarter na czas stanowi dokument udostępniający statek z załogą na określony czas,
a z kolei czarter gołego statku (bare boat charter party) pozwala dysponować samym statkiem
i najczęściej zawierany jest na okresy kilku lub kilkudziesięciu lat.
23 Przewo nicy tego typu są określane jako N O – non vessel operator lub N OC – non
vessel common carrier, oferują przewozy pod własną marką, ale nie mając swoich statków
wynajmują miejsce na statkach obcych (na zasadzie umów czarterowych: space charter, slot
charter) i wystawiają dokumenty transportowe we własnym imieniu (wobec przewo ników
kontenerowych występują jako bukujący z bardzo dużą masą ładunkową). Więcej na ten temat:
Organizacja i technika , s. 91-92.
24 J. Miotke-Dzięgiel, Morskie…, s. 75-78 Organizacja i technika , s. 109-110 Y.H. .
Lun, K.H. Lai, T.C.E Cheng, Shipping and logistics management, Springer, London 2010, s. 98.
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serwisy wahadłowe – pendulum (pendulum services), obsługujące kilka portów
z obszaru trzech rejonów gospodarczych (przechodzących przez dwa oceany
np. Daleki Wschód – Europa Południowa – Ameryka Północna)
okołoziemskie (Round the World Services RTW), rejsy statków w jednym lub
dwóch przeciwnych kierunkach, obejmujących swym zasięgiem największe
porty morskie na świecie.
Kolejnym elementem działalności przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej jest zaplanowanie linii żeglugowej w zależności od dostępnych statków i przyjętego rozkładu
rejsów. Istotnym czynnikiem jest także sprawność procesów przeładunkowych w konkretnych terminalach, która wpływa na skrócenie czasu obsługi ładunkowej statków.
Operatorzy muszą określić efektywność funkcjonowania serwisu, jest to kluczowy
parametr ekonomiczny, decydujący o powodzeniu przyjętego przedsięwzięcia.
Aktualnie najczęściej stosowane są serwisy end-to-end, ze względu na utrzymywanie podstawowych parametrów jakościowych, takich jak: terminowość i częstotliwość
zawinięć do portów, czas przewozu pomiędzy portami, stawka frachtowa oraz wygoda
przepływu informacji i dokumentów ładunkowych. Bardziej skomplikowane technicznie serwisy mogą generować wysokie koszty obsługi i z tego względu stanowią wyzwanie dla największych operatorów kontenerowych.
Oceanicznym serwisom kontenerowym, które w rozkładach rejsów obsługują tylko
duże porty morskie, towarzyszą dodatkowe linie dowozowo-odwozowe (fedder service). Idea tego rozwiązania przewiduje obsługę statków oceanicznych w dużych portach
morskich, a następnie rozwożenie ładunków do mniejszych portów regionie. Serwis
dowozowo-odwozowy jest popularnym rozwiązaniem w rejonach o dużej aktywności
gospodarczej (np. M. Bałtyckie, M. Północne, M. ródziemne, M. Czarne, M. Południowochińskie).
W zależności od typu statki kontenerowe charakteryzują się różnymi parametrami
technicznymi. Podstawowymi cechami statków są:
zasięg pływania, który wiąże się bezpośrednio z wielkością statku: wyróżnia
się kontenerowce oceaniczne, jednostki wykorzystywane w żegludze krótkiego
zasięgu (Short Sea Shipping) oraz statki pływające w żegludze dowozowoodwozowej (fedder service)
typ konstrukcji, wyznaczającej zdolności przewozu kontenerów w różnych
konfiguracjach oraz możliwość zabierania na pokład innego typu ładunku (np.
jednostek ponadgabarytowych, samojezdnych, drobnicy klasycznej, ładunków
półmasowych i masowych)
sposób obsługi statków w terminalach portowych, gdzie wyróżnić można przeładunek pionowy lo-lo (lift-on/lift-off), poziomy ro-ro (roll-on/roll-off)
i mieszany (stosowany dla statków typu kontenerowiec con-ro) (tab. 1.).
Największą jednostkową wielkość osiągają kontenerowce pełne, używane do obsługi dużej liczby kontenerów w relacjach kontynentalnych i najczęściej obsługują linie
żeglugowe typu end-to-end lub wahadłowe. Najmniejsze i średnie jednostki obsługują
serwisy dowozowo-odwozowe lub żeglugę bliskiego zasięgu. Wzrost wielkości kontenerowców od 1956 r. przedstawiono w tabeli 2.
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Tab. 1. Typy statków kontenerowych i sposoby obsługi ładunkowej
T
T
Pełny (Fully container ships FC)
tak
nie
nie
Pełny zamienny (converted to cellular ships CC)
tak
nie
nie
Z ograniczoną przestrzenią ładunkową (limited container
tak
nie
nie
ships LC)
Częściowy/semikontenerowiec (Part container ships PC,
tak
nie
nie
Semi-container ships SC)
Ro-ro (ro-ro ships R-R)
nie
tak
nie
Kombinowany (con-ro ships)
tak
tak
tak
Wielozadaniowy (multipurpose ships MPS)
tak
nie
nie
ródło: opracowanie na podstawie: J. Miotke-Dzięgiel, Morskie…, s. 47-48 Organizacja i technika ,
s. 92-93.
Tab. 2. Wzrost wielkości statków kontenerowych w latach 1956–2020
T
D
TEU
1956
Wczesne kontenerowce
137-200 m
500-800
1970
Pełne kontenerowce FC
215 m
1000-2500
1980
Panamax
250 m
3000-3400
1985
Panamax Max
290 m
3400-4500
1988
Post Panamax
285 m
4000-5000
2000
Post Panamax Plus
300 m
6000-8000
2006
Post New Panamax
397 m
15000
2013
Triple E
400 m
18000
2014
New Panamax
366 m
12500
2018–2020
Ultra Large Container essel
400 m
20000
ródło: opracowanie na podstawie: E olution of Containerships, The geography of transport systems,
people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/containerships.html dostęp: 20.12.2016 .
W

Istotnym problemem, ograniczającym rozwój przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej
jest dostępność odpowiedniej liczby statków, gotowych do wykorzystywania na rynkach żeglugowych. Elastycznym sposobem funkcjonowania jest czarterowanie statków
kontenerowych od niezależnych armatorów, oferujących statki w trybie średniookresowym (2–5 lat) i długookresowym (powyżej 5 lat), czarterów na czas i gołego statku.
Analiza struktury własnościowej flot dziesięciu największych operatorów wskazuje na
praktykowanie rozwiązania łączącego właścicielstwo z czarterowaniem statków (tab. 3).
Rozwój systemu kontenerowego wpłynął także na rozwój parku kontenerowego,
wykorzystywanego do przewozu ładunków drobnicowych. Poza najprostszymi jednostkami ładunkowymi, wprowadzono szereg specjalizowanych typów, dostosowanych do
cech fizyko-chemicznych poszczególnych ładunków. Najczęściej wykorzystywane,
w procesach transportowych, to kontenery:
uniwersalne, dostosowane do większości ładunków drobnicowych i półmasowych
izotermy, przeznaczone dla ładunków reagujących na zmiany temperatury
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chłodzone i chłodnicze, gdzie w zależności od temperatury można przechowywać owoce, warzywa lub mięso, ryby i owoce morza
bezpieczne, stosowane w transporcie materiałów niebezpiecznych-wybuchowych
cysterny do transportu ładunków płynnych i lotnych
dla ładunków masowych sypkich.
Tab. 3. Struktura własnościowa floty dziesięciu największych operatorów kontenerowych na świecie
L

O

TEU
TEU
TEU
APM Maersk
3 272 445
630
1 763 776
263
1 508 669
Mediterranean
2 821 188
484
1 073 470
192
1 747 718
Shipping Co
3.
CMA CGM
2 123 840
451
825 826
110
1 298 014
Group
4.
COSCO
Container
1 597 081
285
452 031
76
1 145 050
Lines
5.
E ergreen
992 905
188
548 041
105
444 864
Line
6.
Hapag-Lloyd
972 645
170
527 189
72
445 456
7.
Hamburg S d
607 442
118
319 413
47
288 029
Group
8.
OOCL
575 561
97
410 739
54
164 822
Yang Ming
Marine
570 018
100
217 386
46
352 632
9.
Transport
Corp.
10. UASC
525 008
55
406 103
37
118 905
ródło: opracowanie na podstawie: Alphaliner – TOP 100, http://www.alphaliner.com dostęp:
20.12.2016 .
1.
2.

367
292
341
209
83
98
71
43
54
18

P

Zastosowanie ujednoliconej jednostki kontenerowej umożliwiło stworzenie lądowomorskiego łańcucha transportowego, charakteryzującego się spójnością technicznotechnologiczną i organizacyjno-prawną25. Aspekty techniczno-technologiczne związane
są przede wszystkim ze standaryzacją urządzeń przeładunkowych i środków transportowych, redukcją zaangażowania pracy w obsługę ładunku w tym przyspieszenia prze25 S. Abt, Zarz dzanie logistyczne w przedsi biorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1998, s. 162, 166. S. Szwankowski, L dowo-morskie łańcuchy transportowe, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 1518 A.S. Grzelakowski, Globalizacja i jej wpływ na
rozwój transportu morskiego i globalnych łańcuchów dostaw, w: Wyzwania gospodarki globalnej,
Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego 2012, nr 31, s. 773.

Tomasz Nowosielski

112

ładunków. Z kolei spójność organizacyjno-prawną należy wiązać ze zdolnością do tworzenia złożonych, sieciowych powiązań transportowych i wprowadzenia specyficznej
dokumentacji transportowej, regulującej relacje prawne pomiędzy załadowcą (nadawcą)
a przewo nikiem.
Oferta kierowana na rynki transportowe przez przedsiębiorstwa żeglugi kontenerowej może obejmować różne warianty obsługi:
prostą, polegającą tylko na przemieszczaniu kontenerów pomiędzy ustalonymi
punktami transportowymi (najczęściej wskazywanymi na podstawie gestii
transportowej)
złożoną, tj. przemieszczanie jednostek ładunkowych i realizacja usług okołotransportowych (np. magazynowanie, konsolidacja, kompletacja przesyłek itd.).
Oba warianty wymagają szeregu procesów transportowych, które zwiększają zakres
użyteczności usługi i wartość dodaną dla usługobiorcy. Kształtowanie wartości dodanej
polega na powiększaniu zestawu cech usług za pomocą działań, polegających na26:
zapewnieniu wysokiej jakości obsługi – czasu przewozu, częstotliwości, regularności, terminowości i niezawodności transportu27
odpowiedzialności (przez operatora) za przebieg wszystkich aspektów technicznych i organizacyjnych procesu transportowego
udoskonalaniu procesów pod względem technicznym i organizacyjnym (wdrażanie rozwiązań innowacyjnych)
wzbogacaniu procesu transportowego o dodatkowe usługi, opcyjnie oferowane
klientom
innych formach przywiązywania usługobiorców do operatorów kontenerowych
(promocje cenowe lub innego rodzaju udogodnienia np. organizacyjne –
opcyjne porty w rozkładach rejsów).
Łączenie systemów transportowych nastąpiło w momencie nasilenia strumieni ładunkowych, przechodzących przez porty morskie i powstania problemów związanych
z obsługą ładunków na dalekim zapleczu. Rozwiązania transportowe wychodzące
poza porty morskie najwcześniej, zastosowali przewo nicy morscy, tworząc systemy
przewozu lądowo-morskiego dostosowane do ładunków drobnicowych i masowych28.
W tej koncepcji przewo nicy realizują swoje działania na podstawie różnych uregulowań obowiązujących dla poszczególnych gałęzi transportu.

26

Koncepcja wartości dodanej produktu poruszona została przez M. Portera i M. Christophera.
M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1992, s. 132 M. Christophoper, The Agile Supply Chain. Competing in
Volatile Market, Industrial Marketing Management 2000, ol. 29, No. 1, , s. 42 Logistyka, pod red.
D. Kisperskiej-Moroń i S. Krzyżaniaka, Biblioteka Logistyka, Poznań 2009, s. 150.
27 Więcej na temat jakości procesów transportowych: J. Neider, Transport w handlu
mi dzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 20-23 A. Ko lak,
Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk 2008, s. 105 i nn.
28 H. Salmonowicz, Systemy transportowe w obsłudze obrotu portowego, Prace Naukowe
Politechniki Warszawskiej. Transport 2009, z. 71, s. 211-212 S. Szwankowski, L dowo-morskie
łańcuchy transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 25, 28-29.
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Presja usługobiorców i możliwości techniczne, jakie stworzyła konteneryzacja,
umożliwiły wprowadzenie systemu, łączącego kilka gałęzi transportu w celu sprawnego
przemieszczania ładunków29. Przyjęta koncepcja spójności procesów przemieszczania
ładunków znalazła swoje odbicie w zaawansowanych organizacyjno-prawnie rozwiązaniach transportowych takich jak: transport multimodalny i intermodalny.
Założenia organizacyjne systemu transportu multimodalnego zostały określone
w Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowym multimodalnym przewozie towarów (Convention on international multimodal transport of goods – MTC 80),
która nie weszła w życie, ma fali krytyki proponowanego systemu odpowiedzialności za
ładunek przewo ników30. Pomimo ważności konwencji wyłącznie jako dokumentu
modelowego , wpłynęła na popularyzację koncepcji integracji procesów transportowych, szczególnie przewozów ładunków drobnicowych w kontenerach. Zasadnicze
rozwiązania przyjęte w treści konwencji przewidują przewozy międzynarodowe jednostek ładunkowych, które mogą być dowolnie przeładowywane i zamieniane, realizowane co najmniej dwiema gałęziami transportu. Warunki organizacyjno-prawne dopuszczają występowanie jednego operatora transportu multimodalnego MTO (lub operatora
transportu kombinowanego CTO – combined transport operator), ponoszącego odpowiedzialność za całość procesu przewozowego, realizowanego na podstawie jednej
umowy z załadowcą, obejmującej całą trasę przewozu31.
Wiąże się to z możliwością wystawiania dokumentów armatorskich (konosamentów), regulujących zakres odpowiedzialności za ładunek32. Tego typu relacje przewozowe stały się specjalnością operatorów transportu multimodalnego (multimodal transport operator - MTO) oraz spedytorów morskich, operatorów logistycznych nie posiadający własnych statków (non vessel operator - N O, non vessel operator common
carrier – N OCC)33.
W dokumentach transportowych występuje także transport intermodalny34. Zakłada
on przewóz konkretnej jednostki ładunkowej, bez jej dekonsolidacji, na całej relacji
29

