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WIZERUNEK RYNKOWY JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWEM
MARKET IMAGE AS AN ELEMENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT

Słowa kluczowe: wizerunek rynkowy, rynek, marketing, konsument, proces
decyzyjny
Key words: image, branding, market, marketing, consumer, decision making process
Streszczenie
Wizerunek rynkowy jest jednym z najważniejszych czynników, poza ceną i jakością,
które decydują o podjęciu decyzji przez indywidualnego konsumenta. Kreowanie,
a następnie zarządzanie wizerunkiem decyduje niejednokrotnie o skuteczności
rynkowego oddziaływania pozostałych instrumentów marketingowych, które ma do
dyspozycji przedsiębiorstwo. Dlatego też właściwe podejście do procesu brandingu
oraz kreowania image`u firmy jest jednym z kluczowych narzędzi współczesnego
przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę postępujące procesy digitalizacji, globalizacji,
internacjonalizacji i ogólnie tempo zmian zachodzących na rynku, wynikające
także z realizacji scenariuszy niespodziankowych w otoczeniu (jak na przykład
pandemia, konflikty zbrojne, niepokoje społeczne), funkcjonowanie przedsiębiorstw
we współczesnej gospodarce stanowi wyzwanie o wiele bardziej intensywne niż
jeszcze przed dekadą. Celem artykułu jest uporządkowanie definicyjne i określenie
miejsca wizerunku rynkowego na mapie narzędzi marketingowych dostępnych dla
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przedsiębiorców. W związku z tym w artykule przedstawione są sposoby definiowania
wizerunku rynkowego oraz jego rola w kształtowaniu pozycji rynkowej przedsiębiorstwa
w trudnych warunkach, w tym ogólnoświatowej pandemii, wprowadzającej liczne
prawne, fizyczne i ekonomiczne ograniczenia dla wszystkich przedsiębiorców
w praktycznie każdej branży. Kluczowe miejsce w procesie kształtowania pozycji
rynkowej i pozycjonowania wizerunku firmy zajmują konsumenci, którzy stanowią
odbiorców prezentowanego przez nadawcę (przedsiębiorstwo) wizerunku rynkowego,
a także wpływają aktywnie na proces jego kreowania.
Abstract
The market image is one of the most important factors, apart from price and quality, that
determine the decision made by an individual consumer. Creating and then managing the
image often determines the effectiveness of the market impact of other marketing instruments
at the company’s disposal. Therefore, the right approach to the branding process and creating
the company’s image is one of the key tools of a modern entrepreneur. Taking into account the
ongoing processes of digitization, globalization, internationalization and the pace of changes
taking place on the market in general, also resulting from the implementation of unexpected
scenarios in the environment (such as pandemics, armed conflicts, social unrest), the functioning
of enterprises in the modern economy is a challenge much more intense than even a decade ago. The
aim of the article is to organize the definition and define the place of the market image on the map
of marketing tools available to entrepreneurs.
The article presents the ways of defining the market image and its role in shaping the market
position of the company in difficult conditions, including a global pandemic, introducing numerous
legal, physical and economic restrictions for all entrepreneurs in virtually every industry. The key
role in the process of shaping the market position and positioning of the company’s image is taken
by consumers, who are recipients of the market image presented by the broadcaster (company),
and actively influence the process of its creation. The consumers make purchasing decision dealing
with many factors, but price/quality relations and branding are the most common and the most
important.Key words: tour agencies, tour operators, travel agents, travel package, insolvency,
football

WPROWADZENIE
Rynek i jego współczesne oblicza, choć zmienne i odmienne od tych, które
tworzyły wcześniejsze pokolenia konsumentów jest najciekawszym aspektem
współczesnej gospodarki. Miejsce spotkań sprzedających i kupujących
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ewoluowało w czasie i przestrzeni. Od tradycyjnych, prostych form, po coraz
bardziej złożone, aż do czasów współczesnych, w których miejscem wymiany
dóbr i usług staje się przestrzeń wirtualna. Dzisiaj współczesny konsument
ma możliwość spotkania rynkowego w przestrzeni wirtualnej w sposób
intuicyjny, prosty, wymagający jedynie dostępu do Internetu, co zdecydowanie
zmienia możliwości kształtowania oferty rynkowej oraz zastosowania narzędzi
marketingu, a także sposobów kreowania wizerunku rynkowego firmy, czy
poszczególnych jej produktów i usług w porównaniu do wcześniejszych
pokoleń konsumentów. Jedno pozostaje niezmienne – do wymiany dochodzi
w momencie, gdy potencjalny konsument rozpoznaje cechy danej marki – firmy
lub produktu, a zbudowane o przedsiębiorstwie wyobrażenie jest pozytywne
lub wzbudza zaciekawienie konsumenta. Te funkcje są istotnym elementem
wizerunkowym każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na współczesnym
rynku, czy w formie tradycyjnej czy też nowoczesnej – w przestrzeni wirtualnej.