Transport kombinowany jest systemem, który wykorzystuje minimum dwa środki transportu
dwóch gałęzi transportu (tych samych lub różnych) na warunkach przewozu odpowiednich dla tych
gałęzi. Współczesne technologie transportowe, pod red L. Mindura, Wydawnictwo ITE, Radom 2004,
s. 262.
30 Final Act and Convention on International Multimodal Transport of Goods, United Nation
Conference on a Con ention on International Multimodal Transport, Held at Gene a from 12 to
30 No ember 1979 (first part of the session) and from 8 to 24 May 1980 (resumed session), United
Nations, New York 1981.
31 Prawo morskie, pod red. J. Łopuskiego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998, s. 494495.
32 Rozwiązaniem przyjętym w konwencji MTC80 jest objęcie odpowiedzialnością ładunku od
momentu przejęcia przesyłki od nadawcy do jej przekazania odbiorcy (jest to podstawowa cecha
identyfikacji operatora transportu multimodalnego – MTO).
33 Dokumentem o charakterze transportowym, potwierdzającym zawarcie jest konosament
multimodalny (lub intermodalny), firmowany przez przewo nika morskiego albo spedytora
upoważnionego do jego wystawiania (np. konosament multimodalny FIATA – FIATA FBL
Multimodal Bill of Lading).
34 Termin
transport multimodalny stosowany jest powszechnie jako synonim procesów
transportowych, realizowanych przez jednego operatora MTO, na podstawie jednej umowy –
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przewozowej, za pomocą środków transportu minimum dwóch różnych gałęzi transportu35. Rzeczywistym odpowiednikiem dla opisanego rodzaju procesów przewozowych
jest Kontenerowy System Transportowy, obejmujący przewozy kontenerów czterech
gałęzi transportu (transport morski, wodny-śródlądowy, kolejowy i drogowy) w różnych
relacjach przewozowych.
Przyjęta koncepcja działalności systemów transportu multimodalnego i intermodalnego przypomina sposób działania charakterystyczny dla łańcuchów logistycznych,
które funkcjonują na zasadzie przepływu ładunków od nadawcy do ostatecznego odbiorcy. Wdrożone rozwiązania techniczno-technologiczne i organizacyjno-prawne mają
na celu usprawnienie procesów transportowych ładunków skonteneryzowanych i stworzenie niezawodnego, globalnego systemu transportu.
Biorąc pod uwagę etapy rozwoju transportu kontenerowego można wskazać na fakt
pojawienia się na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nowej struktury
portowej – portowego terminala kontenerowego, który został powołany do obsługi
kontenerów na styku środowiska morskiego i lądowego. Następnym etapem rozwoju
konteneryzacji było utworzenie lądowych terminali kontenerowych (tzw. suchych
portów ), w celu koncentracji ładunków kontenerowych w rejonach zasięgu lądowych
sieci transportowych i dalszego przemieszczania na zaplecze lub w kierunku najbliższych portów morskich.
We wczesnym okresie rozwoju konteneryzacji wszystkie terminale kontenerowe
dysponowały magazynami drobnicy, gdzie dokonywano konsolidacji drobnicy klasycznej (general cargo) LCL (Less than container load) do postaci jednostki pełnokontenerowej FCL (Full container load) (rys. 3.).
P
P

M

- kolej
- ciężarówka
LCL

T
-

- konsolidacja
drobnicy
LCL
CL
LCL CL

Przepływ ładunku

K
D

-

- przeładunek
plac-statek
CL

W
- odprawa
- pilotaż
- holowanie

Kontenerowiec (ładunki FCL)

Rys. 3. Schemat obsługi ładunków na terminalu kontenerowym (załadunek kontenerów FCL)
ródło: opracowanie własne.

konosamentu multimodalnego. W rzeczywistości systemy transportu multimodalnego i intermodalnego stanowią tożsamość ze względu na wystawiane dokumenty ładunkowe – konosamenty
liniowe (które mogą wystawiać głównie przedsiębiorstwa żeglugi kontenerowej).
35 Współczesne technologie transportowe, pod red L. Mindura, Wydawnictwo ITE, Radom
2004, s. 255 S. Szwankowski, L dowo-morskie łańcuchy transportowe, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 9-10.
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Zakres konsolidacji ładunków drobnicowych może być określony przez strony
w postaci formuł:
LCL/LCL, nadawca składa drobnicę i odbiorca otrzymuje drobnicę, ładunek
przewieziony był jako drobnica lub konsolidowany z własnej inicjatywy spedytora/przewo nika morskiego
LCL/FCL, nadawca dostarcza drobnicę, a odbiorca kontener
FCL/FCL, nadawca składa kontener i odbiorca także podejmuje kontener.
Zastosowanie kontenera w procesach transportowych umożliwiło wydłużenie relacji przewozowych, z początkowo stosowanych formuł port-port, które przewidywały
zmianę jednostki ładunkowej i środka transportu w terminalach portowych, na koncepcję transportu drzwi-drzwi (door-to-door, house-to-house), od siedziby nadawcy do
siedziby odbiorcy (rys. 4.).
LATA
DRZWI-DRZWI FCL/FCL

MIEJSCE-MIEJSCE LCL/LCL
-

MIEJSCE-PORT LCL/FCL
PORT-MIEJSCE FCL/LCL

PORT-PORT LCL/LCL
Siedziba
nadawcy

Przewóz
lądowy

Port
załadunku

Transport
morski

Port rozładunku

Przewóz
lądowy

Siedziba
odbiorcy

Rys. 4. Zakres organizacji procesów transportowych przez przedsiębiorstwa żeglugowe
ródło: opracowanie własne.

Rynek usług morskich przewozów kontenerowych jest niestabilny z licznymi zagrożeniami w wyniku zmienności cykli koniunkturalnych gospodarki światowej, konkurencji
pomiędzy przedsiębiorstwami żeglugowymi, niskiej rentowności działalności transportowej,
rozbudowanej podaży usług (nadpodaż statków kontenerowych) i niskich stawek frachtowych (taryfowych i pozataryfowych). W takich okolicznościach funkcjonowanie przedsiębiorstwa żeglugi kontenerowej jest utrudnione i wymaga spełnienia kilku warunków:
1. wprowadzenia procesów zarządzania z uwzględnieniem planowania strategicznego z wykorzystaniem posiadanych zasobów i wyznaczeniem celów36
36 K. Szałucki, Przedsi biorstwa transportowe. Warunki i mechanizmy równowagi,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999, s. 139-140.
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2. aktywnej działalności marketingowej na rynku
3. polityki rozwoju z uwzględnieniem możliwych porozumień, aliansów strategicznych, konferencji czy konsorcjów kontenerowych37
4. monitorowania otoczenia rynkowego i zbudowania systemów wczesnego
ostrzegania (działania wyprzedzające zdarzenia polityczne, gospodarcze
i społeczne wpływające na rynek)38
5. doskonalenia efektywności i sprawności procesów transportowych39.
Rozwój i przetrwanie przedsiębiorstw żeglugowych zależy w dużym stopniu od możliwości współpracy i unikania wyniszczającej konkurencji. Częstym rozwiązaniem jest przystępowanie przez najsilniejsze podmioty do globalnych aliansów kontenerowych, zapewniających wspólną organizację serwisów liniowych w relacjach przewozowych: Ameryka
Północna i Południowa – Daleki Wschód, Europa – Ameryka Północna i Południowa oraz
Europa – Daleki Wschód, Daleki Wschód – Zachód (tab. 4)40.
Tab. 4. Udział rynkowy globalnych aliansów strategicznych
G

P
Europa –
Daleki
Wschód
2M

Ocean Three
G6

CHKYE
Niezależni
operatorzy

Maersk
MSC
CMA CGM
USAC
CSCL
APL
NYK
MOL
OOCL
HMM (Hyundai)

K Line
COSCO
Hanjin
E ergreen
Yang Ming

G
Udziały rynkowe w procentach
Europa –
Ameryka Pn.
Ameryka
i Pd. – Daleki
Pn. i Pd.
Wschód

Daleki
Wschód –
Zachód

34

40

15

27

20

6

13

15

20

38

33

28

23

4

32

25

3

12

7

5

ródło: opracowanie na podstawie: D. Wang, A guide to Ocean Aliances, Flexport blog, www.flexport.
com dostęp: 30.12.2016 .

37

J. Miotke-Dziegiel, Morskie przewozy kontenerowe, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk 1996, s. 87 i nn.
38 Transport, pod red. W. Rydzkowskiego i K. Wojewódzkiej-Król, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2005, s. 261.
39 Transport mi dzynarodowy, pod red. T. Szczepaniaka, Państwowe Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 261-265.
40 Organizacja i technika transportu…, s. 100.
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Przedsiębiorstwa o mniejszej sile rynkowej wchodzą w różnego rodzaju porozumienia o charakterze konsorcjów kontenerowych, które funkcjonują na podstawie
umów dotyczących wzajemnego udostępniania wykorzystania miejsca pod kontenery
(slotów) na swoich statkach, dzięki czemu jest możliwe zaoferowanie usług na nowych
relacjach przewozowych41.
Największe przedsiębiorstwa żeglugi kontenerowej wchodzą w porozumienia, umożliwiające uzyskanie wyższej pozycji rynkowej w poszczególnych segmentach rynku. Często
wykorzystywaną strategią, przez operatorów kontenerowych, jest efekt skali podaży usług,
uzyskiwany dzięki zastosowaniu bardzo dużych kontenerowców. Duże statki kontenerowe
umożliwiają redukcję kosztów transportu przemieszczenia przypadających na jeden kontener i oferowanie usług w atrakcyjnych cenach dla załadowców.

P
Rozwój przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej związany jest ściśle z stanem globalnych rynków surowców, prefabrykatów i towarów, a w szczególności bilansem zawieranych transakcji handlowych. Ze względu na wtórny charakter popytu na usługi
transportowe wszyscy operatorzy kontenerowi odczuwają wahania kondycji gospodarki
światowej. Kryzys z 2008 r. zdestabilizował rynki towarowe i finansowe oraz zachwiał
kondycją ekonomiczną większości przedsiębiorstw handlowych, finansowych, usługowych, a w szczególności przewo nikami na rynkach usług transportu morskiego. Wiele
przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej znalazło się w skrajnie trudnej sytuacji ekonomicznej, często z rozpoczętymi projektami inwestycyjnymi.
Gospodarowanie w sferze żeglugi kontenerowej wiąże się z umiejętnością przewidywania zdarzeń rynkowych i optymalizacji zachowań. Przejawem dostosowywania się
do wymagań załadowców jest usprawnianie połączeń transportowych pomiędzy portami, w których operują linie kontenerowe, a ich zapleczem. Na rynkach transportu kontenerowego coraz częściej pojawiają się nowe potrzeby transportowe, które zgłaszane są
w nowych rejonach geograficznych.
Możliwości dalszego rozwoju przedsiębiorstw żeglugi kontenerowej zależą od szeregu uwarunkowań, do których należą:
warunki rynkowe, które charakteryzują się niestałością wielkości popytu na
usługi transportu kontenerowego
segmentację geograficzną rynków żeglugowych, na których należy upatrywać
nowych odbiorców usług
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D. Bernacki, Przyczyny, przejawy i efekty integracji poziomej w transporcie l dowomorskim, w: Wyzwania i problemy transportu morskiego, pod red J. Dąbrowskiego, Fundacja
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 166-167 M. Stopford, Maritime economics,
Routledge Taylor Francis Group, London–New York 2009, s. 534-535.
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przyjęcie zrównoważonej strategii rozwoju, związanej z rozwojem zdolności
usługowych oraz prowadzeniem polityki współpracy z innymi morskimi operatorami kontenerowymi
pojawianie się nowych technologii transportu ładunków
wzrost gospodarczy regionów dotychczas nieatrakcyjnych dla liniowej żeglugi
kontenerowej (np. Rejon Morza Bałtyckiego, kraje afrykańskie)
wzrost jednostkowej wielkości kontenerowców liniowych i dowozowoodwozowych, obniżający koszt przewozu jednostki TEU
wzrostu aktywności żeglugi krótkiego zasięgu w Europie, przejmujących ładunki z serwisów liniowych
zwiększanie możliwości przeładunkowych portowych terminali kontenerowych
wdrażanie wymagań ochrony środowiska, a w szczególności konieczności stosowania paliw lekkich według. konwencji MARPOL
udoskonalanie łańcuchów logistycznych poprzez wdrażanie systemów informatycznych, obejmujących poszczególnych użytkowników transportu kontenerowego.
Liniowa żegluga kontenerowa sieć globalnych połączeń transportowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju światowej gospodarki. Dostęp do usług żeglugi liniowej
jest miarą rozwoju gospodarczego danego kraju i elementem niezbędnym do obsługi
importu i eksportu. Internacjonalizacja działalności gospodarczej i wzrost jej aktywności na Dalekim Wschodzie przyczyniła się rozwoju kontenerowych serwisów liniowych
i rozpowszechnienia tego typu usług przewozowych.
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THE E OLUTION O THE UNCTIONING
O SHIPPING CONTAINER ENTERPRISES
IN THE LOGISTIC CHAINS
A
The de elopment of the world economy re uires the operation of transport
systems, functioning on the basis of international logistic chains. Container shipping is
a transport system that offers deli ery ser ices from the sender to the consignee (doorto-door, house-to-house). The purpose of the analysis is to characterize the process of
the e olution of container shipping companies and identify the factors influencing its
de elopment. Recognizing causes of de elopmental change allows for identifying the
internal determinants of business de elopment and the impact of the changing market
en ironment.