POJĘCIE WIZERUNKU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
W TEORII I PRAKTYCE
Według wielu autorów wizerunek stanowi jeden z najważniejszych
niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa, który odzwierciedla jego
wiarygodność, niezawodność, odpowiedzialność i zaufanie, jakim otoczenie
darzy przedsiębiorstwo [Bombiak, 2015, s. 94]. W literaturze funkcjonuje wiele
definicji wizerunku. Najprostszą i podstawową jego definicją, jest ta wywodząca
się z języka łacińskiego (łac. imago) i oznaczająca wzór, pierwowzór, odbicie,
obraz [Altkorn, 2004, s.13]. Poszerzając znaczenie tego pojęcia Współczesny
Słownik Języka Polskiego podaje, że wizerunek jest to to samo co image, czyli
wykreowany przez daną osobę (lub na jej użytek przez innych) obraz własnej
osobowości, a dokładnie sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana
i przedstawiana. Z kolei według W. Budzyńskiego wizerunek firmy jest jej
obrazem wśród ludzi [Budzyński, s.13], który może być prawdziwy, ale także
niestety może być zafałszowany poprzez różnego rodzaju czynniki wpływające
na percepcję wizerunku w czasie i przestrzeni.
Wizerunek rynkowy można również rozpatrywać jako formę ewolucyjną,
zmienną, która dzięki rozwojowi badań nad tą problematyką prowadzonymi
w XX w. dookreśliło całościowe wrażenie powstające w trakcie kontaktu odbiorcy
z obiektem i stanowiące element zawierający zespół postaw wykształconych
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dzięki oddziaływaniu wyłącznie atrybutów ważnych dla danej grupy
interesariuszy. Takie wąskie podejście do wizerunku rynkowego obecnie uległo
poszerzeniu, ponieważ wizerunek firmy oparty jest obecnie o całość czynników
i wiele determinantów kreujących ten wizerunek w otoczeniu rynkowym.
Ciekawe spostrzeżenie związane z wizerunkiem rynkowym, a konkretnie
z wizerunkiem danej marki prezentują J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan
stwierdzający, iż kojarzenie nazwy marki z cechami produktu to powszechny
sposób pozycjonowania marek, a konsumenci zwracają uwagę na korzyści
funkcjonalne oraz korzyści związane z doświadczeniami towarzyszącymi
korzystaniu z danej marki [Kall, Kłeczek, Sagan, s.20-21]. Stwierdzają oni,
że często sama analiza cech i korzyści marki nie wystarcza nabywcom, dlatego
też ważny staje się wizerunek korzyści symbolicznych, które łącznie określają
jako wizerunek osobowości marki. Według tych autorów skojarzenia dotyczące
korzyści symbolicznych dla nabywcy odpowiadają zachowaniom związanym
z modą i z grupami aspiracyjnymi, a także znacząco wpływają na percepcję
produktów oznakowanych marką przedsiębiorstwa, zgodnie z efektem
promieniowania dobrej (lub złej) opinii na wszystkie produkty danego
przedsiębiorstwa. Wpływa to również na częstotliwość zakupu produktów
tej samej marki przedsiębiorstwa, w przypadku grup aspiracyjnych – osoby
korzystając z takiego produktu lub usługi, bądź wielu produktów czy usług
automatycznie stają się częścią danej grupy, wzmacniając swój wizerunek
wewnątrz grupy, a także w jej otoczeniu. Im więcej produktów opatrzonych
tą samą marką – a zatem prezentujących wizerunek przedsiębiorstwa, które
jest dla nabywcy wzorcem i aspiracją, tym lepsze odzwierciedlenie nabywcy
w otoczeniu rynkowym. Dla nabywcy oraz konsumenta jednocześnie,
konsumpcja czy korzystanie z danego produktu lub produktów określonego
przedsiębiorstwa jest także elementem wizerunkowym, z którym warto
i należy się identyfikować i pokazywać w otoczeniu.
Z kolei G. Armstrong oraz Ph. Kotler definiując wizerunek rynkowy marki
stwierdzają, że współcześnie marka to coś więcej niż tylko nazwa czy symbole
– marki reprezentują bowiem percepcję konsumentów, to w jaki sposób
wyobrażają oni sobie te symbole, czy są one dla konsumenta czy nabywcy
[Armstrong, Kotler, s.214]. Marka istnieje w świadomości konsumentów –
i to kluczowe przesłanie dotyczy wszystkich branż i marek, które starają się
budować w świadomości pracowników i klientów pozytywne emocje oraz
skojarzenia z danym przedsiębiorstwem. W takiej sytuacji osoby te traktują
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przedsiębiorstwo nie jako budynki czy nazwy, ale społeczność, która w tej
infrastrukturze pracuje i gromadzi doświadczenia.
Podobnego zdania jest J. Altkorn, dla którego wizerunek marki to następstwo
i skutek odbioru komunikatu o marce, a jednym z głównych źródeł przewagi
konkurencyjnej jest umiejętne wykreowanie wizerunku marki w umysłach
docelowych odbiorców, poprzez zastosowanie właściwie zbudowanych
komunikatów [Altkorn, 1999, s.39].
Interesującą koncepcję wizerunku rynkowego marki jest koncepcja
M. de Mooij, według której wizerunek rynkowy nie jest osadzony w aspektach
teoretycznych, a wprost przeciwnie wynika wyłącznie z doświadczeń
empirycznych i tak powinien być traktowany [De Mooji, 2010, s.24]. Co
więcej autorka ta stwierdza, że jednym ze sposobów zarządzania wizerunkiem
rynkowym marki powinno być tworzenie powiązań sieciowych (association
network), w formie mapy percepcyjnej, którą odbiera w sposób pożądany dla
przedsiębiorstwa jego klient czy konsument. Mapy percepcyjne powodują
z kolei, dzięki zjawisku określanemu w j. angielskim jako mindsharing
(dzielenie doświadczeń), że pozytywne aspekty wizerunku są absorbowane
przez pozostałych konsumentów, z którymi dana osoba ma kontakt. Dzieje
się tak przy wykorzystaniu miękkich czynników w komunikacji rynkowej –
słowa szeptanego (marketingu szeptanego), którego skuteczność jest bardzo
wysoko oceniana zarówno w literaturze przedmiotu, jak i przez praktyków
gospodarczych.
Rozpatrując podejścia definicyjne do wizerunku rynkowego na koniec należy
przytoczyć definicję Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu (American
Marketing Association), które aktualizuje co pewien okres definicje związane
z pojęciami marketingowymi. Zgodnie z aktualną definicją AM wizerunek
firmy to nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem
identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy o wyróżnienia ich spośród
konkurencji [www.ama.org].
Z powyższych rozważań jednoznacznie wynika również, iż niezmiernie istotne
jest oddziaływanie wizerunku całej branży na wizerunek rynkowy poszczególnych
podmiotów – przedsiębiorstw funkcjonujących w jej obrębie. Koncentrowanie
uwagi na pojedynczych przedsiębiorstwach i tak powoduje, że w świadomości
konsumentów budowany jest szeroko rozumiany wizerunek branży (czy regionu,
którego dotyczy), a przez to wizerunki rynkowe poszczególnych organizacji
również zyskują na znaczeniu. Natomiast przedsiębiorstwa, które rozpoczynają

12

MARTA ADAMCZYK

działalność w branży o dobrej, stabilnej pozycji wizerunkowej, mają większe
szanse na osiągnięcie sukcesu, gdyż wszyscy korzystają z synergicznego efektu
promieniowania dobrej opinii na pozostałe podmioty funkcjonujące w tym
samym obszarze (czy to w rozumieniu przestrzennym czy abstrakcyjnym,
na przykład w przestrzeni wirtualnej). Wizerunek rynkowy przedsiębiorstwa
w takim ujęciu wyraźnie wpływa na faktyczną działalność podmiotów
rynkowych, których dotyczy.
Wymiar praktyczny pozytywnego wizerunku rynkowego jest nieoceniony
zarówno dla istniejących dłużej przedsiębiorstw, jak i dla firm, które wchodząc
w funkcjonowanie danej branży rozpoczynają działalność i kontynuują niejako jej
pozytywne postrzeganie. Dlatego tak istotne są badania empiryczne w zakresie
percepcji wizerunkowej przedsiębiorstw, aby na bieżąco móc reagować, w sytuacji
pogorszenia wizerunku, czy pogarszającego się wizerunku rynkowego. Celem
takich działań jest przede wszystkim zapobieganie rozprzestrzeniania się
negatywnych opinii grupy niezadowolonych klientów lub często niesłusznie
rozgłaszanych, zafałszowanych opinii. Jedynie stałe monitorowanie rynku daje
w praktyce szansę przedsiębiorstwu na reakcję na czas, aby zapobiec ewentualnemu
negatywnemu oddziaływaniu wizerunku, jak również aby wzmacniać pozytywne
aspekty wizerunkowe, tak by wizerunek pozytywny dla przedsiębiorstwa był
jego atutem i realną przewagą rynkową. Osiągnięcie takiego efektu możliwe jest
dzięki budowaniu wizerunku rynkowego na zewnątrz organizacji, w odniesieniu
zarówno do całego przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych linii produktowych czy
usług oferowanych w danym sektorze. Kluczowym elementem takiego efektu jest
obserwacja i monitorowanie wrażliwości konsumentów na wizerunek rynkowy
firmy, jak również badanie jak ukształtowany jest ten wizerunek i na ile jest on
stabilny w świadomości konsumentów. Na mechanizm decyzyjny konsumenta
wpływa wiele czynników, z których jednym z ważniejszych jest z pewnością
wizerunek rynkowy przedsiębiorstwa.

MECHANIZM DECYZYJNY KONSUMENTA I JEGO DETERMINANTY
Rozpatrując mechanizm decyzyjny konsumenta należy zwrócić uwagę na
elementy składowe tego mechanizmu. G. Antonides i W. Fred van Raaj uważają,
że zachowanie konsumenta obejmuje [Rudnicki, 2016, s.15-17]:
• czynności psychiczne i fizyczne,
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• łączenie z ich motywami i przyczynami,
• jednostki i małe grupy,
• działania dotyczące orientacji, kupowania, użytkowania, utrzymania
i pozbywania się wyrobu oraz produkcji gospodarstwa domowego,
• działania pozwalające konsumentowi funkcjonować oraz osiągać swoje cele
i urzeczywistniać wartości,dzięki temu osiągać zadowolenie i dobrobyt,
z uwzględnieniem skutków krótko i długofalowych oraz konsekwencji
jednostkowych i społecznych.
Jest to zatem szereg czynności, których poziom złożoności oraz komplikacji
wewnętrznych interakcji wymaga większej uwagi ze strony badaczy. Innymi
słowy, w zachowaniach konsumentów trudno jest określić jeden prosty
mechanizm, można jedynie określić pewne jego fazy, powtarzające się
z każdym zakupem czy decyzją konsumenta o odmowie zakupu.W przypadku
zachowań konsumentów można stwierdzić, że są one zależne od danej sytuacji
oraz podejmowanych w danym momencie decyzji, a w tym ujęciu literatura
przedmiotu wskazuje na pewną bazową klasyfikację zachowań konsumentów,
do której zaliczyć można [Makowski, 2011, s.38]:
• z a c h o w a n i a z a m i e r z o n e , które są działaniem świadomym,
celowym i sensownym, odzwierciedla przekonania i potrzeby konsumentów,
• z a c h o w a n i a n i e z a m i e r z o n e , są podejmowane zazwyczaj pod
wpływem emocji czy impulsu natomiast nie celowo, nie odzwierciedlają
przekonań i potrzeb konsumenta,
• z a c h o w a n i a d o b r o w o l n e są to działania nieskrępowane, które
wynikają z wewnętrznych potrzeb,
• z a c h o w a n i a p r z y m u s z o n e , które wynikają z konieczności
zwiększenia wolumenu zakupu lub ograniczeń konsumpcyjnych, które to
zmiany wynikają z prawidłowo zastosowanych narzędzi marketingowego
oddziaływania, jak np. promocje dodatkowe (rabat, wielopak, sezonowa
obniżka ceny itp.), albo również wpływu osób trzecich na decyzje konsumenta
(np. opinia rodziny, znajomych, wpływ grupy aspiracyjnej itp.).
Współcześnie funkcjonuje w literaturze wiele definicji zachowań konsumentów.
Jedną z wybranych, z uwagi na fakt, iż dotyka problemu wizerunku rynkowego,
jest definicja przedstawiona przez F. Hansena, który uważa, że zachowanie
konsumenta to ogół działań przedsiębiorstwa i percepcji konsumenta składających
się na przygotowanie decyzji wyboru produktu, dokonanie tego wyboru oraz
konsumowaniu wybranego produktu/usługi [Hansen, Christiansen, s. 43
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i kolejne]. Podobnie definiuje zachowanie konsumenta G. Światowy, która określa
zachowanie konsumenckie jako podejmowane przez jednostki decyzje o procesach
zdobywania dóbr, usług, doświadczeniach i pomysłach, a w końcowej fazie
procesu zachowania konsumenta skupione na konsumowaniu produktu/usługi
oraz dysponowaniu nimi. [Światowy, 2006, s 41]. Takie procesualne podejście
jest zgodne z ogólnymi definicjami zachowań konsumentów prezentowanymi
zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej. Zachowanie konsumenta
jest zatem procesem, w którym występują określone fazy, czy też etapy, które
mają hierarchiczną strukturę. Podobną koncepcję definicyjną przedstawiają
J.F. Engel, R.D. Blackwell i P.W. Miniard, którzy traktują zachowanie
konsumenta jako ogół działań związanych z uzyskiwaniem, użytkowaniem i
dysponowaniem produktami oraz usługami wraz z decyzjami poprzedzającymi
i warunkującymi te działania [Engel, Blackwell, Miniard, 2006, s.132]. Z kolei
inny, tym razem polski badacz zajmujący się tematyką zachowań konsumentów
L. Rudnicki definiuje te zachowania jako ogół działań i percepcji składających
się na przygotowanie decyzji wyboru produktu, dokonanie owego wyboru
oraz jego zakup [Rudnicki, 2012, s.37]. Z kolei Maksymilian Pohorille już w
latach 70. XX w. zwracał uwagę na to, że zachowanie konsumenta to sposób w
jaki hierarchizuje on swoje potrzeby, w jaki wybiera dobra i usługi służące ich
zaspokojeniu oraz użytkuje posiadane dobro [Pohorille, 1971, s.12]. Jedną z
najpełniejszych definicji obejmujących szeroki zakres znaczeniowy przedstawia
E. Kieżel, która traktuje zachowanie konsumenta jako spójną całość różnego
rodzaju czynności, działań i postepowań, które są bezpośrednio związane z
dokonywaniem rożnych wyborów, w powtarzającym się procesie zaspokojenia
potrzeb konsumpcyjnych w określonych warunkach społecznych, kulturowych
i ekonomicznych [Kieżel, 2001, s. 14 i kolejne].
Z kolei na narzędziowy charakter zachowań konsumentów zwracają
uwagę między innymi dwaj autorzy zagraniczni G. Antonides i F. van Raaij,
którzy określają zachowanie konsumenta jako działanie obejmujące czynności
psychiczne i fizyczne, łącznie z ich motywami i przyczynami, jednostek
i małych grup, silnie skorelowane z pozyskiwaniem informacji o produktach,
kupowaniem, użytkowaniem oraz pozbywaniem się produktu [ŚleszyńskaŚwiderska, 2017, s.13-14].
Zachowanie ludzi zmienia się pod wpływem różnych sytuacji. Ma ono
również cechy zachowania celowego, które dąży do osiągnięcia pewnego celu,
może być zależne od sytuacji z przeszłości bądź spowodowane przypływem
różnych bodźców [Kieżel, 2001, s.14].
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W procesie decyzyjnym konsumenta można wyróżnić trzy fazy –
zachowania poprzedzające zakup, zachowania nabywcze (zakup) oraz
zachowania pozakupowe (rys. 1). Na wszystkich tych szczeblach w procesie
podejmowania decyzji o zakupie ważny jest wizerunek rynkowy firmy. Do
zachowań poprzedzających zakup należy odczuwanie potrzeby, poszukiwanie
informacji, ocena alternatyw i wreszcie dokonanie wyboru, co odzwierciedlone
jest w zakupie lub jego braku (w zależności od decyzji konsumenta). Na tym
jednak proces podejmowania decyzji przez konsumenta się nie kończy, gdyż
w wyniku procesu obsługi oraz po pierwszych doświadczenia z produktem,
konsument nabiera przekonania co do jakości, ceny i pozostałych czynników
istotnych z jego punktu widzenia.

odczucie potrzeby

odczucia
pozakupowe (+/-)

dokonanie wyboru
= zakup

poszukiwanie
informacji
(alternatyw)

Wizerunek
rynkowy firmy
(zewnętrzny)

ocena możliwości
zaspokojenia
potrzeby

Ryc. 1 Etapy procesu podejmowania decyzji przez indywidualnego konsumenta
Fig. 1 Stages of the decision-making process by an individual consumer
Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Burgiel, 2014
Source: own elaboration based on A. Burgiel, 2014