MAGDALENA MARKIEWICZ

NOWY JEDWABNY SZLAK A RELACJE HANDLOWE
POLSKA CHINY I UNIA EUROPEJSKA CHINY

S
W artykule przedstawiono koncepcję Nowego Jedwabnego Szlaku (One
Belt One Road), czyli strategię współpracy handlowej i budowania dróg transportowych
w celu wzmocnienia relacji handlowych, politycznych i kulturalnych Chin z Unią Europejską, Azją i Afryką. Rola Chin w światowej gospodarce zmienia się w ostatnich dekadach, a kanałami transmisji tych zmian są handel międzynarodowy, w tym zmiana
struktury i kierunku przepływu towarów o różnym stopniu zaawansowania technologicznego, inwestycje i finanse międzynarodowe (co obejmuje bezpośrednie inwestycje
zagraniczne, kwestię rezerw walutowych i zmiany na rynkach walutowych) oraz udział
w międzynarodowych instytucjach, dotychczasowych i nowoutworzonych.
Do najistotniejszych celów zdefiniowanych w koncepcji Nowego Jedwabnego
Szlaku należą: wejście na rynki światowe dzięki pozyskaniu udziałów w rynkach krajów rozwijających się, inwestycje bezpośrednie i działania w ramach strategii going
global , wzmocnienie potencjału umiędzynarodowienia chińskiej waluty, wzmocnienie
potencjału dyplomatycznego i relacji z krajami partnerskimi w ramach strategii geopolitycznej Chin, ekonomiczne aspekty partnerstwa krajów azjatyckich.
W pierwszej części wykorzystano dostępne opracowania dotyczące możliwości
prowadzenia dróg handlowych, w drugiej zwrócono uwagę na rolę Polski w ramach
tworzenia Jedwabnego Szlaku, a w części ostatniej skupiono się na analizie inwestycji
i handlu w relacjach Chiny – Unia Europejska.
Tradycyjny szlak handlowy istniejący wiele wieków temu ewoluował w znacznym
stopniu, m.in. ze względu na rozwój, koszt i czas wykorzystania infrastruktury i technologii. Chiny, z kraju o współcześnie relatywnie niskim poziomie dobrobytu ekonomicznego, zmieniły się w potęgę gospodarczą, co dodatkowo przejawia się ważną rolą
w kontekście wielkości zgromadzonych rezerw walutowych i udziału w rynku surowców czy energii. Polska leży na trasie Nowego Szlaku Jedwabnego i może być ważnym
partnerem w regionie Europy rodkowej i Wschodniej, co będzie ułatwiało zawieranie
umów bilateralnych w zakresie transportu, infrastruktury, energetyki, budownictwa czy
finansów.
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W
Nowy Jedwabny Szlak (One Belt One Road) jest strategią współpracy handlowej
i powiązań transportowych w celu wzmocnienia relacji handlowych, politycznych i kulturalnych Chin z Unią Europejską, Azją i Afryką, która daje Chinom możliwość wzrostu znaczenia pozycji regionalnej i globalnej. Koncepcja ta bazuje na wykorzystaniu
funkcjonującego kilka wieków temu Jedwabnego Szlaku. Rola Chin w światowej gospodarce zmienia się w ostatnich dekadach, a kanałami transmisji tych zmian jest handel międzynarodowy, w tym zmiana struktury i kierunku przepływu towarów o różnym
stopniu zaawansowania technologicznego, inwestycje i finanse międzynarodowe (co
obejmuje bezpośrednie inwestycje zagraniczne, kwestię rezerw walutowych i zmiany na
rynkach walutowych) oraz udział w międzynarodowych instytucjach, dotychczasowych
i nowoutworzonych1.
Do najistotniejszych celów zdefiniowanych w koncepcji Nowego Jedwabnego
Szlaku należą: (1) zdobycie rynków światowych dzięki pozyskaniu udziału w rynkach
krajów rozwijających się, by rozwiązać problemy możliwości produkcyjnych chińskich
podmiotów, czy niedostatecznego popytu wewnętrznego, (2) inwestycje bezpośrednie
w krajach, w których istnieje możliwość pozyskania surowców, jak również działania
w ramach strategii going global , (3) wzmocnienie potencjału umiędzynarodowienia
chińskiej waluty, (4) wzmocnienie potencjału dyplomatycznego i relacji z krajami partnerskimi w ramach strategii geopolitycznej Chin, (5) ekonomiczne aspekty partnerstwa
krajów azjatyckich w odniesieniu m.in. do Trans Pacific Partnership (TPP)2.
Tradycyjny szlak handlowy, istniejący wiele wieków temu, ewoluował w znacznym
stopniu, m.in. ze względu na rozwój, koszt i czas wykorzystania infrastruktury oraz
technologii. Początkowo szlak lądowy ustąpił drodze morskiej w X I w. Jednak wzrost
znaczenia Chin na arenie międzynarodowej oraz konsekwentnie budowana pozycja
ekonomiczna i polityczna spowodowały szereg działań ukierunkowanych na przywrócenie dawnej świetności chińskiego mocarstwa. Działania te były związane z bilateralnymi umowami pomiędzy krajami, przedsiębiorstwami, czy bankami centralnymi (np.
wyrażających się w ekspansji przedsiębiorstw chińskich w Afryce, czy podpisywaniem
umów swapowych pomiędzy bankami centralnymi) i działaniami o charakterze globalnym, jak budowa Jednolitego Szlaku Jedwabnego, czy np. włączenie juana chińskiego
jako waluty rezerwowej w ramach koszyka Special Drawing Rights Międzynarodowego
Funduszu Walutowego od pa dziernika 2016 r.3
1 X. Jin, Li D. Daokui, S. Wu, How will China shape the world economy, China Economic
Re iew 2016, nr 40, s. 272-280.
2 Visions and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road, National De elopment and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, and
Ministry of Commerce, People s Republic of China, 28.03.2015.
3 IMF Launches New SDR Basket Including Chinese Renminbi, Determines New Currency
Amounts, Press Release No. 16/640, International Monetary Fund, http://www.imf.org/en/News/
Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches-New-SDR-Basket-Including-ChineseRenminbi dostęp: 30.09.2016 .
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W efekcie Chiny, z kraju o współcześnie relatywnie niskim poziomie dobrobytu
ekonomicznego, zamieniły się w potęgę gospodarczą, co dodatkowo przejawia się ważną rolą w kontekście wielkości zgromadzonych rezerw walutowych i udziału w rynku
surowców czy energii.
Artykuł został oparty o analizę dostępnych informacji w języku polskim i angielskim. Ze względu na wstępną fazę rozwoju projektu One Belt One Road, niewiele jest
opracowań obejmujących długi horyzont czasowy analizy, stąd w pierwszej części wykorzystano dostępne opracowania dotyczące możliwości prowadzenia dróg handlowych, w drugiej zwrócono uwagę na rolę Polski w ramach tworzenia Jedwabnego Szlaku, a w części ostatniej skupiono się na analizie inwestycji i handlu w relacjach Chiny –
Unia Europejska.
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Mianem Jedwabnego Szlaku zwyczajowo nazywana jest dawna droga handlowa,
która łączyła Chiny z Europą i Bliskim Wschodem. Szlak ten miał długość ok. 12 tys.
km i był wykorzystywany w okresie od III w. p.n.e. do X II w. n.e. Nazwa Seidenstrasse, co w języku niemieckim oznacza drogę jedwabną, została po raz pierwszy wykorzystana przez niemieckiego geografa, geologa i kartografa, a jednocześnie zapalonego podróżnika i badacza Chin, barona Ferdinanda on Richthofena w 1877 r4. Jedwab,
o którym ródła wspominają, że pojawił się nad Morzem ródziemnym w II w. n.e. )
nie był jednak jedynym towarem przemieszczanym tym szlakiem, gdyż równie ważny
był transport takich towarów, jak żelazo czy papier. Szlakiem Jedwabnym przewożono
także jadeit - z Hotenu na skraju pustyni Takla Makan w prowincji Sinciang na północy
kraju do pozostałych rejonów Chin, a stąd do innych krajów. Z kolei do Chin przywożono takie materiały i surowce, jak złoto, perfumy, wyroby jubilerskie (w tym bursztyn
znad Morza Bałtyckiego), owoce (np. winogrona) i inne rośliny uprawne.
Trasa lądowa Szlaku Jedwabnego wiodła w przeszłości z dawnej stolicy Chin Xi an
przez Lanzhou do Dunhuang. W tym miejscu szlak rozdzielał się na trasę północną i południową. Droga północna przebiegała dwuwariantowo, tj. wzdłuż Tienszanu i północnych połaci pustyni Takla Makan, przez położone tam oazy Hami, Turfan, Kucza i Aksu, aż do Kaszgaru. Wariantem o kierunku północnym od Tienszanu, było odbicie drogi
od oazy Hami przez Ałmałyk, Bałasagun, Taszkient, Samarkandę i Bucharę (obecny
Uzbekistan). Do Samarkandy i Buchary można było dotrzeć również przez Pamir drogą
południową.
Wariant południowy Jedwabnego Szlaku prowadził z kolei przez Czarklik, Czerczen, Niję, Keriję, Hoten i Jarkend do Kaszgaru, dalej do Gandhary i Taksili przez Hindukusz, przez Bagdad i Damaszek do krajów nad Morzem ródziemnym, do Konstan4

F. Wood, The Silk Road. Two thousand years in the heart of Asia, Uni ersity of California,
Berkeley 2002, s. 9.
5 Ibidem, s. 29.
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tynopola oraz ważnego bizantyńskiego ośrodka handlowego nad Morzem Czarnym,
Trapezundu. W Trapezundzie łączyły się interesy wielu kupców, z Azji sprowadzano
tkaniny, a wyrabiane na miejscu płótna, tkaniny wełniane i jedwabne wysyłane na
Wschód.
Najazd Mongołów na Azję Mniejszą i ich panowanie na wielu obszarach Azji
w XIII i XI w. spowodowały wzmożony eksport towarów na Daleki Wschód. Pośrednikami w wymianie międzynarodowej towarów znad Morza ródziemnego byli wówczas głównie Genueńczycy i Wenecjanie. Popularności nabrał również Morski Szlak
Jedwabny pomiędzy Chinami a Europą, który przebiega przez Morze Południowochińskie, Cieśninę Malakka, wody Oceanu Indyjskiego i Kanał Sueski.
Współcześnie przepłynięcie tej trasy z Szanghaju do Gdańska zajmuje około 30–33
dni, jednak ze względu na procedury celno-przeładunkowe przedsiębiorstwa spedycyjne
uwzględniają w ofercie zazwyczaj czas przesłania palety czy kontenera z Chin do portu
w Polsce (np. port Gdynia lub Gdańsk) jako 4 do 6 tygodni6.
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A

W X II w. zostało odkryte Przejście Północno-Wschodnie przez Cieśninę Beringa
które ze względu na trwające przez większość roku zamarznięcie wód było wykorzystywane w niewielkiej skali, gdyż nawet do końca XX w. pływały tamtędy jedynie statki badawcze, lodołamacze i statki wojenne. W 2009 r. wytyczony został nowy szlak,
wiodący z Murmańska na wschód przez Ocean Arktyczny do Czukotki, dalej na południe wokół Kamczatki, wybrzeży Japonii i Korei do Chin o długości ok. 7 tys. mil morskich7.
Państwa położone na północy mogą spodziewać się w przyszłości wielu dodatkowych korzyści wynikających z wykorzystania potencjalnych szlaków handlowych
wzdłuż północnych wybrzeży Ameryki Północnej i Azji. Przejście Północno-Zachodnie
skróciłoby drogę z Europy Północno-Zachodniej do Azji Wschodniej o kilka tysięcy kilometrów w porównaniu z trasą przez Kanał Panamski, podobnie Przejście PółnocnoWschodnie, w porównaniu z trasą przez Kanał Sueski8
W 2010 r. próbę pokonania tego szlaku statkiem handlowym Bałtica z ładunkiem
w postaci skondensowanego gazu podjęli Rosjanie. Transportu towaru z Półwyspu Jamalskiego do Szanghaju podjęło się przedsiębiorstwo energetyczne No otek oraz Federalna Służba Nadzoru Transportu. Głównym celem przedsięwzięcia było sprawdzenie
możliwości pokonania trasy przez wielkogabarytowy statek oraz szacowanie kosztowej
opłacalności wykorzystanego podczas krótszej podróży paliwa przez statek i asysty
6

Morska Agencja Gdynia, https://www.mag.pl/pl/ dostęp: 15.11.2016 .
Northern Sea Route, CHNL Information Office, http://www.arctic-lio.com/ dostęp:
15.11.2016 .
8 W. Janicki, Rywalizacja w Arktyce: przesłanki polityczne czy gospodarcze?, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
7
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lodołamaczy na znacznym odcinku tej trasy. Bałtice towarzyszyły dwa statki specjalistyczne do badań hydrograficznych, których zadaniem było stworzenie szczegółowej
mapy głębokości nowego szlaku morskiego, najkorzystniejszego w kontekście żeglugi
handlowej9.
Kolejną próbą był komercyjny rejs rosyjskiego kontenerowca Monczegorsk do
Chin i z powrotem Północną Drogą Morską oraz tankowca Sowkomfloty w 2010 r., co
potwierdziło, że trasa za kołem polarnym, jako najkrótsza łącząca Europę i Azję
Wschodnią, może być jedną z kluczowych dróg transportowych10.
W grudniu 2012 r. kolejny tankowiec, należący Gazpromu pokonał tę samą trasę,
przewożąc ładunek rosyjskiego gazu skroplonego do Japonii, co również stanowiło
przyczynek do rozważenia alternatywy drogi transportowej do krajów Azji i Pacyfiku,
krótszej w kontekście czasu, mimo że trudniejszej i mniej dostępnej w porównaniu
z trasą przez kanał Sueski czy Panamski11.
W sierpniu 2013 r. próbę przebycia tego szlaku handlowego podjęli Chińczycy,
z zamiarem sprawdzenia możliwości skrócenia czasu transportu towarowego z Chin do
Europy o 13 do 15 dni, w porównaniu z tradycyjną trasą przez Kanał Sueski. Należący
do Cosco Group (chińskiego koncernu transportu towarowego) statek o masie 19,2 tys.
ton i długości 160 m przepłynął z Dalian w północno-wschodniej części Chin do portu
w Rotterdamie. Statek ten obsługiwał zazwyczaj południową trasę Chiny-Europa, ale
próbnie przepłynął szlak północny w 2013 r.12
Przejściem Północno-Wschodnim interesują się wszystkie państwa arktyczne: Dania, Szwecja, Finlandia, Islandia, Kanada, Norwegia, Rosja, Stany Zjednoczone. Reprezentują one utworzoną w 1996 r. na mocy Paktu z Ottawy Radę Arktyczną, przy której
powołana została również Arktyczna Rada Gospodarcza. W ramach zatwierdzonej
w 2008 r. w Rosji strategii arktycznej postanowiono o komercyjnym i naukowym zagospodarowaniu i udoskonaleniu infrastruktury Północnej Drogi Morskiej, w tym sprzętu
nawigacyjnego, na tej trasie. Wprowadzono satelitarne systemy łączności oraz mapy
elektroniczne, założono stację naukowo-badawczą Biegun Północny 38, do której zadań
należy prognozowanie pogody na trasach Północnej Drogi Morskiej.
Najcieplejszym miesiącem w rejonie Oceanu Lodowatego jest wrzesień, gdy ok.
45 proc. jego powierzchni stanowi pokrywa lodowa, co nadal wymaga użycia lodołamaczy. Z tego powodu szlak jest wykorzystywany dotąd w niewielkim stopniu, głównie
przez Rosję, dysponującą odpowiednią infrastrukturą13.

9 M. Wojciechowski, Nowa droga do Chin, Gazeta Wyborcza , 21.08.2010, http:// wyborcza.pl/1,76842,8276496,Nowa droga do Chin.html disableRedirects tru dostęp: 27.11.2016 .
10 Northern Sea Route, op. cit. dostęp: 15.11.2016 .
11 Droga z Chin do Europy krótsza o 15 dni? Trwa test, Forbes , http://www.forbes.pl
/morska-droga-z-chin-do-europy-krotsza-o-15-dni-trwa-test,artykuly,159971,1,1.html, 12.08.2013
dostęp: 15.11.2016 .
12 Droga z Chin do Europy krótsza, op. cit.
13 I. Trusewicz, Chiny na Północnym Szlaku Morskim, Rzeczpospolita , http://www.rp.pl/
Transport-morski/310319978-Chiny-na-Polnocnym-Szlaku-Morskim.html, 31.10.2015 dostęp:
02.04.2017 .
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Rys. 1. Różnice w zakresie dostępności szlaku przez Arktykę w zależności od stopnia oblodzenia
i pory roku
ródło: Northern Sea Route, CHNL Information Office, http://www.arctic-lio.com/ dostęp:
15.11.2016 .

Na rysunku 1. widoczne są różnice w zakresie dostępności drogi przez Arktykę
w zależności od stopnia oblodzenia i pory roku. Po lewej stronie przedstawiono pokrycie lodem w porze zimowej i wiosennej, zaś po prawej stronie w sezonie letnim i jesiennym.
Prócz korzyści w postaci skróconego czasu przewozu, trasa ta ma niewątpliwą zaletę w porównaniu z drogą przez Zatokę Adeńską – jest bezpieczna dla statku i ładunku
ze względu na niewystępowanie piractwa morskiego. W związku z nasileniem topnienia
lodu na Oceanie Arktycznym wskutek globalnego ocieplenia okres przydatności do żeglugi Przejścia Północno-Wschodniego zwiększył się do 4 miesięcy w ciągu roku. Rosyjskie władze udzieliły w 2013 r. 372 zezwoleń dla statków komercyjnych korzystających z przejścia, w porównaniu do 46 w 2012 r. i jedynie czterech w 2010 r.14 Według
rosyjskiego Atomflotu, do 2021 r. ruch tranzytowy będzie na tyle wzmożony, że potrzebne będą kolejne lodołamacze w charakterze asysty. Według stanu na 2016 r. funkcjonowały cztery, kolejne trzy zostaną ukończone do 2018 r.15 Oczywiście, miną lata
zanim trasa stworzy konkurencję dla Kanału Sueskiego, przez który w 2016 r. przepłynęło ponad 17 tys. statków.
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Nowy Jedwabny Szlak jest jedną z kluczowych koncepcji rozwoju gospodarczego
Państwa rodka. Zakłada ona utworzenie korytarzy transportowych łączących Chiny
z Unią Europejską jako najważniejszym partnerem handlowym tego kraju, jak również
z ważnymi hubami, portami i miastami w krajach azjatyckich i afrykańskich.
Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku została zaprezentowana we wrześniu 2013
r. przez przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga podczas wizyty
w Kazachstanie, a następnie podczas wystąpienia w indonezyjskim parlamencie w Ja14

Droga z Chin do Europy krótsza o 15 dni?..., op. cit.
Atomflot: Russia needs to build more icebreakers due to increased Arctic shipping,
http://arctic.ru/infrastructure/20170216/553706.html dostęp: 30.04.2017 .
15
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karcie16. Xi Jingping odniósł się do wzmocnienia roli państw ASEAN i odtworzenia
świetności morskiego szlaku handlowego (the 21st Century Maritime Silk Road), jak
również lądowego odpowiednika tej trasy trasy. Założenia projektu zostały opublikowane w oficjalnym rządowym dokumencie Visions and Actions on Jointly Building Silk
Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road17.
Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku obejmuje około 60 krajów, biorących udział
w ok. 50 światowej wymiany handlowej i tworzeniu światowego PKB. Wzmocnieniem koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku są inicjatywy ekonomiczne w postaci powołania: the Asian Infrastructure In estment Bank (AIIB) z kapitałem w wysokości ok.
100 mld USD, New De elopment Bank (ok. 50 mld USD), czy Shanghai Corporation
Organization (SCO). Powołane zostały również specjalne fundusze: Silk Road Fund,
wyposażony w kapitał o wartości ok. 40 mld USD, China-ASEAN In estment Corporation (20 mld USD), In estment Corporation Fund between China and the CEE countries
(ok. 3 mld USD)18. Ponadto projekt wspierany jest przez wielostronne porozumienia
bazujące na niskooprocentowanych pożyczkach lub grantach, bąd kredytach preferencyjnych dla państwowych przedsiębiorstw zaangażowanych w transakcje związane
z rozwojem Nowego Jedwabnego Szlaku, udzielanych przez Export Import (Exim
Bank), Agricultural De elopment Bank of China oraz China De elopment Bank19.
Koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku odwołuje się do dawnego szlaku handlowego łączącego Chiny z Bliskim Wschodem i Europą, który był wykorzystywany przez
kupców od III w. p.n.e. do X II w. n.e. Około 12 tys. km połączenie utraciło znaczenie
ok. 1650 r., po odkryciu drogi morskiej do Chin. Według nowego projektu szlak lądowy
według chińskiej koncepcji nowej drogi handlowej łączącej Azję z Europą, miałby bazować na połączeniach kolejowych i prowadzić z wybranych chińskich miejscowości
do miast europejskich.
Część Nowego Jedwabnego Szlaku dotycząca Polski prowadzi najpierw
do Urumczi, a następnie przez Dostyk, Astanę, Jekaterynburg, Niżny Nowogród, Homel
i Brześć. W Polsce docelowymi kolejowymi punktami drogowymi będą Małaszewicze
i Łód , z tzw. hubami logistycznymi, umożliwiającymi przeładunki towarów i ich
transport do kolejnych krajów Europy. Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosił od
60 do 100 mld USD20. Pierwsze pociągi z towarami z Chengdu, stolicy środkowochińskiej prowincji Syczuan w Chinach, wyruszyły do Łodzi w 2013 r. Po trzech latach,
w czerwcu 2016 r., podczas wizyty prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Polsce poruszano temat Nowego Jedwabnego Szlaku, wskazując na istotne miej16 Xi Suggests China, Central Asia Build Silk Road Economic Belt, Xinhua, http://news.
xinhuanet.com/english/china/2013-09/07/c 132700244.htm dostęp: 12.04.2017 .
17 Visions and Actions on Jointly Building Silk Road...
18 G. Grieger, One Belt, One Road (OBOR): China’s Regional Integration Initiative, European
Parliament Research Ser ice, European Parliament, Briefing, July 2016, PE 586.608, s. 5-6.
19 M. Krukowska, China’s’ one belt, one road strategy and its implications for the global
world order w: International Business and Global Economy 2016, nr 35/1, s. 157-168 oraz
G. Grieger, One Belt, One Road…, s. 5-6.
20 A. Stankiewicz, Geopolityka XXI wieku, czyli nowy jedwabny szlak, Portal Geopolityka.pl,
Stowarzyszenie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 03.05.2016 dostęp: 20.03.2017 .
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sce Polski w tej koncepcji21. Podczas tej wizyty miało miejsce symboliczne wydarzenie,
mianowicie na trasie Chengdu – Łód wyruszył pierwszy pociąg towarowy opatrzony
nowym logo China Railway Express , uroczyście witany na polskim terminalu cargo
w Warszawie jako symbol nowej ery transportu z Chin do Europy22. Logo China Railway Express widnieje na towarowych wagonach kolejowych na trasie z Chin (Wuhan,
Suzhou, Dongguan i innych miast w Chinach).
Przewóz kolejowy z Chin do Polski trwa od 9 do 14 dni, co jest zdecydowanie
szybszym rozwiązaniem w porównaniu z transportem drogą morską (kontener z portu
w Szanghaju do Gdańska dociera drogą morską w ciągu 30-33 dni, a nawet, w zależności
od marszruty i formalności dla danej przesyłki 40-50 dni). Agent w Chinach odbiera
towar, odprawia, załadowuje w najbliższym terminalu kolejowym, a stamtąd ładunek
trafia do terminala w Małaszewiczach i dalej - magazynu w Pruszkowie
Według PAIiZ od momentu uruchomienia w 2013 r. połączenia z Chengdu do 2015 r.,
do Europy dotarło 300 pociągów przywożąc ponad 38 tys. ton towarów wartych
1 mld USD. Na 2016 r. zakontraktowano 400 składów, a na 2017 r. 1 000. Istotnym
elementem, który może mieć wpływ na korzyści z tego połączenia dla eksporterów
chińskich i importerów europejskich, może mieć budowa nowego terminalu multimodalnego, umożliwiającego np. eksport polskich produktów żywnościowych (najczęściej
wysyłane są do Chin: piwo, soki, woda, wyroby cukiernicze i mleczarskie). Wzrost obrotów handlowych generują również platformy internetowe, na których są zawierane
transakcje zakupu i sprzedaży wielu towarów przemysłowych i żywnościowych. Problemem z kolei są sankcje i embargo ze strony krajów tranzytowych, zwłaszcza Rosji.
Warto jednak zauważyć, że idea Nowego Szlaku Jedwabnego jest szeroka i obejmuje wiele nitek łączących wiele lokalizacji. Poza Polską, ważnym punktem tego szlaku jest Pireus w Grecji, który stanowi ważny punkt tranzytowy przez Macedonię i Serbię do państw południowej Europy, natomiast przez ia Baltica połączenie wiedzie do
Łotwy i Litwy. Rozwój połączeń kolejowych warunkowany jest trwałością przemieszczanych produktów (żywność, elektronika), jednak koszt transportu drogą morską przy
obecnych uwarunkowaniach ekonomicznych rozwoju infrastruktury jest tańszy.
W przypadku drogi morskiej przez Pireus strategiczną inwestycją Chin było wykupienie
udziałów w tym porcie i jego zmodernizowanie za ok. 260 mln USD. Chiny zainwestowały również w modernizację drogi kolejowej z Budapesztu do Belgradu (inwestycja
w wysokości ok. 3 mld USD) z możliwością przedłużenia do Salonik i Aten24.
Inwestycje chińskie w centralnej Azji zawierają plany budowy China-IndiaMyanmar-Bangladesh Economic Corridor, obejmujące szybką linię kolejową z Kun21 W 2015 i 2016 r. Xi Jingpin w ramach promocji inicjatywy One Belt One Road odwiedził
wiele krajów, w tym Pakistan, Kazachstan, Rosję, Białoruś, Wielką Brytanię, Wietnam, Singapur
i RPA (2015) oraz Arabię Saudyjską, Egipt, Iran, Czechy, Polskę (2016).
22 Bajeczne perspektywy przed Polsk . Nowy Jedwabny Szlak mo e zmieni map gospodarcz
wiata, http://forsal.pl/artykuly/953025,wizyta-prezydenta-chin-xi-jinpinga-w-polsce-nowyjedwabny-szlak-morawiecki-paiiiz.html, 18.06.2016 dostęp: 21.04.2017 .
23 Ile kosztuje i ile podró uje kontener z Chin, http://www.gospodarkamorska.pl/ Porty,Transport/-ile-kosztuje-i-ile-podrozuje-kontener-z-chin.html, 25.11.2016 dostęp: 02.04.2017 .
24 M. Krukowska, China’s’ one belt…, s. 160.
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ming w prowincji Yunnan do Singapuru, przez Laos, Kambodżę, Malezję, Myanmar,
Tajlandię i Wietnam. W Afryce plany obejmują linię kolejową o długości 1 400 km
w Nigerii, 800 km w Kenii, 740 km linii łączącej Dżibuti i Addis Abebę, czy też 1 400 km
linię kolejową w Czadzie, natomiast plany w zakresie infrastruktury transportu morskiego obejmują modernizację portów w Tanzanii i Mozambiku25.
Z punktu widzenia interesów Polski aktywny udział w realizacji projektu Jedwabnego Nowego Szlaku jest bardzo istotny. Kreuje on perspektywy rozwoju dla polskich
przedsiębiorstw w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi na chińskim rynku
i możliwości realizacji projektów infrastrukturalnych, technologicznych i inwestycyjnych, zwłaszcza, że Polska jest jednym z członków-założycieli Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. W dłuższej perspektywie czasowej pogłębianie współpracy gospodarczej z Chinami może spowodować wzrost wolumenu inwestycji chińskich
w Polsce i atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Budowanie relacji handlowych z pewnością wpłynąć może również na promocję Polski, polskich przedsiębiorstw i marek produktów czy usług - na chińskim rynku. W czerwcu 2016 r. w Polsce odbyło się Forum Nowego Jedwabnego Szlaku (New Silk Road Forum 2016). Celem spotkania była
promocja koncepcji budowy połączeń lądowych i morskich pomiędzy Chinami
a Europą oraz, w ślad za tym, inwestycji infrastrukturalnych.
Polsko-chińskie relacje handlowe są dość słabo rozwinięte. Najważniejszym kierunkiem rozwoju polskiego eksportu i importu w okresie 25 lat transformacji gospodarczej były rynki europejskie, najbliższe w sensie geograficznym i kulturowym. Polska
nie jest znaczącym partnerem handlowym Chin, natomiast w ujęciu regionalnym, gdy
kraje Europy rodkowej i Wschodniej są traktowane jako całość (grupa 16 krajów) –
ma istotne znaczenie handlowe dla tego kraju.
Inwestorzy chińscy są obecni w Polsce w przemyśle stalowym (koncern Liu Gong
zakupił cywilną część Huty Stalowa Wola produkcji maszyn budowlanych), branży
spożywczej (Animex został przejęty w 2013 r. przez WH Group), motoryzacyjnym
(dwie polskie fabryki koncernu części samochodowych Delphi, przejęte globalnie przez
Beijing West Industries). Większość przedsiębiorstw chińskich działających w Polsce to
niewielkie podmioty. Chiny są jednak największym partnerem gospodarczym Polski
w Azji. Polska Agencja Inwestycji i Handlu w ramach programu Go China wspomaga
polskich przedsiębiorców i obsługuje wiele projektów, generujących kilkaset miejsc
pracy, przygotowuje przewodniki dla polskich podmiotów zamierzających współpracować ze stroną chińską, utrzymuje biuro w Szanghaju. PAIiH obsługuje centrum współpracy gospodarczej Polska-Chiny, wspierające eksporterów, importerów i inwestorów
w relacjach polsko-chińskich.