Proces podejmowania decyzji przez konsumenta przebiega w różny sposób,
w zależności od indywidualnych cech, jak również z powodu faktu, iż jest on
uwarunkowany wielostronnie, co oznacza, że wiele czynników jednocześnie
oddziałuje na konsumenta i jego sposób zachowania w zakresie podjęcia, lub nie,
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decyzji o zakupie danego produktu lub usługi. Ze względu na wagę problemu
lub indywidualne cechy konsumenta decyzję można zdefiniować jako dokonanie
pewnego wyboru. Człowiek wiele decyzji podejmuje bez zastanowienia [Zrałek,
2005, s. 20]. W trakcie zakupów konsument musi podjąć decyzję dotyczącą
zakupu, m.in. co ma kupić, w jakiej ilości oraz gdzie i kiedy ma kupić. Podjęcie
decyzji przez konsumenta jest ryzykowne ponieważ nie można przewidzieć
konsekwencji podjętej decyzji, a samo podjęcie decyzji jest pewnego rodzaju
procesem, który przybiera formę modelu, na który składa się pięć elementów,
takich jak przedstawione na powyższym rysunku. Są to w kolejności pojawiania
się: odczucie potrzeby, poszukiwanie możliwości wyboru, ich ocena, decyzja
zakupu i odczucia pozakupowe. Trzy pierwsze elementy są procesem myślowym,
który odgrywa się przed zakupem, natomiast ostatni element dotyczy odczuć
konsumenta po dokonaniu zakupu i może doprowadzić do kolejnego procesu
decyzyjnego [Zrałek, 2005, s. 21].
W momencie odczucia potrzeby przez konsumenta rozpoczyna się proces
decyzyjny, a następnie cały proces poszukiwania informacji o produkcie lub
usłudze, natomiast zaspokojenie potrzeby uzależnione jest od dostępności
produktu/usługi, jego ceny, jakości, a także czasu który posiada konsument na
dokonanie pełnego cyklu procesowego. Podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej
wyboru konkretnego produktu wybranej marki uzależnione jest nie tylko od
indywidualnego konsumenta, ale często od całego gospodarstwa domowego,
którego członkowie aktywnie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji
o zakupie lub oddziałują czynnie lub biernie na ten proces. W związku z tym,
podjęcie ostatecznej decyzji niesie ze sobą różne konsekwencje oraz skutki, do
których można zaliczyć trzy podstawowe rezultaty w odniesieniu do konsumenta
– decydenta i nabywcy produktu [Kos-Łabędowicz, 2014, s.194-195]:
• zadowolenie, gdy oczekiwania konsumenta zostały spełnione lub
przewyższone,
• niezadowolenie w sytuacji kiedy oczekiwania konsumenta nie zostały
spełnione, gdy odczuwa on wątpliwości co do celowości dokonanego zakupu
i słuszności odrzucenia innych potencjalnych wariantów wyboru,
• brak reakcji następujący w sytuacji, gdy produkt odpowiada potrzebom
konsumenta, natomiast nie wywołuje przy tym ani pozytywnej ani
negatywnej reakcji.
W przypadku pozytywnych lub negatywnych rezultatów po zakupie
produktu, w praktyce gospodarczej przedsiębiorstwo zwykle ma informację
zwrotną od konsumenta (nabywcy) danego produktu. Zadowolony konsument
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będzie ten fakt komunikował poprzez wydawane opinie, w obecnych czasach,
często w przestrzeni wirtualnej. Niezadowolony konsument podobnie, a często
nawet bardziej intensywnie będzie mówił i pisał o swoim niezadowoleniu.
W sytuacji, gdy wartość zakupionego produktu jest wyższa niż koszt złożenia
reklamacji prawdopodobnym jest również, że przedsiębiorstwo (producent
lub dystrybutor) dowiedzą się o tym niezadowoleniu poprzez system
reklamacyjny. Taka wiedza jest niezbędna do prawidłowego zarządzania
wizerunkiem rynkowym. Daje przedsiębiorstwu informację na temat poziomu
akceptowalność produktu czy usługi, a także pozwala na oszacowanie poziomu
lojalności klientów, w tym aspekcie, którego dotyczy zakup. Na lojalność wpływa
jednakże więcej cech, dlatego sam fakt rezultatu emocjonalnego po zakupie
i odczucia konsumenta nie są wystarczające do określenia szans na zwiększenie
lojalności kupujących. W ostatnim przypadku, czyli reakcji neutralnej –
obojętnej w stosunku do produktu lub usługi czy marki przedsiębiorcy,
sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż brak reakcji ze strony konsumenta
nie spowoduje jego reakcji zwrotnej. Należy jednak pamiętać, że zarówno
w przypadku pozytywnych, jak i negatywnych reakcji na produkt czy usługę,
spora część konsumentów czy nabywców pomimo swoich odczuć może też nie
zgłosić ich w procesie sprzężenia zwrotnego do przedsiębiorstwa, a pozostawić
w swoim własnym, wewnętrznym otoczeniu. Podobna sytuacja dotyczy –
tym razem praktycznie wszystkich - konsumentów neutralnych. Ich reakcja,
a raczej jej brak pozostanie niezauważona, a jeżeli nawet przedsiębiorstwo
zwróci uwagę na brak reakcji, to może ona dotyczyć również wspomnianych
wcześniej zadowolonych lub niezadowolonych klientów. W takiej sytuacji
przedsiębiorstwo powinno uruchomić w swoich procedurach gromadzenie
informacji z otoczenia w formie opinii zwrotnej od kupujących produkty czy
usługi, a zatem wprowadzić okresowe badania marketingowe, tak aby nie
stracić informacji od konsumentów na temat ich zadowolenia, jego braku lub
braku zainteresowania ofertą firmy.
Na rys. 2 przedstawiono również inne czynniki determinujące zachowania
konsumentów na rynku. W pierwszej kolejności są to czynniki subiektywne,
do których zalicza się między innymi osobowość konsumenta, kultura w której
funkcjonuje, wartości, które wyznaje i które tworzą styl życia konsumenta, opinie
czy doświadczenie zakupowe. Wśród tych elementów można także wyróżnić
wizerunek rynkowy, a raczej percepcję tego wizerunku przez konsumenta, który
będzie determinował jego zachowanie – w przypadku pozytywnych konotacji
zachęcał do zakupu, a w przypadku negatywnych – blokował zakup produktu
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czy usługi. Drugą grupą determinant wpływających na zachowanie konsumenta
są determinanty organizacyjne – jakość, cena, marka, reklama, programy
lojalnościowe itp. Tu również można dodać wizerunek rynkowy rozumiany jako
jedno z narzędzi marketingu, które kształtowane przez przedsiębiorstwo ma
wpływ na rynkowe postrzeganie przedsiębiorstwa.

Ryc. 2. Czynniki wpływające na zachowania konsumentów na różnych etapach
procesu decyzyjnego
Fig. 2. Factors influencing consumer behavior at different stages of the decision-making
process
Źródło/Source: S. Smyczek, M. Grybś-Kabocik, J. Matysiewicz, A. Tetla, 2017, za:
R.D. Blackwell, P.W. Miniard J.F. Engel, 2001

Wizerunek rynkowy jest zatem dwustronną determinantą zachowania
zakupowego i ma bardzo istotne znaczenie w mechanizmie podejmowania
decyzji przez indywidualnego konsumenta. Niezależnie od wpływu innych
czynników, w tym dwóch kluczowych – ceny i jakości – wizerunek rynkowy
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wpływa zarówno na subiektywne, jak i obiektywne aspekty percepcji rynkowej
każdego przedsiębiorstwa. Proces kształtowania wizerunku rynkowego dla
przedsiębiorstwa stanowi nie tylko jedno z narzędzi wpływu na rynek i formę
komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi konsumentami, ale stanowi
przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa, o ile jest właściwie zarządzany,
w tym planowany, organizowany i kontrolowany.

PODSUMOWANIE
Rozpatrując wizerunek rynkowy dowolnego przedsiębiorstwa, bez
względu na jego wielkość czy branżę, w której funkcjonuje należy pamiętać,
jak istotne i potężne jest to narzędzie oddziaływania rynkowego. Wizerunek
stanowiący element mapy świadomości rynkowej konsumenta decyduje
w wielu przypadkach o podjęciu pozytywnej decyzji o zakupie produktu. Jako
jeden z komponentów determinujących wybory rynkowe tych, do których
jest celowo kierowany i kształtowany ma znaczący wpływ na postrzeganie nie
tylko pojedynczego produktu czy usługi przedsiębiorstwa, ale całej organizacji,
jej misji, wizji i strategii rynkowej. Dbałość o wizerunek rynkowy i skuteczne
zarządzanie przedsiębiorstwem to kluczowe cele każdego przedsiębiorcy, który
zdaje sobie sprawę z narastającej konkurencji z jednej, a coraz bardziej zmiennymi
oczekiwaniami i potrzebami konsumentów z drugiej strony. Obok ceny oraz
jakości (a dokładnie relacji między nimi w odniesieniu do produktu czy usługi),
wizerunek rynkowy przedsiębiorstwa dzięki swoim rozległym zastosowaniom
i wpływom jest niewątpliwie kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej
i długoterminowego sukcesu rynkowego każdego przedsiębiorstwa.
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ISTOTA I ROZWÓJ LOGISTYKI 4.0
THE ESSENCE AND DEVELOPMENT OF LOGISTICS 4.0

Słowa kluczowe: Przemysł 4.0, Logistyka 4.0, systemy informatyczne, technologia
Keywords: Industry 4.0, Logistics 4.0, IT systems, technology
Streszczenie
Artykuł omawia wpływ Przemysłu 4.0 na rozwój współczesnej logistyki, określanej
mianem Logistyki 4.0. W artykule skupiono się przede wszystkim na problematyce
inteligentnego rozwoju łańcuchów produkcji i dostaw oraz prezentacji wybranych
systemów informatycznych, wspierających logistykę przedsiębiorstwa. Uwagę
poświęcono także wybranym technologiom wykorzystywanym we współczesnej
logistyce. .
Summary
The paper discusses the impact of Industry 4.0 on the development of modern logistics, known
as Logistics 4.0. The paper focuses primarily on the issues of intelligent development of production
and supply chains and the presentation of selected IT systems supporting the company’s logistics.
Attention was also paid to selected technologies used in modern logistics.
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WPROWADZENIE
Logistyka 4.0 nie jest czymś zupełnie nowym, ale kolejną, lepszą wersją
do tej pory stosowanej logistyki. Zmiana ta dokonała się za pomocą cyfrowej
transformacji, która wpłynęła na cały łańcuch dostaw. Nowy model działań
logistycznych wiąże się z wykorzystaniem rozwiązań skupionych wokół innowacji
i efektywnego wykorzystania najnowszych technologii. Współczesna logistyka
odchodzi od wykorzystywania silosów danych, które prowadzą do rozproszenia
posiadanych informacji, na rzecz big data i Internetu rzeczy IoT (ang. Internet
of Things), czy Internetu usług IoS (ang. Internet of Services). Automatyzacja
i informatyzacja, stosowane już w procesach produkcji i w magazynowaniu,
zostały wsparte nowymi rozwiązaniami, które doprowadziły do nastania
czwartej rewolucji przemysłowej.
Szybki przepływ informacji dzięki rozwojowi technologii ICT (ang.
Information and Communication Technology), stanowi poważne wyzwanie dla
działań logistyki na styku technologii innowacyjnych i zmian organizacyjnoinstytucjonalnych, ponieważ działania wykraczają poza tradycyjne granice
organizacyjne i integrują przepływ informacji pomiędzy różnymi podmiotami,
wykorzystując media komunikacyjne, technologie komunikacji dźwięku
i obrazu oraz media umożliwiające zapis i przetwarzanie informacji.
W świecie 4.0 na pierwszy plan wysuwają się pojęcia Big Data i Business
Intelligence. Możliwość gromadzenia danych, w połączeniu z dynamicznym
rozwojem metod przetwarzania i dedukcji, pozwala na optymalizację
procesów logistycznych, szybsze i tańsze dostarczenie usług oraz wyprzedzenie
zapotrzebowania klientów firm transportowych, np. poprzez odpowiednie
planowanie tras ciężarówek. Coraz większe znaczenie mają tzw. Chmury
obliczeniowe, czyli cloud computing, które pozwala na korzystanie z danych
w przestrzeni online, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.
Koniec XX wieku to wyścig firm specjalizujących się w miniaturyzacji niezbędnej
w osiągnięciu dwóch celów: zapewnieniu odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz
stworzeniu nośników mieszczących duże ilości danych. Kolejnym etapem jest
nowoczesne oprogramowanie oparte na algorytmach i dostęp do wartościowych
informacji. Te kroki pomogą w przyszłości automatycznie decydować o kolejnych
krokach na dowolnym etapie działania łańcucha dostaw [https://www.log24.
pl].
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PRZEMYSŁ 4.0 A WSPÓŁCZESNA LOGISTYKA
Nowoczesne technologie wpływają na organizację pracy, planowanie
poszczególnych etapów produkcji czy transportu. Integracja systemów
informatycznych oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i stosowanie
zaawansowanych narzędzi pozwala na skuteczne przyspieszenie działań
przedsiębiorstwa i obniżenie koniecznych nakładów finansowych. Jaki zatem
wpływ ma Przemysł 4.0 na współczesną logistykę?
Podstawowymi założeniami postępującej w szybkim tempie globalnej
rewolucji przemysłowej 4.0 jest nastawienie na integrację systemów,
a także tworzenie rozległych, sprawnie działających sieci. Wprowadzane
do przedsiębiorstw innowacyjne rozwiązania poprawiają integrację ludzi
z maszynami sterowanymi za pomocą różnych technologii informacyjnych, co
sukcesywnie poszerza obszar ułatwiający przepływ danych. Dzieje się to zarówno
w pionie (pomiędzy komponentami a działami IT), jak i w poziomie (łączącym
maszyny z działu produkcyjnego oraz system kontrolujący procesy produkcyjne
całego przedsiębiorstwa). Dzięki tego rodzaju zmianom wzrasta elastyczność
pracy firmy. Jest to zauważalne na przykładzie znacznej indywidualizacji
towarów dostosowanych do potrzeb klienta, czy zoptymalizowania procesów
i sposobów gromadzenia zapasów. Ponadto, przemysł 4.0 pozwala osiągnąć
konkurencyjność rynkową, przede wszystkim poprzez obniżenie kosztów
produkcji i ekonomiczne połączenie świata fizycznego z wirtualnym [Barcik
i Odlanicka-Poczobut, 2020].

INTELIGENTNY ROZWÓJ PRODUKCJI I ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
Główne wyzwania wynikające z wdrażania nowoczesnych technologii cyfrowych
i automatyzacji wiążą się ze znaczącymi inwestycjami w oprogramowanie
i maszyny, a także z konieczną transformacją firm. Niejasne korzyści ekonomiczne
i wysokie inwestycje to zatem dwa najważniejsze problemy wynikające z dążenia
do wdrożenia tej technologii. Zmiana wymagań wobec pracowników stanowi
kolejny problem wynikający z niewystarczających kwalifikacji w zakresie
technologii cyfrowej. Internet Rzeczy i cyfryzacja wymaga od pracowników
wysokich kompetencji w dziedzinie danych i technologii informacyjnej. Główne
problemy, przed którymi stoją firmy w związku z czwartą rewolucją przemysłową
przedstawiono na rysunku 1.
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Ryc. 1. Problemy czwartej rewolucji przemysłowej
Fig. 1. The problems of the fourth industrial revolution
Źródło/Source: Industry 4.0. Opportunities and challenges of the industrial internet. https://
www.pwc.pl/pl/pdf/industry-4-0.pdf

Pomimo zidentyfikowanych problemów zintegrowanie systemów i ludzi,
wyznaczające główny kierunek przemian w obrębie rewolucji 4.0 pozwala
z powodzeniem rozwijać się branży logistycznej. Pierwszy etap wprowadzania
innowacji dotyczy pracy magazynów, w których coraz częściej stosuje się
inteligentne czujniki umożliwiające przekazywanie informacji o wypełnieniu
przestrzeni. Istotne jest również wirtualne planowanie załadunku oraz
rozładunku, oparte na specjalnych modułach sieciowych. Zwiększenie
wydajności produkcji związane jest dodatkowo z optymalizacją i automatyzacją
przepływu danych. Skraca również czas wykonywania poszczególnych czynności
służących weryfikacji zamówienia w e-sklepach oraz identyfikacji pomyłek
w pracy operatorów lub przewoźników.
Technologie wpisujące się w nurt przemysłu 4.0 sprawiają, że coraz lepiej
można organizować optymalny łańcuch dostaw. Cyfrowe zmiany towarzyszące
planowaniu przesyłu towarów, umożliwiają wyznaczanie najszybszych tras
przejazdów oraz przewidywanie ewentualnych komplikacji. Poza tym,
dostarczany do klienta produkt wyróżnia się zaawansowaną personalizacją,
pożądaną obecnie w praktycznie każdej dziedzinie gospodarczej. Nowoczesne
technologie stanowią szansę zwiększenia zasięgu działalności firm logistycznych.