25 Y. Huang, Understanding China’s Belt & Road Initiative: Motivation, framework and assessment, China Economic Re iew 2016, nr 40, s. 314-321.
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Polityka Chin w odniesieniu do krajów Unii Europejskiej jest odzwierciedleniem
całokształtu strategii międzynarodowej tego kraju, nakierowanej na budowanie potęgi
gospodarczej. Chiny konsekwentnie prowadzą politykę międzynarodową opartą na
trzech filarach: przeciwdziałaniu dominacji Stanów Zjednoczonych, dążeniu do stworzenia wielobiegunowego ładu światowego oraz osiągnięciu pozycji lidera na kontynencie azjatyckim26.
UE jest drugim, najważniejszym odbiorcą eksportu z Chin, zaraz po USA. Również
Chiny są drugim, najważniejszym dostawcą produktów i usług do UE27. Inwestycje
w Chinach dokonywane przez podmioty z UE analizowane w wymiarze geograficznym
wskazują, że największymi inwestorami z UE-28 w Chinach są Niemcy (wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2016 r. w wysokości 3,6 mld USD), Francja
(840 mln USD), Wielka Brytania (785 mln USD)28. Niemieckie inwestycje obejmowały
m.in. wybudowanie nowej fabryki silników w Pekinie przez Mercedes-Benz w ramach
inwestycji typu greenfield, jak również rozbudowę fabryki produkującej samochody
olkswagena w Tianjin i Foshan, a francuskie - utworzenie nowej filii w Guandong przez
PSA Citroen. Interesująca może być ekspansja Czech w Chinach, w których przypadku wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2016 r. wyniosła 614 mln USD).
Wartość eksportu z Chin do Unii Europejskiej w latach 2006-2016 niezmiennie rosła, osiągając największy postęp w latach 2010-2011 oraz 2013 (odpowiednio 37,7 ,
20,2 i 22,2 wzrostu rocznie. Import z Unii do Chin kształtuje się z kolei w większości w ujemnych wartościach w kontekście wzrostu rocznego (tab. 1).
Z kolei inwestycje chińskie w UE wyniosły w 2016 r. ponad 40 mld USD (w 2015 r.
ok. 22 mld USD). Na tak wysoki wolumen inwestycji złożyły się m.in. inwestycje
w sektorze medialnym i technologii informatyczno-komunikacyjnych: inwestycja spółki
Tencent w podmiot wytwarzający gry mobilne Supercell (7,4 mld USD), udział
w wysokości 49 w spółce brytyjskiej Global Switch (3 mld USD), inwestycja w wyszukiwarkę lotów Skyscanner (1,7 mld USD), centrum operacyjne Alibaba Group
w Niemczech, czy biura China Life w Wielkiej Brytanii29.

26

E. Cieślik, Efekt smoka. Skutki ekspansji gospodarczej Chin po 1978 roku, Wydawnictwo
CeDeWu, Warszawa 2012, s. 193.
27 International Trade Statistics 2016, World Trade Organisation, https://www.wto.org/
english/res e/statis e/wts2016 e/wts2016 e.pdf dostęp: 15.03.2017 .
28 EU-China FDI Monitor, 4Q2016 Update: Public Version, Foreign Direct In estment in
China, Rhodium Group, January 2017, s. 3-5, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/
tradoc 155234.pdf dostęp: 02.04.2017 .
29 EU-China FDI Monitor…, s. 5-7.

Nowy Jedwabny Szlak a relacje handlowe Polska - Chiny i Unia Europejska - Chiny

131

Tab. 1. Wartość importu i eksportu z Chin do Unii Europejskiej w latach 2006-2016
Import
Eksport
Lata
wartość
wzrost
extra- wartość (mln
wzrost
extra-EU
(mln USD)
(r/r)
EU
USD)
(r/r)
2006

195,81

14,30

63,696

2007

233,86

2008

5,50

19,40

16,10

71,82

12,80

5,80

249,10

6,50

15,70

78,31

9,00

6,00

2009

215,27

-13,60

17,40

82,42

5,30

7,50

2010

283,93

31,90

18,50

113,45

37,70

8,40

2011

295,06

3,90

17,10

136,42

20,20

8,80

2012

292,12

-1,00

16,20

144,23

5,70

8,60

2013

280,15

-4,10

16,60

148,12

2,70

8,50

2014

302,15

7,90

17,90

164,62

11,20

9,70

2015

350,64

16,10

20,30

170,36

3,50

9,50

2016
344,47
-1,80
20,20
170,08
-0,20
9,70
Extra-EU: import/eksport jako wymiany handlowej z wyłączeniem handlu pomiędzy krajami członkowskimi UE.
ródło: opracowanie własne na podstawie: European Union, Trade in goods with China, European Commission, Directorate-General for Trade, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/ september/tradoc 113366.pdf, s. 3 dostęp: 21.04.2017 .

Przykłady inwestycji bezpośrednich z innych sektorów w 2016 r. obejmują transakcje z sektora energetycznego (Meerwind, EDP), transportu i infrastruktury (A alon,
Urbaser, Piraeus Port Authority), czy rozrywki (Odeon UCI, MP Sil a) 30.
Wolumen handlu pomiędzy Chinami i Unią Europejską jest bardzo wysoki, stanowi
bowiem w latach 2015 i 2016 ponad 500 mln EUR. Zwraca uwagę jednak ujemny bilans wymiany handlowej w całym badanym okresie, który wykazuje tendencję do pogłębiania się (tab. 2. i rys. 2.).
Tab. 2. Wartość i bilans wymiany handlowej Chiny-Unia Europejska w latach 2006-2016
Lata

Bilans wymiany handlowej
Chiny – UE (mln EUR)

Wolumen handlu
Chiny – UE (mln EUR)

2006

-132,12

259,51

2007

162,04

305,69

2008

-170,80

327,40

2009

-132,85

297,70

2010

-170,00

477,00

2011

-158,64

431,47

2012

-147,90

436,35

30

Ibidem, s. 8.
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2013

-132,04

428,27

2014

-137,53

466,77

2015

-180,28

521,00

2016

-174,39

514,55

ródło: opracowanie własne na podstawie: European Union, Trade in goods...

Rys. 2. Wartość i bilans wymiany handlowej Chiny-Unia Europejska w latach 2006-2016
ródło: opracowanie własne na podstawie: European Union, Trade in goods...

Należy zauważyć, że z punktu widzenia Chin takie kraje Unii Europejskiej, jak
Niemcy stanowią ródło pozyskiwania towarów i usług zaawansowanych technologicznie, co ma duże znaczenie w kontekście rozwoju sieci transportowych, budowy i rozwoju związanej z tym infrastruktury 31.

P
Nowy Jedwabny Szlak może być rozpatrywany z punktu widzenia pożądanych korzyści, ale również wątpliwości. Do pozytywnych konsekwencji wynikających
z wdrażania tego projektu należą ułatwienia transportowe do Chin drogami alternatywnymi w stosunku do Cieśniny Malakka czy Ormuz. Nowe linie umożliwiają niezakłócone przemieszczanie w przypadku wystąpienia konfliktów wojennych na terytoriach
mórz, ale również skracają czas transportu. Dla Chin niewątpliwą zaletą jest również
szersze wykorzystanie juana chińskiego, wzmacniające potencjał umiędzynarodowienia
tej waluty.
Należy dodać, że kraje europejskie, zaangażowane w tworzenie takich podmiotów,
jak AIIB oraz inicjatywy Jedwabnego Szlaku, są zainteresowane rozwijaniem wspól31

Y. Huang, Understanding China’s Belt & Road Initiative…, s. 314-321.
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nych relacji gospodarczych. Jest to istotne dla długoterminowych geopolitycznych,
ekonomicznych i strategicznych interesów krajów europejskich, w związku z czym podejmowane są kroki uwzględniające ten kierunek rozwoju w ramach skoordynowanej
polityki unijnej32.
Inwestycje infrastrukturalne w Europie, zwłaszcza transportu kolejowego, były jednak najczęściej podejmowane w odniesieniu do indywidualnych krajów, np. Grecji czy
grupy 16+1, a nie na szczeblu unijnym. Podmiotem negocjacji jest dla Chin również
grupa pięciu krajów z Europy rodkowej i Wschodniej (Central and Eastern Europe,
CEE). W listopadzie 2015 r. podpisano porozumienie z Bułgarią, Czechami, Polską,
Serbią i Słowacją odnoszące się do idei Nowego Jedwabnego Szlaku33.
Działania w zakresie tego projektu mają duże znaczenie ekonomiczne dla krajów europejskich, powodując zmiany dotychczasowych szlaków tranzytowych. W przypadku inwestycji w port w Pireusie oraz modernizacji drogi kolejowej z Pireusu do Budapesztu, dalej do
Belgradu, jak też z Konstancy nad Morzem Czarnym przez Budapeszt do Wiednia, otwierane są nowe połączenia i możliwości, znaczące zwłaszcza dla Europy rodkowej i Wschodniej, ale także dla portów w Rotterdamie, Antwerpii czy Hamburgu34.
Pomimo rozwoju nowoczesnych dróg, przepływu technologii i różnorodności form
ekspansji, do wątpliwości dotyczących aspektów implementacji Nowego Jedwabnego
Szlaku należy forma ekspansji zagranicznej i współpracy Chin z podmiotami z innych
krajów. Niektórzy komentatorzy twierdzą, iż Chiny chętnie inwestują w krajach o niskim poziomie demokracji, lecz bogatych w surowce. Ponadto wskazuje się, że chińskie
inwestycje angażują w większości chińskich pracowników, przez co ograniczone są korzyści związane ze spadkiem bezrobocia i wzrostem zatrudnienia w krajach goszczących inwestycje. Krytykowane są również standardy dotyczące ochrony środowiska czy
corporate governance. Korporacje międzynarodowe (multinational companies, MNC)
z krajów rozwiniętych często wskazywane są jako przykład tworzenia dobrych praktyk
w kontekście standardów zarządzania, czy odpowiedzialności społecznej, które mogą
być inkorporowane w przedsiębiorstwach chińskich jako dobre praktyki, w ramach ekspansji na zagranicznych rynkach35.

B
1.
2.
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34 M. Krukowska, China’s’ one belt…, s. 160 G. Grieger, One Belt, One Road , s. 10-11.
35 L.K. Cheng, op. cit., s. 312.
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NEW SILK ROAD AND TRADE RELATIONS
POLAND CHINA AND THE EU CHINA
A
This article presents the concept of the One Belt One Road, a strategy of
commercial cooperation and the building of transport roads to strengthen China s trade,
political and cultural relations with the European Union, Asia and Africa. The role of
China in the global economy has changed in recent decades, and the channels for the
transmission of these changes are international trade, including changes in the structure
and flow of goods of arying technological le els, international in estment and finances
and participation in international institutions, existing and newly created.
The most important goals defined in the New Silk Road concept include: capturing
world markets by gaining market share in de eloping countries, direct in estment and
going global, strengthening the potential for internationalization of the Chinese currency, strengthening diplomatic capacity, relations with partner countries within China s
geopolitical strategy and the economic aspects of Asian partnerships.
The first part of the article describes the a ailable trade opportunities, while the
second focuses on Poland s role in the Silk Road, and in the latter part the analysis of
in estment and trade in China-EU relations.
The traditional trade route that existed many centuries ago has e ol ed to a large
extent due to the de elopment, cost and time spent on infrastructure and technology.
China, from a country with a relati ely low le el of economic well-being, has transformed itself into an economic powerhouse, which has an important role to play in
terms of the olume of foreign exchange reser es and the market share of raw materials
and energy.
Poland is on the route of the New Silk Route and can be an important partner in the
Central and Eastern Europe region, which will facilitate bilateral agreements on
transport, infrastructure, energy, construction and finance.

EWA IGNACIUK

WPŁYW UREGULOWAŃ CZASU PRACY KIEROWC W
SAMOCHOD W CIĘ AROWYCH NA PODA USŁUG
TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE

S
Rozwój polskiego rynku usług transportu drogowego odbywa się
w warunkach silnej konkurencji ze strony przewo ników zagranicznych oraz innych gałęzi transportu, braku niezbędnej infrastruktury drogowej, a także kapitału potrzebnego
do zakupu odpowiednich środków transportu. W takich okolicznościach implementacja
do polskiego prawa Konwencji AETR oraz Rozporz dzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnosz cych si do transportu drogowego, stała się dodatkową barierą rozwoju zarobkowego transportu drogowego w Polsce, będącego ważnym
ogniwem w łańcuchu dostaw.