Istota i rozwój logistyki 4.0

25

Wpływ przemysłu 4.0 na logistykę jest obecnie widoczny w praktycznie każdej
nowoczesnej firmie. Sprawna integracja różnych etapów produkcji, a następnie
optymalizacja łańcucha dostaw gwarantują wzrost wydajności pracy, przy
jednoczesnym obniżeniu kosztów świadczonych usług. Innowacyjne narzędzia,
zwłaszcza inteligentne systemy informatyczne ułatwiają i przyspieszają wszelkie
wykonywane dotychczas zadania.
Logistyka 4.0 jest kolejną, lepszą wersją do tej pory stosowanej logistyki.
Zmiana ta dokonała się za pomocą cyfrowej transformacji, która wpłynęła
na cały łańcuch dostaw. Coraz więcej firm decyduje się na ten nowy model
organizacji działań logistycznych, co wiąże się z wykorzystaniem rozwiązań
skupionych wokół innowacji i efektywnego wykorzystania najnowszych
technologii. Współczesna logistyka odchodzi od wykorzystywania silosów
danych, które prowadzą do rozproszenia posiadanych informacji, na rzecz big
data i internetu rzeczy czy usług. Automatyzacja i informatyzacja, stosowane już
w procesie produkcji i w magazynach, zostały wsparte nowymi rozwiązaniami,
które umożliwiły nastanie czwartej rewolucji przemysłowej.
Logistyka 4.0 zakłada wykorzystanie nowych technologii do zapewnienia
cyfrowej komunikacji i usprawnienia wymiany danych pomiędzy wszystkimi
elementami składającymi się na łańcuch dostaw – ludźmi, urządzeniami,
maszynami, produktami, procesami. Wywodząc się z konceptu przemysłu
4.0., charakteryzuje się dążeniem w stronę digitalizacji i szerokiego stosowania
innowacji. Logistyka 4.0 wiąże się ze wzrostem znaczenia przepływu i analizy
danych na przestrzeni całego łańcucha dostaw oraz połączeniu tych informacji
i ich skoordynowaniu z pracą maszyn, urządzeń, systemów składowania czy
systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania procesami
logistycznymi. Przejście w etap logistyki 4.0 to zmiana, która będzie mieć
duży wpływ na modele biznesowe firm. Kluczowym elementem staje się
ogromna ilość dostępnych danych oraz umiejętność ich odpowiedniej i szybkiej
interpretacji, która przyniesie korzyść działalności przedsiębiorstwa.

GŁÓWNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYKI
Istnieje wiele wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć przedsiębiorstwa wraz
z wejściem w etap logistyki 4.0. Wśród najbardziej istotnych zagadnień należy
wskazać przede wszystkim s k r ó c e n i e c z a s u r e a l i z a c j i z a m ó w i e ń .
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Firmy muszą sprostać rosnącym wymaganiom klientów, którzy oczekują
najszybszego dostępu do zamówionego produktu. Wiąże się to z zarządzaniem
fizycznymi zapasami i gospodarką magazynową – skomplikowanym procesem,
gdzie ewentualne błędy w jego realizacji będą wiązać się z występowaniem
pomyłek oraz rosnącymi kosztami. Przy wysokiej rotacji produktów, każda
gwałtowna zmiana w popycie może wpłynąć na czas realizacji zamówienia.
Dążenie do szybkiego dostosowania łańcucha dostaw do aktualnych potrzeb
w logistyce 4.0 jest możliwe dzięki ciągłej analizie dostępnych danych. Firmy
będą w stanie skuteczniej przewidywać okresy wzmożonej aktywności klientów
i zwiększonego popytu, a tym samym odpowiednio szybko adaptować procesy
logistyczne i przebieg łańcucha dostaw do wymagań rynku. Przedsiębiorstwa
muszą działać w sposób elastyczny, ponieważ elastyczność jest tu czynnikiem
kluczowym.
Kolejnym wyzwaniem, które czeka firmy w epoce logistyki 4.0, jest
c y f r y z a c j a i i n f o r m a t y z a c j a ł a ń c u c h a d o s t a w, a dokładnie
– integracja rozwiązań informatycznych z systemami i urządzeniami
stosowanymi np. w magazynie lub centrum produkcyjnym. Maszyny, roboty,
urządzenia wykorzystujące koncepcję internetu rzeczy IoT (ang. Internet of
Things) potrzebują systemu zarządzania magazynem, np. WMS, aby się ze sobą
komunikować i nadzorować poszczególne etapy łańcucha dostaw.
Logistyka 4.0 to także odpowiedź na rosnącą popularność strategii
w s z e c h k a n a ł o w o ś c i (ang. omnichannel), która z jednej strony pozwala
zwiększyć liczbę klientów (łatwiejszy dostęp do kanałów sprzedaży), z drugiej
pozytywnie wpływa na ich doświadczenia zakupowe. Obydwa te czynniki
stanowią podstawę wzrostu wyników sprzedażowych, dlatego firmy działające
w branży e-commerce jako priorytet stawiają organizację swojej działalności
w symbiozie z „klientem 4.0”, czyli klientem cyfrowym. Wdrażając strategię
omnichannel, należy zwrócić uwagę na dwa aspekty: konieczność cyfrowej
transformacji przedsiębiorstwa w celu sprostania wymaganiom współczesnych
klientów, którzy dokonują zakupów z coraz większej liczby kanałów
sprzedażowych, oraz zapewnienie odpowiedniej organizacji magazynu i łańcucha
dostaw. Tradycyjny obiekt składowania nie będzie w stanie skutecznie obsłużyć
strategii wszechkanałowej, należy go przystosować do wymagań branży
e-commerce (www.mecalux.pl).
Istotnym wyzwaniem jest również w y k o r z y s t a n i e b i g d a t a
d o p r z e w i d y w a n i a p o t r z e b k l i e n t ó w. Rozwój big data, czyli
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gromadzenia ogromnych zbiorów danych i ich przetwarzania pod kątem
celów sprzedażowych, pozwala firmom profilować bardzo dokładny obraz
potencjalnego klienta i jego zachowań. Dostęp do tak dużej bazy danych
pomaga przewidywać okresy zwiększonej sprzedaży i efektywnie zarządzać
potrzebami generowanymi przez rynek. Logistyka 4.0 i ekspansja koncepcji
big data pozwoliły stworzyć narzędzia analityczne, dzięki którym możliwe
jest pozyskiwanie danych z najróżniejszych, czasem odległych źródeł (np.
historie sprzedażowe, prognozy pogody, lokalne wiadomości czy śledzenie
konwersacji w social media) i ich analiza pod kątem przewidywania tendencji
zakupowych.
Ostatnim, ale równie istotnym jak pozostałe wyzwaniem jest k o n t r o l a
i i d e n t y f i k o w a l n o ś ć k a ż d e g o e t a p u ł a ń c u c h a d o s t a w.
Efektywny łańcuch dostaw powinien zapewniać 100% identyfikowalność
produktów na każdym etapie.
Logistyka 4.0 wykorzystuje takie rozwiązania jak np. RFID (ang. RadioFrequency Identification) – elektryczne identyfikatory, którymi oznaczane są
ładunki, dostarczające informacji na temat aktualnego stanu czy lokalizacji
artykułów, a także zapewniające standaryzację danych przekazywanych
pomiędzy poszczególnymi etapami łańcucha dostaw. Coraz częstsze zastosowanie
w logistyce 4.0 znajduje również koncepcja blockchain, czyli rozproszonej bazy
danych. Zapewnia ona pełną transparentność i większe bezpieczeństwo danych
przesyłanych w obrębie łańcucha dostaw.
Istotne zmiany następują również poprzez zastosowanie logistyki 4.0
w zarządzaniu magazynem i dystrybucją towarów, które wiążą się przede
wszystkim z nieustanną analizą danych, a w szczególności wykorzystaniem
analizy predyktywnej do zbadania łańcucha dostaw w celu zminimalizowania
zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówień. Przeprowadzanie
analizy predyktywnej jest niezbędne w przypadku magazynów, które zamierzają
pracować według metody just in time.
Współczesna logistyka to dynamiczny proces, który jest w nieustannej ewolucji.
Zachodząca transformacja dotyczy każdego elementu: ludzi, magazynów,
urządzeń oraz stosowanego oprogramowania. Firmy, które nie podejmą się
wyzwania przejścia w nowy etap działalności,mogą przegrać na rynku rywalizację
o coraz bardziej wymagającego klienta. Logistyka 4.0 i cyfrowa transformacja
to szansa na rozwój, ale także ogromne wyzwanie, którego sprostanie wymaga
dokładnej analizy każdego aspektu funkcjonowania firmy.
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WYBRANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPIERAJĄCE
LOGISTYKĘ PRZEDSIĘBIORSTWA
Logistyka 4.0 wiąże się z szerokim zastosowaniem najnowszych technologii
informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem
(np. produkcją, gospodarką magazynową, obsługą cykli realizacji zamówień) oraz
do wspomagania zarządzania otoczeniem biznesowym, zwłaszcza łańcuchami
dostaw (np. zaopatrzeniem, dystrybucją). Rola logistyki (przeobrażającej
się w e-logistykę) we współczesnej gospodarce jest niekwestionowana,
trzeba bowiem indywidualizować oferty produktów i usług, a tym samym je
zdywersyfikować, aby zapewnić szybkie i indywidualne dostawy, gwarantować
coraz większą niezawodność i elastyczność na całym świecie [Wieczerzycki,
2012]. Dzięki internetowi i specjalistycznego oprogramowaniu, logistyka
zyskuje nowe możliwości, a zarządzanie flotą i dostawami jest łatwiejsze,
szybsze i co najważniejsze – bardziej oszczędne. Za rozwojem e-biznesu,
podąża e-logistyka. Zaawansowane metody przewidywania podaży, zarządzie
gospodarką magazynową i wsparciem jest dziś nieodzownym elementem
dużych systemów logistycznych.
Działania koordynacyjne
Planowanie
strategiczne

Planowanie
zdolności
produkcyjnych

Planowanie
logistyki

Planowanie
produkcji

Planowanie
zaopatrzenia

Zarządzanie
zapasami

Działania operacyjne
Zarządzanie
zamówieniami

Przetwarzanie
zamówień

Transport i
dostawa
Dystrybucja

Zaopatrzenie

Ryc. 2. Przepływ informacji w systemach informacji logistycznej
Fig. 2. Information flow in logistic information systems
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bowersox i in., 2010
Source: own elaboration based on Bowersox i in., 2010
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Bez zastosowania odpowiednich środków oraz technik przetwarzania
informacji w postaci systemów komputerowych i specjalistycznych
programów użytkowych, procesy logistyczne nie mogłyby zaistnieć
[Sadowska, 2014]. System informatyczny w logistyce definiowany jest
jako funkcjonalnie powiązany zbiór elementów (układów działania),
w którym zastosowano sprzęt i oprogramowanie komputerowe do wsparcia
przepływu informacji. Techniki komputerowe są z reguły wykorzystywane
do sterowania procesami produkcji, procesami magazynowania i zapasów,
prac administracyjnych, ewidencyjnych, rozrachunkowych, procesów
informacyjno-decyzyjnych, zintegrowania wszystkich funkcji w sferze
logistyki [Korczak, 2013].
Informatyczne systemy zarządzania pozwalają na gromadzenie
i generowanie informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
przedsiębiorstwa. Podział działań i przepływ informacji w systemie
zaprezentowano na rycinie 2.
Do najbardziej znanych i najczęściej stosowanych w praktyce systemów
planowania i sterowania produkcją oraz logistyką można zaliczyć:
• systemy planowania zapotrzebowania materiałowego (ang. Material
Requirement Planning – MRP I), które wspomagają kontrolę poziomu
zapasów, aby zapewnić ciągłość produkcji poprzez zapewnienie dostępności
materiałów, komponentów i produktów dla planowanej produkcji oraz
dostaw do klienta, utrzymanie najniższego możliwego poziom zapasów oraz
wspomaganie planowania działań produkcyjnych, harmonogramów dostaw,
a także działań zakupowych;
• systemy planowania zasobów produkcyjnych (ang. Manufacturing Resource
Planning – MRP II), wspomagające takie aspekty działalności jak: planowanie
zasobów produkcyjnych, sterowanie zasobami i produktami przedsiębiorstwa
oraz zarządzanie przedsiębiorstwem w aspekcie finansowym, planowanie
sprzedaży, zarządzanie kadrami oraz stanowiskami roboczymi. System
został opracowany, aby zwiększyć możliwości przedsiębiorstwa w zakresie
sprawnego i szybkiego reagowania na zmieniający się popyt oraz potrzeby
klientów przy równoczesnej redukcji poziomu zapasów [Klonowski, 2004;
Pochet i Wolsey, 2006];
• systemy zmodyfikowane ERP (ang. Enterprice Resource Planning), definiowane
jako systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa, które stanowią
najbardziej zaawansowaną grupę zintegrowanych systemów wspomagających
zarządzanie przedsiębiorstwem. System ERP jest w pełni zintegrowanym
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systemem informatycznym, który obejmuje wszystkie obszary działalności
przedsiębiorstwa, przedstawione poglądowo na rycinie 3.

Ryc. 3. Struktura systemu klasy ERP
Fig. 3. The structure of the ERP class system
Źródło/Source: Auksztol i in., 2012

System ERP jest przede wszystkim wykorzystywany w planowaniu dystrybucji
i produkcji. Na podstawie analiz finansowych pomaga w przewidywaniu
popytu i ocenie rynku. W planowaniu dostaw pomaga SCM (ang. Supply Chain
Management), dzięki któremu można zarządzać łańcuchami dostaw i przepływem
finansów pomiędzy firmami. System SRM (ang. Supplier Realtionship Management)
pozwala kontrolować całą bazę dostawców wraz z wglądem we własne zapasy.
Wreszcie CRM (ang. Customer Relationship Management) koncentruje się na
relacjach z klientami, zarówno tymi obecnymi jak i przyszłymi. Zawiera takie
elementy jak kampanie marketingowe, obsługa klienta i elementy analizy
rynku. Poznanie możliwości systemów jest kluczem do utrzymania stabilności
i niezawodności logistycznego panelu e-commerce (rycina 4) [www.heuristic.pl].
Duża elastyczność systemów klasy ERP, która wynika z faktu, iż modułu
mogą funkcjonować samodzielnie, pozwala na ich zastosowanie w większości
przedsiębiorstw. System ERP ma za zadanie równoważenie popytu i podaży,
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poprzez łączenie klientów i dostawców w łańcuch dostaw, wspomaganie
procesów decyzyjnych oraz koordynację sprzedaży, marketingu, operacji
finansowych, logistyki, zaopatrzenia, rozwoju produktu oraz zarządzania
zasobami ludzkimi. Cele systemu obejmują wysoki poziom obsługi klienta,
wskaźnik rotacji zapasów oraz wydajności produkcji, niski poziom kosztów
działalności, a to stanowi podstawę do efektywnego zarządzania łańcuchem
dostaw [Wallace i Kremzar, 2001].
Na bazie tych systemów w ramach rozwoju logistyki rozwinęły się kolejne,
w oparciu o coraz szersze wykorzystanie Internetu. Istotne znaczenie maja tu
wykorzystywane technologie, stanowiące elementy techniczne wspierające
Logistykę 4.0.