W
Czas pracy, jako kategoria ekonomiczna, jest nieodłącznym problemem procesów
gospodarczych i czynnikiem określającym stosunki ekonomiczne w danej społeczności.
Warunkuje wykorzystanie czynników produkcji oraz staje się miarą wartości pracy
włożonej w wytworzenie dóbr lub usług. Determinuje rozwój relacji społecznych
i wpływa na ocenę jakości życia społeczeństwa. Problematyka czasu pracy, w tym czasu
realizacji usług przewozowych, ma szczególne znaczenie dla operatorów logistycznych
i przedsiębiorstw transportowych, ze względu na złożoność oferowanych usług oraz
szczególne wymogi wynikające z rodzaju świadczonych usług, a także narastające procesy konkurencji w ramach sektora, wymuszające poszukiwanie ródeł minimalizowania czasu przemieszczania ładunków. Sprawne przewozy produktów umożliwiają
przedsiębiorstwom korzystającym z usług transportowych, zwiększanie zakresu prowadzonej działalności, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, zaś problemy z terminowym odbiorem i dostawą towaru, skutkować mogą utratą kontrahentów i pogorszeniem
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sytuacji ekonomicznej przewo ników1, a w konsekwencji, obniżeniem ogólnej efektywności gospodarki narodowej2. Dodatnia korelacja między kondycją ekonomiczną
transportu a zmianami ilościowymi i jakościowymi w gospodarce, wynika z faktu, że
transport pełni zarówno funkcję konsumpcyjną (zaspokaja potrzeby przewozowe), produkcyjną (stwarza warunki do prowadzenia działalności gospodarczej), jak i integracyjną (sprzyja integracji państwa i społeczeństwa)3, przez co rozwój gospodarki wywołuje
popyt na transport4, zaś rozwój transportu stymuluje gospodarkę5.
Celem publikacji jest ukazanie wpływu ograniczeń w czasie prowadzenia samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych na podaż usług oferowanych przez polskich przewo ników drogowych, w tym w ramach łańcuchów dostaw. Biorąc pod uwagę fakt, że polskie przedsiębiorstwa transportowe, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza,
zmuszone były dokonać wielu zmian, które nie pozostały bez wpływu na ich kondycję
ekonomiczną, można przypuszczać, że konsekwencją nowych uregulowań prawnych
w tym obszarze, będzie spadek liczby przewo ników oraz wolumenu wykonywanej
przez nich pracy przewozowej.

S

Zmiany ustrojowe i przeobrażenia gospodarcze w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, w tym m.in. zmiany w strukturze produkcji i kanałach dystrybucji towarów, wzrost znaczenia usług w gospodarce narodowej, zwiększenie obrotów
handlu zagranicznego oraz zmiany w strukturze własnościowej w wielu obszarach gospodarki, spowodowały wzrost popytu na usługi transportowe, w tym przewozy realizowane przez samochodowy transport zarobkowy przemieszczający towary w ramach
łańcuchów dostaw. Przełomem w procesie rozwoju rynku usług transportowych było
wejście w życie Ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 41 poz. 324) oraz Ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 51 poz. 298). Ustawy te usunęły bariery wejścia na
rynki dóbr i usług, dzięki czemu niemal każdy mógł założyć działalność gospodarczą,

1

Z. Kordel, Transport samochodowy w systemach logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 34.
2 K. Wojewódzka-Król, Polityka rozwoju transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 79.
3 M. Wasiak, I. Jacyna-Gołda, Transport drogowy w łańcuchu dostaw. Wyznaczanie kosztów,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, s. 37.
4 Gdyż do realizacji niemal wszystkich form działalności gospodarczej niezbędny jest udział
transportu por. M. Mindur, Wzajemne zwi zki i zale no ci mi dzy rozwojem gospodarki a transportem, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa 2004, s. 139.
5 A. Skala, Decoupling w sektorze transportu - weryfikacja zjawiska w warunkach spowolnienia
wzrostu gospodarczego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 2012, nr 87, s. 3.
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w tym także jako przewo nik prywatny6. W efekcie zmian doszło do pogłębienia dominacji transportu samochodowego na polskim rynku przewozów7, zmiany struktury
transportu samochodowego, nasilenia konkurencji cenowej oraz otwarcia na konkurencję zagraniczną8. Od początku lat dziewięćdziesiątych następował systematyczny wzrost
liczby przedsiębiorstw zajmujących się zarobkowym transportem samochodowym
(z 1 091 w dniu 31 XII 1991 r. do 2 037 31 XII 1998 r.9) oraz wykonywanej przez nie
pracy przewozowej (z 18 639 mln tkm w 1991 r. do 45 046 mln tkm w 1999 r.)10. Rosła
też praca przewozowa transportu samochodowego ogółem, która do 1999 r. niemal uległa podwojeniu (wzrosła z 40 293 mln tkm w 1990 r. do 70 452 mln tkm w 1999 r.).
Wzrost ten dokonał się przede wszystkim kosztem transportu kolejowego, w którym,
w analizowanym okresie, wykonana praca przewozowa zmniejszyła się o 33,59
(z 83 530 mln tkm w 1990 r. do 55 471 mln tkm w 1999 r.). Rozwojowi transportu samochodowego, w następstwie otwarcia gospodarki na wymianę towarową z Europą Zachodnią, sprzyjały przekształcenia w strukturze gałęziowej transportu ładunków, wynikające z ogólnoeuropejskich tendencji, związanych z odchodzeniem od przewozów kolejowych na rzecz transportu samochodowego11. Warto w tym miejscu podkreślić, że
substytucja przewozów kolejowych transportem samochodowym w Polsce, dokonywała
się wolniej, niż w 15 krajach członkowskich Unii Europejskiej, zapewniając transportowi kolejowemu 14,3 12 udział w przewozach ładunków w 1999 r. (wobec 6 udziału
kolei w przewozie ładunków w UE-15).
Proces restrukturyzacji polskiego transportu przebiegał w warunkach trudności
z pozyskaniem kapitału finansowego, potrzebnego do dokonania wszystkich koniecznych zmian we flocie i infrastrukturze transportu. Niedokapitalizowanie podmiotów
realizujących zarobkowy transport samochodowy przyczyniło się - w początkowym
okresie procesu transformacji13 – do zmniejszenia liczby posiadanych przez nie samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych (z 48 153 w dniu 31 XII 1991 r. do

6 K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Małe i rednie przedsi biorstwa
w transporcie samochodowym. Stan – strategia, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
2015, s. 81.
7 Udział transportu samochodowego w przewozie ładunków w Polsce wzrósł: (1) według ton
- z 79,9 w 1990 r. do 81,8 w 1999 r. (2) według tkm – z 29,0 do 48,1 w 1999 r. zob.
J. Burnewicz, K. Szałucki, Wpływ członkowstwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce,
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003, s. 15-16.
8 E. Teichmann, Transformacja rynkowa w Polsce i Europie rodkowej i Wschodniej a europejskie procesy integracyjne, International Journal of Management and Economics 1996, nr 1, s. 69.
9 Dane dla przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 5 osób.
10 Obliczenia własne na podstawie Rocznika Statystycznego 2001, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001, s. 406.
11 Przykładowo, w krajach należących do Unii Europejskiej (UE-15), przewóz ładunków
transportem samochodowym wzrósł (w tonach) z 79,9 w 1990 r. do 83,2 w 1999 r., podczas,
gdy w tym samym czasie odsetek kolejowych przewozów ładunków zmniejszył się z 8,7 do
6 zob. J. Burnewicz, K. Szałucki, op. cit., s. 15.
12 W tonach.
13 W latach 1990-1995.
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24 908 31 XII 1995 r. 14). Osiągnięty w tym czasie wzrost pracy przewozowej był efektem poprawy wykorzystania taboru samochodowego (z 0,404 w 1991 r. do 0,546
w 1995 r.15) oraz wydłużenia średniej odległości przewozu jednej tony ładunku (z 63,96 km
w 1991 r. do 88 km w 1995 r.)16. Rozwój gospodarki rynkowej w drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych, w tym rozszerzanie się rynków zaopatrzenia i zbytu, wzrost specjalizacji i kooperacji podmiotów17, sprzyjał dalszej aktywizacji polskiego rynku usług
transportowych. Zwiększeniu uległa zarówno liczba przedsiębiorstw zajmujących się
zarobkowym przewozem ładunków przy wykorzystaniu transportu samochodowego, jak
i realizowana przez nie praca przewozowa (z 28 178 mln tkm w 1996 r. do 45 046 mln
tkm w 1999 r.)18, w tym w komunikacji międzynarodowej (z 6 866,6 mln tkm w 1996 r.
do 9 069,2 mln tkm w 1999 r.). Wraz ze wzrostem pracy przewozowej w zarobkowym
transporcie samochodowym następowało dalsze wydłużanie odległości przewozu jednej
tony ładunku z 98,42 km w 1996 r. do 120,98 km w 1999 r.). Procesy te zachodziły,
pomimo wprowadzonego w 1992 r. obowiązku posiadania, przydzielanej przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, koncesji19 na konkretny pojazd samochodowy wykorzystywany w transporcie międzynarodowym20.
W efekcie zmian, u progu XXI w., polscy przewo nicy drogowi byli drugą21 co do
wielkości grupą, na europejskim rynku usług transportowych, zaś co piąty22 tonokilometr wykonanej przez polskich przewo ników pracy przewozowej w ramach zarobkowego transportu ładunków, miał miejsce na rynku międzynarodowym.
Znaczna liczebność przedsiębiorstw transportowych, nie wpływała jednak, na ich
udział w światowych przewozach ładunków transportem drogowym. Wykonana przez

14

Dane dla przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 5 osób.
Ibidem.
16 Transport-wyniki działalno ci 1991, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1992, s. 23
Transport-wyniki działalno ci 1996, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1997, s. 36
M. Mindur, Transport w gospodarce, w: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, pod red. B. Liberadzki i M. Mindur, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom, 2007, s. 81.
17 S. Krzemiński, Konkurencyjno
polskich przedsi biorstw transportu samochodowego
w: Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w transporcie na sprawno i efektywno
jego funkcjonowania, pod red. W. Paprocki i J. Pieriegud, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, s. 93.
18 Dane dla przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 5 osób.
19 Wprowadzone 1 stycznia 1998 r. kontyngentowanie koncesji sprawiło, że rynek usług
transportowych dla nowych operatorów międzynarodowych został do 2002 r. praktycznie zamknięty K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, W. Gis, J. Waśkiewicz, I. Balke, P. Pawlak, Polski
transport samochodowy ładunków, Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa 2016, s. 75.
20 W latach 1992-1997 wydano 23 250 koncesji na przewóz ładunków w transporcie międzynarodowym K. Bentkowska-Senator, Z. Kordel, J. Waśkiewicz, Małe i rednie przedsi biorstwa..., s. 81.
21 W 1999 r. najwięcej przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie samochodowego
transportu drogowego, było zarejestrowanych w Hiszpanii (131 225).
22 W 1999 r. 20,13 .
15
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polskich przewo ników praca przewozowa w 1999 r. stanowiła zaledwie 4,9 23 łącznych przewozów ładunków transportem samochodowym w EU-25. Przyczyn takiego
stanu można się doszukiwać w słabej kondycji ekonomicznej polskich przewo ników
i ograniczonym potencjale w zakresie świadczonych usług. Jak bowiem wynika z danych Eurostat, spośród 98 149 zarejestrowanych w 1999 r. w Polsce podmiotów zajmujących się transportem ładunków, 88 stanowili przedsiębiorcy posiadający jedynie jeden samochód ciężarowy lub ciągnik siodłowy (86 371 przedsiębiorstw). Przy rosnących kosztach działalności oraz wysokiej konkurencji cenowej, nie tylko oni, ale także
większe przedsiębiorstwa transportowe odnotowały w końcówce lat dziewięćdziesiątych ujemy wynik finansowy i wska niki rentowności obrotu24.

P

Warunki, w jakich wykonywane są usługi transportowe świadczone przez polskich
przewo ników, regulowane są zarówno przez przepisy krajowe, jak i międzynarodowe,
w tym rozporządzenia i konwencje Unii Europejskiej. Do najważniejszych dokumentów
określających warunki socjalne wykonywanej przez kierowców zawodowych pracy, należą: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24,
poz. 141), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92 poz. 897), Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L.06.102.1.)25 oraz Konwencja
AETR, dotycząca pracy załóg pojazdów, które wykonują międzynarodowe przewozy
drogowe26. Celem zapisanych w wymienionych dokumentach regulacji, jest usprawnie-

23 W 1999 r. 116,31 mld tkm, wobec 1 439,9 mld tkm pracy przewozowej wykonanej transportem samochodowym w EU-25.
24 W latach 1998 i 1999 wynik finansowy netto przedsiębiorstw, w których pracowało więcej
niż 20 osób, wyniósł odpowiednio: -1492,8 mln PLN i -2225,7 mln PLN, zaś wska nik rentowności obrotu netto wyniósł w tych podmiotach: -4,5 i -6,2 zob. Transport-wyniki działalno ci
1999, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2000, s. 7-8.
25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczy przewozów drogowych
ładunków pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz do transportu osób
przy wykorzystaniu pojazdu przystosowanego do przewozu co najmniej 9 osób (wraz z kierowcą), realizowanego na terenie krajów Unii Europejskiej oraz pomiędzy tymi krajami, a także pomiędzy krajami Unii Europejskiej, Szwajcarią i państwami-sygnatariuszami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
26 Umowa europejska sporządzona w Genewie 1lipca 1970 r., ratyfikowana przez Polskę
30 sierpnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1087), ma zastosowanie w odniesieniu do przewozu drogowego realizowanego na terenie Wspólnoty Europejskiej lub na obszarze państwa będącego stroną AETR. Pełna implementacja przepisów AETR w zakresie przerw i odpoczynku
w pracy kierowcy miała miejsce dopiero 28 marca 2014 r., w wyniku podpisania przez Prezydenta
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nie oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także uregulowanie warunków zatrudnienia w przewozach drogowych, zgodnie z zasadami określonych przez
Międzynarodową Organizację Pracy27.
Zarówno Kodeks pracy, jak i Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, nie naruszają postanowień zawartych w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006
oraz w Konwencji AETR28, gdyż - zgodnie z art. 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – ratyfikowane umowy międzynarodowe mają prymat nad uregulowaniami krajowymi29. Ponadto regulują one jedynie czas pracy, nie poruszając zagadnień dotyczących
czasu prowadzenia oraz przerw w prowadzeniu pojazdu.
Przywołane w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. pojęcie czasu pracy kierowców,
różni się jednak od użytego w Kodeksie pracy określenia czas pracy ,30 rozumianego,
jako czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy
lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 1 k.p.). Przez czas
pracy kierowców ustawodawca rozumie czas od rozpocz cia do zakończenia pracy,
która obejmuje wszystkie czynno ci zwi zane z wykonywaniem przewozu drogowego,
w szczególno ci: (1) prowadzenie pojazdu; (2) załadowywanie i rozładowywanie oraz
nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem; (3) nadzór oraz pomoc osobom wsiadaj cym
i wysiadaj cym; (4) czynno ci spedycyjne; (5) obsług codzienn pojazdów i przyczep;
(6) inne prace podejmowane w celu wykonania zadania słu bowego lub zapewnienia
bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy; (7) niezb dne formalno ci administracyjne; (8)
utrzymanie pojazdu w czysto ci (art. 6 pkt 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie
pracy kierowców) a także czas, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy,
w gotowości do jej wykonywania (art. 6 pkt 2.)
Czasowy limit prowadzenia pojazdu oraz obligatoryjne przerwy i czas odpoczynku
kierowców uregulowane zostały w Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 z dnia 15 marca
2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do
transportu drogowego oraz w międzynarodowej umowie multilateralnej AETR. Określają one, że dzienny31 czas prowadzenia pojazdu samochodowego o łącznej masie

RP Zmiany do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg wykonujących międzynarodowe
przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 408).
27 Konwencja AETR, http://czaskierowcy.pl/konwencja-aetr/ dostęp: 12.02.2017 .
28 Ł. Prasołek, Przepisy o czasie pracy kierowców z praktycznym komentarzem eksperta,
http://www.rp.pl/artykul/58658-Przepisy-o-czasie-pracy-kierowcow-z-praktycznym-komenta-rzemeksperta.html ap-1 dostęp: 10.12.2016 .
29 M. Miąsko, Relacja systemowa prawa pracy kierowców pomi dzy wspólnotowymi i krajowymi, a tak e multilateralnymi umowami euroazjatyckimi, http://jazdaprawna.pl/2013/
11/24/relacja-systemowa-prawa-pracy-kierowcow-wystepujaca-pomiedzy-dyrektywamirozporzadzeniami-we-decyzjami-wykonawczymi-wytycznymi-ke-ustawami-i-rozporzadzeniamikrajowymi-a-takze-multilateralnymi-umo/ dostęp: 10.12.2016 .
30 Ł. Prasołek, Przepisy o czasie pracy kierowców z praktycznym komentarzem eksperta,
http://www.rp.pl/artykul/58658-Przepisy-o-czasie-pracy-kierowcow-z-praktycznymkomentarzem-eksperta.html ap-1 dostęp: 10.12.2016 .
31 Rozumiany jako 24 godzinna zmiana robocza.
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(z przyczepą bąd naczepą) powyżej 3,5 tony32 oraz czas transportu osób za pomocą pojazdu przeznaczonego do przewozu więcej niż 9 osób wraz z kierowcą33 nie może być
dłuższy niż dziewięć godzin (w razie konieczności, dobowy czas pracy kierowcy może
być wydłużony do dziesięciu godzin, jednak sytuacja taka nie może mieć miejsca częściej niż dwa razy w tygodniu). I chociaż tygodniowy limit godzin jazdy, osoby kierującej tego typu pojazdami, został wprost wskazany dopiero w Rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r.34, to już wcześniej - na podstawie
wskazanych w Konwencji AETR oraz Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/198535,
obligatoryjnych przerw odpoczynku po nie więcej niż sześciu kolejnych dziennych
okresach jazdy - można było wywnioskować, że maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu wynosi 56 godzin36. Warto w tym miejscu dodać, że do całodniowego
czasu jazdy kierowcy zaliczają się wszystkie czynności związane z przygotowaniem
pojazdu, takie jak czas dojazdu do miejsca załadunku oraz krótkie przerwy w je dzie
pojazdu. Przekroczenie, przy wykonywaniu przewozu drogowego, maksymalnego dobowego okresu prowadzenia pojazdu o czas powyżej 15 minut, ale nie dłuższy niż
o 1 godzinę, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 150 PLN. Za każdą rozpoczętą

32 Przepisy nie mają zastosowania do przewozów dokonywanych pojazdami: (1) których
maksymalna dopuszczalna prędkości nie przekracza 30 kilometrów na godzinę (2) przeznaczonymi lub podlegającymi kontroli służb zbrojnych, służb obrony cywilnej, służb przeciwpożarowych i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego (3) przeznaczonymi dla usług
kanalizacyjnych, ochrony przeciwpowodziowej, wodociągowych, gazowniczych i energetycznych, zarządów dróg, usług oczyszczania, telegraficznych, przewozu artykułów pocztowych,
transmisji radiowej, usług telewizyjnych oraz związanych z wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych, czy też wyspecjalizowanymi pojazdami pomocy technicznej (4) używanymi w stanach nadzwyczajnych lub przeznaczonymi do zadań medycznych,
czy ratownictwa (5) pojazdami używanymi do niehandlowych przewozów w celach prywatnych
(6) pojazdami przechodzącymi próby drogowe w celu ulepszeń technicznych, naprawczych lub
utrzymania oraz pojazdami nowymi bąd przebudowanymi, które jeszcze nie weszły do ruchu,
pojazdami przewożącymi wyposażenie cyrkowe i wesołych miasteczek lub używanymi do odbioru mleka w gospodarstwach rolnych lub odwożące do tych gospodarstw pojemniki na mleko bąd
produkty mleczne przeznaczone do karmienia bydła ródło: art. 4. Rozporządzenia Rady (EWG)
NR 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych
odnoszących się do transportu drogowego.
33 Na jakiej cz ci trasy obowi zuje umowa AETR, a na jakiej rozporz dzenie nr 561/2006?
http://barbo.pl/na-jakiej-czesci-trasy-obowiazuje-umowa-aetr-a-na-jakiej-rozporzadzenie-nr-5612006/
dostęp: 24.11.2016 .
34 W art. 6 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do
transportu drogowego (Dz. Urz. UE L.06.102.1.) stwierdza się, że tygodniowy czas prowadzenia
pojazdu nie może przekraczać 56 godzin, zaś łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch
kolejnych tygodni nie może przekraczać 90 godzin.
35 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.
36 Z. Kordel, Transport samochodowy w systemach logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 53.
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kolejną godzinę wydłużonego czasu prowadzenia pojazdu, nakładany jest mandat karny
w wysokości 200 PLN37.
Naruszaniu przepisów o czasie pracy kierowców, przeciwdziałać ma nałożony na
kierowców i właścicieli przedsiębiorstw transportowych, obowiązek prowadzenia pełnej
dokumentacji dotyczącej całodobowej aktywności poszczególnych kierowców w każdym dniu, w którym (choćby przez chwilę) prowadzą oni pojazd. Kierowca, który rozpoczyna przewóz drogowy, oprócz zapisów z bieżącego dnia (na tzw. wykresówce lub
karcie kierowcy) musi posiadać przy sobie także udokumentowany czas prowadzenia
pojazdu i okresy odpoczynku z 28 dni poprzedzających dzień kontroli38. Nieprawidłowości w sposobie prowadzenia dokumentacji lub jej brak zagrożone są karą finansową,
która w Polsce wynosi od 50 PLN do 5000 PLN39. Grzywna może zostać nałożona zarówno na kierowców nieprzestrzegających przepisów dotyczących czasu pracy, jak i zatrudniających ich właścicieli przedsiębiorstw transportowych.
Sposobem właścicieli przedsiębiorstw transportowych na lepsze wykorzystanie taboru i poprawę rentowności swoich przedsiębiorstw, stało się delegowanie do wykonywania zlecenia transportowego tzw. podwójnej obsady kierowców. W załodze kilkuosobowej (np. dwuosobowej) ogólne zasady dotyczące czasu prowadzenia pojazdu,
przerw i odpoczynku (z wyjątkiem przerwy dziennej oraz czasu trwania zmiany roboczej) pozostają takie same jak w przypadku obsady jednoosobowej, różne są natomiast
zasady organizacji pracy40, dzięki czemu czas zmiany roboczej załogi dwuosobowej
może się wydłużyć nawet do 30 godzin.

P

,

Ratyfikowanie przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji AETR 30 sierpnia 1999 r.,
a następnie przyjęcie Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego zmieniło sytuację polskich przewo ni-

37

Czas pracy kierowców w PL i UE, http://csk.szczecin.pl/czas-pracy-kierowcow-w-pl-i-ue/
dostęp: 12.02.2017 .
38 M. Salwa, Sankcje za brak pełnego udokumentowania przez kierowc swojej aktywno ci
w danej dobie oraz za nieudokumentowanie faktu nieprowadzenia pojazdu, http://transtica.pl/
news/84/65/Sankcje-za-brak-pelnego-dokumentowania-przez-kierowce-swojej-aktywnosci-wdanej-dobie-oraz-za-nieudokumentowanie-faktu-nieprowadzenia-pojazdu.html dostęp: 12.02.2017 .
39 Wysokość kary uzależniona jest od rodzaju stwierdzonego naruszenia. Katalog naruszeń,
w zakresie ewidencji czasu jazdy i postoju, i odpowiadających im grzywien zamieszczony jest
w Załączniku nr 1 i nr 3, do Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 125, poz. 1371).
40 Podwójna obsada - podstawowe zasady, http://www.trackerinfo.eu/najczesciej-zadawanepytania/id-podwojna-obsada---podstawowe-zasady dostęp: 12.02.2017 .
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ków41, nie tylko w zakresie świadczenia usług przewozowych42 w transporcie międzynarodowym, lecz także w ramach przewozów wewnętrznych. Surowsze normy czasu
prowadzenia samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych43, spowodowały zarówno wzrost kosztów osobowych, jak i wydłużenie czasu realizacji usług przewozowych, lecz także wymusiły doposażenie pojazdów w odpowiednie urządzenia służące
do ewidencjonowania czasu jazdy44. W konsekwencji, wzrosły nie tylko koszty wynagrodzeń (z 10 264,9 mln PLN w 1998 r. do 11188,9 mln PLN w 1999 r. oraz z 11 057,6 mln
PLN w 2005 r. do 11 781,8 mln PLN w 2006 r.) i amortyzacja (z 2 957,4 mln PLN
w 1998 r. do 3 113,8 mln PLN w 1999 r. oraz z 3 802 mln PLN w 2005 r. do 4 184,3
mln PLN w 2006 r.), lecz także koszty szkoleń dla kierowców i właścicieli przedsiębiorstw oraz koszty innych usług obcych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa
transportowe (z 8 875,5 mln PLN w 1998 r. do 9 234,7 mln PLN w 1999 r. oraz
z 19 129,6 mln PLN w 2005 r. do 22 366,9 mln PLN w 2006 r.).45 Wzrost w 1999 r. –
w porównaniu z 1998 r. – kosztów podatków i opłat transportowych (o 28,81 ), kosztów zużycia materiałów i energii (o 9,74 ), wynagrodzeń brutto i świadczeń na rzecz
pracowników (o 9 ), amortyzacji (o 5,29 ) i usług obcych (o 4,05 ), przy wynoszącym zaledwie 8,18 wzroście przychodów ze sprzedaży, pogłębił trudności ekonomiczne sektora transportowego, skutkując osiągnięciem ujemnego wyniku finansowego
brutto (-2 225,7 mln PLN). Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja finansowa
przedsiębiorstw transportowych w 2007 r., kiedy to, pomimo wzrostu obciążeń finansowych przewo ników drogowych, będących konsekwencją ograniczenia czasu prowa41 Z wyjątkiem międzynarodowego przewozu: (1) ładunków - pojazdami samochodowymi
o łącznej masie do 3,5 t, (2) osób - pojazdami, o liczbie miejsc siedzących (łącznie z kierowcą)
nie większą niż 9, (3) pojazdami specjalistycznymi, których maksymalna prędkość nie przekracza
30 km na godzinę.
42 Z wyjątkiem przewo ników świadczących usługi w ramach przewozu: (1) ładunków - pojazdami samochodowymi o łącznej masie do 3,5 t, (2) osób - pojazdami, o liczbie miejsc siedzących (łącznie z kierowcą) nie większą niż 9, (3) pojazdami specjalistycznymi, których maksymalna prędkość nie przekracza 30 km na godzinę.
43 Wprowadzone w 1999 r. dla przewozów międzynarodowych określonych w Konwencji
AETR i w 2006 r. dla przewozów krajowych, objętych postanowieniami Rozporządzenia (WE) nr
561/2006 z dnia 15 marca 2006 r.
44 Na mocy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia
1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz.U. nr 44, poz. 432 z dnia 15 maja 1999 r.) wszystkie pojazdy samochodowe: (1) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton, zarejestrowane po raz pierwszy po 31 grudnia 1994 r.
oraz (2) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony - wyprodukowane po
31 grudnia 1999 r., powinny być wyposażone w urządzenia samoczynnie rejestrujące czas jazdy
oraz postoju (tachograf). Od dnia wejścia Polski do Unii Europejskiej, nowo wyprodukowane
samochody ciężarowe o nośności powyżej 3,5 tony i autobusy muszą być wyposażone w tachografy elektroniczne, zaś wyposażenie samochodów w tachografy analogowe (mechaniczne) zostało dopuszczone we wszystkich pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton zarejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 1984 r. oraz w samochodach ciężarowych 3,5 tony
DMC, wyprodukowanych po 31 grudnia 1999 r.
45 Dla lat 1998-1999 dane dla podmiotów o liczbie pracujących powyżej 20 osób, zaś dla lat
2005-2006 dane dla podmiotów o liczbie pracujących powyżej 49 osób ródło danych: Transport-wyniki działalno ci 1999…, s. 81.

Wpływ uregulowań czasu pracy kierowców samochodów ci arowych na poda …

145

dzenia pojazdu w przewozach krajowych, przedsiębiorstwa transportowe osiągnęły dodatni wynik finansowy (3 738,7 mln PLN), który, dodatkowo był większy, w porównaniu z rokiem 2006, o 20,31 46.
Biorąc pod uwagę fakt, że podaż usług transportowych jest iloczynem47: ilostanu
inwentarzowego posiadanego taboru, który posiada przedsiębiorstwo w danym okresie
(Di), wska nika gotowości technicznej środków transportowych (At), wska nika wykorzystania taboru gotowego technicznie (Agt), średniego dobowego czasu pracy środków
transportowych w danym okresie rozliczeniowym (Td), średniej prędkości technicznej
osiągniętej w pracy przez środki transportowe w danym czasie ( t), wska nika wykorzystania przebiegu (B), maksymalnej ładowności środków transportu w pracy ( d) oraz
wska nika jej wykorzystania (E)
Ppd Di
,
ograniczenia w czasie prowadzenia pojazdu wpływają negatywnie na podaż usług
transportowych. Zjawisko to dostrzec można w danych statystycznych z 1999 r., przedstawiających pracę przewozową ogółem oraz pracę przewozową przypadającą na 1 samochód wykorzystywany do drogowego transportu ładunków. Rzeczywista praca
przewozowa osiągnięta w 1999 r. przez samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe wykorzystywane do transportu ładunków (70,452 mld tkm), była niższa od wielkości potencjalnej48, zarówno obliczonej na podstawie produktywności przewozowej z 1998 r.
(74,889 mld tkm), jak i przeciętnej produktywności z lat 1996-1998 (70,951 mld tkm).
Liczba tonokilometrów przypadających na 1 środek transportu drogowego, zmniejszyła
się o 5,93 (z 44,50 tys. tkm w 1998 r. do 41,86 tys. tkm w 1999 r.), przy 5,7 wzroście liczby samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych (z 1 562,8 tys. tkm
w 1998 r. do 1 682,9 tys. tkm w 1999 r.).49 Spowodowane to było, nie tylko nowymi
uregulowaniami dotyczącymi czasu prowadzenia pojazdu w przewozach międzynarodowych objętych konwencją AETR, lecz było także konsekwencją kryzysu rosyjskiego
z 1998 r., w wyniku którego spadło zapotrzebowanie na usługi transportowe realizowane do tego kraju. Szacuje się, że trudna sytuacja ekonomiczna, w jakiej znalazła się gospodarka rosyjska, przyczyniła sie do trzykrotnego spadku, w latach 1997-1999, liczby
przejazdów pojazdów ciężarowych przez wschodnią granicę Polski (z niemal 250 tys.
w 1997 r. do nieco ponad 80 tys. w 1999 r.)50.

46

Obliczenia własne na podstawie Transport-wyniki działalno ci 2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008, s. 80.
47 A. Letkiewicz, Gospodarowanie w transporcie samochodowym. Wybrane zagadnienia,
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 57.
48 Obliczona na podstawie iloczynu produktywności 1 środka transportu drogowego z okresu
poprzedniego oraz liczby samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych w roku, dla którego
ustalana jest potencjalna wielkość pracy przewozowej drogowych środków transportu, ceteris paribus.
49 Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
50 P. Rosik, Dost pno
l dowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego, Polska Akademia Nauk,
Warszawa 2012, s. 151.
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W odmiennych warunkach rynkowych nastąpiło wdrożenie do polskiego prawa,
Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca
2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do
transportu drogowego. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wywołało ożywienie gospodarcze, a wraz z nim wzrost wymiany towarowej i zapotrzebowania na usługi transportowe. Umożliwiło dostęp do nowych rynków i odbiorców usług przewozowych.
Wymusiło też przekształcenia w strukturze zarządzania, oparte na mechanizmie rynkowym. Ujednoliciło przepisy regulujące warunki funkcjonowania rynku usług transportowych, czy też umożliwiło dostęp do funduszy europejskich wspierających rozwój infrastruktury transportowej. Z drugiej jednak strony, przyczyniło się do zwiększenia
konkurencji ze strony przewo ników zachodnich, wzrostu kosztów modernizacji środków transportu, celem ich dostosowania do wymogów technicznych obowiązujących
we Wspólnocie, a także poniesienia przez polskich przewo ników dodatkowych kosztów harmonizacji socjalnej (np. kosztów podnoszenia kwalifikacji personelu) 51.
W kolejnym roku, po przystąpieniu Polski do struktur europejskich, na polskim
rynku usług transportowych funkcjonowało 70 383 przewo ników drogowych (wobec
77 518 w 2004 r.), z czego ponad 3/4 (78,29 tj. 55 106 przedsiębiorców) dysponowało
zaledwie jednym samochodem ciężarowym lub ciągnikiem siodłowym (78,62 w 2004
r.). Przewieziono łącznie 863 395 tys. ton ładunków52 i wykonano pracę przewozową
równą 111,826 mld tkm53, czyli większą, w porównaniu ze stanem z roku akcesji, odpowiednio o: 11,79 i 8,77 . Wzrost - w stosunku do 2004 r. - pracy przewozowej
(o 8,7 ), przy mniejszej liczbie pojazdów używanych w drogowym transporcie ładunków (o 3,7 ), skutkował zwiększeniem pracy przewozowej przypadającej na jeden samochód ciężarowy lub ciągnik siodłowy (z 42,99 tys. tkm w 2004 r. do 48,52 tys. tkm
w 2005 r.)54.
Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, znaczący udział w strukturze
kosztów rodzajowych przedsiębiorstw transportu drogowego55 miały w 2005 r. koszty
usług obcych (28,4 ), wynagrodzeń brutto łącznie ze świadczeniami na rzecz pracowników (28,2 ) oraz zużycie materiałów i energii (27,6 ). W czasie, gdy wchodziło
w życie56 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 r., tj. w latach 2006 oraz 2007, w kosztach
transportu drogowego rósł udział usług obcych (do 31,3 w 2006 r. i 34,3 w 2007 r.)
oraz malał odsetek nakładów na wynagrodzenia brutto (do 25,6 w 2006 r. i 24,6
w 2007 r.). Przeciętna liczba zatrudnionych, w przewozie ładunków, zwiększyła się
z 226 932 tys. osób w 2006 r. do 245 104 tys. w 2007 r. (tj. o 8 ), podczas, gdy liczba
samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych wzrosła z 2 392,7 tys. w 2006 r. do
51 M. Bąk, Integracja i transformacja - procesy kształtuj ce obraz dzisiejszej Europy. Próba
analizy teoretycznej i praktycznej w: Rola transportu w integracji europejskiej, pod red.
S. Miecznikowskiego, Polskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2001, s. 35.
52 77,9
ogółem obsłużonej masy ładunkowej.
53 52,5
pracy przewozowej ogółem.
54 Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat.
55 O liczbie pracujących większej niż 49.
56 Z wyjątkiem art.10 ust.5, art. 26 ust.3 i 4 oraz art. 27 (których postanowienia weszły w życie 1 maja 2006 r.), Rozporządzenie zaczęło obowiązywać 11 kwietnia 2007 r.
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2 520,6 w 2007 r. (tj. o 5,3 ). W pierwszym pełnym roku obowiązywania nowych uregulowań dotyczących czasu prowadzenia pojazdu – w 2008 r. – liczba pracujących
w podmiotach świadczących usługi transportowe towarów wzrosła do 267 217 tys. osób
(tj. o 9,02 ), podczas gdy liczba pojazdów zwiększyła się do 2709,7 tys. (tj. o 7,5 ).
Chociaż wynoszący 9,3 wzrost – w porównaniu z 2007 r. – pracy przewozowej
w transporcie samochodowym spowodował przyrost przeciętnej liczby tonokilometrów
wykonanych przez 1 samochód ciężarowy/ciągnik siodłowy (60,87 tys. tkm), to jednak
był to najmniejszy wzrost przeciętnej pracy przewozowej środka transportu drogowego
od 2003 r. (wzrost o 1,7 ). Lata 2008 i 2009 przyniosły zmiany w strukturze przedsiębiorstw zajmujących się transportem samochodowym ładunków. W porównaniu z 2007
r. zmniejszył się udział przedsiębiorstw posiadających do 9 samochodów w ogólnej
liczbie przewo ników drogowych ładunków (z 98,83 w 2007 r. do 98,32 w 2008 r.
oraz do 94,25 w 2009 r.) oraz wzrósł odsetek przedsiębiorstw zatrudniających więcej
niż 20 pracowników (z 8,55 w 2007 r. do 8,73 w 2008 r. i 10,22 w 2009 r.). Chociaż kondycja ekonomiczna dużych przedsiębiorstw transportowych57 nadal pozostawała dobra, to jednak nie osiągnęły one wska ników dynamiki wyniku finansowego brutto
z 2005 i 2006 roku. W pó niejszym okresie, negatywnie na polski rynek usług transportowych, oddziaływał światowy kryzys finansowy z 2007 r., który w kolejnych latach
przeniknął do realnej gospodarki, wywierając wpływ na światowe i krajowe obroty towarowe. Było to szczególnie widoczne w 2012 r., kiedy zmniejszeniu uległa nie tylko
masa przewiezionych ładunków (do 1789,34 mln ton, tj. o 6,42 ), ale pogorszyła się
także sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw transportowych (wska nik rentowności obrotu brutto zmniejszył się z 4 w 2010 r. do 3,6 w 2011 i 2,5 w 2013 r.)58
Pomimo wielu niekorzystnych zjawisk, oddziałujących na rynek usług transportowych, w 2012 r. polscy przewo nicy stali się największymi eksporterami drogowych
usług transportowych w Europie. Polskie przedsiębiorstwa zajmujące się zarobkowym
transportem samochodowym przewiozły w 2012 r. towary o łącznej masie 1 245,053
mln ton59, co stanowiło 8,87 łącznych przewozów zrealizowanych w 28 krajach Unii
Europejskiej. O rosnącym znaczeniu Polski, jako przewo nika międzynarodowego,
świadczy fakt systematycznego wzrostu masy ładunkowej przewożonej zarejestrowanymi w Polsce samochodami ciężarowymi i ciągnikami siodłowymi. W 2015 r. przewieziono tymi środkami transportu towary o masie 1 505 719 tys. ton, co stanowiło
11,23 przewozów krajów EU-2860. W tym samym czasie zarobkowym transportem
samochodowym zajmowało się w Polsce 3989 przedsiębiorstw o liczbie pracujących
wynoszącej co najmniej 9 osób61. Transport, wraz z gospodarką magazynową, odpo-

57

O liczbie pracujących większej niż 49 osób.
Dane dla przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 49 osób.
59 Z czego 86,94
(1 082 475 tys. ton) masy ładunkowej przewieziono w ramach transportu
krajowego.
60 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database dostęp: 22.12.2016 .
61 Transport. Wyniki działalno ci w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016,
s. 203.
58
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wiadał za 5,15 wytworzonego w Polsce Produktu Krajowego Brutto62 i stał się miejscem pracy dla 729,5 tys. osób63, w tym 428,8 tys. osób w towarowym transporcie samochodowym64. Zarobkowym transportem samochodowym przewieziono w 2015 r.
891,978 mln ton ładunków, wykonując pracę przewozową wynoszącą 232,371 mld tkm.
Przychody przedsiębiorstw transportowych w 2015 r. wyniosły 203 442,9 mln PLN,
w tym przychody z tytułu przewozu ładunków przy wykorzystaniu transportu samochodowego 87 227,7 mln PLN65, co stanowiło 88,0 łącznych przychodów uzyskanych
z tytułu przewozu ładunków (w 2015 r. było to 99 101,7 mln PLN) oraz 42,87 przychodów transportu ogółem (w 2015 r. 203 442,4 mln PLN)66. W 2015 r. polski rynek
usług transportowych był zatem ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw dóbr i usług tak
na rynku wewnętrznym, jak i w przewozach międzynarodowych, stymulującym i reprezentującym przedsiębiorcze działania Polaków.

P
Rosnąca konkurencja na rynku usług przewozowych zachęca przedsiębiorców do
poszukiwania coraz to nowych ródeł obniżki kosztów i wygospodarowania zysku finansowego. Możliwości podejmowania skutecznych działań w tym zakresie wydają się
być jednak ograniczone, szczególnie ze względu na fakt, że postęp technologiczny
i zwiększające się oczekiwania klientów odnoszące się do jakości oferowanych usług,
wymuszają na przewo nikach ciągłe inwestowanie w nowy tabor samochodowy. W takich warunkach, wielu właścicieli przedsiębiorstw transportowych, poszukiwało szans
na redukcję kosztów, w wydłużaniu czasu pracy kierowców. Przeciwdziałaniu ekstensywnemu wykorzystywaniu zasobów pracy w przewozach drogowych i poprawie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego służyć miało przyjęcie przez
Unię Europejską regulacji dotyczących czasu prowadzenia pojazdu przez zawodowych
kierowców. Implementowane do polskiego prawa w 1999 r. i 2006 r. regulacje stanowią
ważny czynnik określający pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Chociaż, zdaniem
ustawodawców, miały one przyczynić się do wyrównania konkurencyjności wewnątrzgałęziowej przedsiębiorstw transportowych67 (koncentrują się na kreowaniu uczciwej
konkurencji na rynku transportowym), to w praktyce zastosowane narzędzia prawne polityki transportowej, jakimi są regulacje czasu jazdy kierowców samochodów ciężaro62 Udział procentowy transportu i gospodarki magazynowej w PKB Polski obliczono na podstawie danych wyrównanych sezonowo, według cen stałych z 2010 r., na podstawie Rachunków
Kwartalnych Produktu Krajowego Brutto w latach 2010-2015, GUS, Warszawa czerwiec 2016,
s. 85.
63 Transport. Wyniki działalno ci w 2015 r , s. 278.
64 Ibidem.
65 Ibidem, s. 85.
66 Ibidem, s. 84.
67 Por. Zrozumie polityk Unii Europejskiej – Transport, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Bruksela 2014, s. 6.
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wych i ciągników siodłowych, pogorszyły sytuację ekonomiczną polskich przedsiębiorstw transportowych, dysponujących ograniczonymi środkami finansowymi na zatrudnienie większej liczby pracowników i doposażenie samochodów w środki kontroli
czasu pracy kierowców. Poprzez swój charakter, stały się zatem barierami ekonomicznymi rozwoju transportu drogowego, odbierając tej gałęzi transportu, jej podstawowy
atut, jakim jest czas realizacji usługi przewozowej oraz podnosząc, i tak już relatywnie
wysokie dla transportu lądowego, koszty jednostkowe. Chociaż polski rynek drogowych
usług transportowych szybko odbudował swój potencjał przewozowy, po dokonanych
zmianach prawnych, to jednak perspektywy dalszego jego rozwoju wydają się być
ograniczone ze względu na plany Komisji Europejskiej68, przewidujące ograniczenie roli transportu drogowego na rzecz proekologicznych rozwiązań, w tym wzrostu znaczenia transportu kolejowego, wodnego, a także rozwoju publicznego transportu pasażerskiego.
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THE IN LUENCE O REGULATIONS O TRUCK
DRI ERS WORKING TIME OR SUPPLY O ROAD
TRANSPORT SER ICES IN POLAND
A
The de elopment of the Polish market of road transport ser ices carried out
under conditions of strong competition from foreign hauliers, and other modes of
transport, lack of the necessary road infrastructure, as well as the capital re uired to
purchase the appropriate means of transport. In such circumstances, the implementation
to the Polish law of the AETR Convention and the Regulation (EC) No. 561/2006 of the
European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the harmonization of
certain social legislation relating to road transport has become an additional barrier to
the de elopment of road transport in Poland, which is an important link in the supply
chain.