Ryc. 4. Systemy usprawniając logistykę w firmach
Fig. 4. Systems streamlining logistics in companies
Źródło/Source: Grodzka, 2009

TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE W INTELIGENTNEJ
LOGISTYCE
W ramach Logistyki 4.0 pojęcie Smart Logistics – inteligentnej logistyki
wiąże się z siłą technologii wykorzystywanej do:
• identyfikacji,
• lokalizacji,
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• wykrywania,
• przetwarzania i
• działania w systemach logistycznych.
Pierwszym krokiem jest i d e n t y f i k a c j a produktów w świecie
wirtualnym i rzeczywistym. Do identyfikacji obiektów logistycznych
wykorzystuje się wspomniany wcześniej system RFID (ang. Radio-Frequency
Identification), wykorzystujący oznaczanie obiektów znacznikiem (tagiem).
Czytnik identyfikuje obiekt, gdy znajduje się obok niego i wysyła informacje
o produkcie falami radiowymi do komputera, który przetwarza te dane.
System RFID jest ważną technologią posiadającą szeroki zakres zastosowań,
w tym w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Oferuje wygodny sposób identyfikacji
obiektów oznaczając „właściwą rzecz”, „właściwy czas” i „właściwe miejsce”
potwierdzone numerem identyfikacyjnym dostarczonym przez znacznik RFID
[Uckellmann, 2008]. Korzyści z zastosowania technologii RFID obejmują
obniżenie kosztów pracy, uproszczenie procesów biznesowych i zmniejszenie
niedokładności inwentaryzacji oraz przejrzystość w procesach logistycznych. Ta
technologia zostanie szerzej opisana w kolejnym rozdziale.
Identyfikacja jest związana z l o k a l i z a c j ą lub rejestracją miejsca
identyfikacji przy wykorzystaniu systemów lokalizujących w czasie
rzeczywistym – RTLS (ang. Real-Time Locating System). RTLS łączą funkcje
identyfikacji obiektów i lokalizowanie ich w czasie rzeczywistym. Niektóre
systemy lokalizując w czasie rzeczywistym zapewniają fizyczną pozycję (np.
GPS) a inne odnoszą się do położenia symbolicznego np. wydawanie towarów.
RTLS jest odpowiedzią na potrzebę stałego monitorowania obiektów fizycznych
we współczesnych procesach produkcji, transportu lub świadczenia usług.
Dzięki umieszczonym na obiektach znacznikom, możliwe jest ustalenie ich
położenia i monitorowanie przemieszczania w czasie rzeczywistym. Pozwala to
na bieżącą kontrolę stanu magazynu, przebiegu procesu produkcji, obserwację
osób, a nawet zwierząt przebywających na określonym obszarze [www.erp24.
pl/aid-rfid-wms/rtls-rewolucyjna-technologia-lokalizacyjna.html].
Szerokie zastosowanie i wysoka funkcjonalność pozwalają nazwać tę
technologię rewolucyjną i przewidywać, że stanie się w niedługim czasie
obowiązującym standardem. Obecnie z powodzeniem wdrażana jest w wielu
przedsiębiorstwach, które dążą do optymalizacji prowadzonych przez siebie
działań. Nigdy wcześniej lokalizacja nie była bowiem tak prosta i jednocześnie
skuteczna, co przyczynia się do zwiększenia wydajności oraz jednoczesnego
redukowania zbędnych kosztów.
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Oprócz wewnętrznych systemów lokalizacyjnych opartych na częstotliwościach
radiowych, podczerwieni i ultradźwiękach stosowane są również technologie
optyczne. Oprócz wewnętrznych systemów lokalizacyjnych opartych na
częstotliwościach radiowych, podczerwieni i ultradźwiękach stosowane są również
technologie optyczne. Generalnie każdy czytnik lub etykieta przymocowana
do ustalonego miejsca oznacza lokalizację systemu komórki pochodzenia (ang.
transponder – of – origin). Do śledzenia palet używane są transpondery na podłodze,
które mają czytniki niskiej częstotliwości wskazujące pozycję, podczas gdy wózek
widłowy je mija. Innym sposobem lokalizowania w czasie rzeczywistym jest
pomiar siły odbieranego sygnału, gdy znacznik mieści się w zakresie odczytu
wielu anten i amplituda może być użyta do zlokalizowania znacznika.
Kolejnym aspektem związanym z określaniem położenia obiektu w systemie
lokalizacyjnym jest precyzyjne określenie wartości TDOA (ang. Time
Difference Of Arrival), czyli różnicy czasów przybycia/nadejścia sygnałów od
poszczególnych anten. Typowo różnice te wyznacza się na podstawie przebiegów
czasowo-częstotliwościowych sygnałów [Zhang i in., 2010]. Systemy TDOA
używają algorytmów trangulacji i szacowania lokalizacji uwzględniając stopień
synchronizacji między czytnikami przy mierzeniu dokładnych czasów. Na
podstawie pomiarów wykonanych przy wykorzystaniu kilku nadajników/
odbiorników możliwe jest określenie położenia badanego obiektu.
Kolejna z stosowanych w ramach RTLS technik – AOA (ang. Angle of Arrival)
– polega na określeniu kąta nadejścia odbieranego sygnału. Metoda ta bazuje
na co najmniej 2 punktach odniesienia i pomiarze dwóch kątów, co umożliwia
określenie położenia badanego obiektu. Systemy AoA są stosowane w portach
lotniczych, w których zlokalizowane są obrotowe anteny radarowe do lokalizacji
samolotów. Anteny są obracane, aby znaleźć kierunek najwyższego sygnału siły.
Tablice anten są również używane do pomiaru kątów.
W przypadku 20 systemów hybrydowych wykorzystuje się więcej niż
jedną technikę, dzięki czemu możliwe jest dokładniejsze określenie położenia
obiektu lub zmniejszenie minimalnej liczby punktów odniesienia. Systemy
lokalizacyjne można też podzielić na unilateralne, w których określenie pozycji
odbywa się na podstawie sygnałów docierających do lokalizowanego obiektu
lub multilateralne, gdzie emitowany sygnał jest odbierany przez kilka węzłów
systemu [Bensky, 2008]. Istnieją połączenia hybrydowe, które łączą dowolne
z wyżej wymienionych technologii. Na przykład połączenie GPS (ang. Global
Positioning System) i pasywnego RFID w hybrydowych danych osobowych,
terminal używany jest do śledzenia lokalizacji. System RFID posiadający kilka
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anten lokalizujących obiekt w zależności od częstotliwości odbieranej dla każdej
anteny to system lokalizacji wewnątrz. W przypadku zewnętrznego systemu
lokalizacji najczęściej używany jest GPS.
Przykładem zaawansowanej technologii służącej do wykrywania stanu
towarów w ramach systemu logistycznego jest Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
– CPS (ang. Digital Signal Processing, DSP) – technika zajmująca się sygnałami
cyfrowymi i metodami ich przetwarzania [Szabatin, 2000]. Pierwszym etapem
w CPS jest konwersja sygnału z postaci analogowej na cyfrową za pomocą
przetwornika analogowo-cyfrowego. W przypadku odwrotnym – konwersja
cyfrowo-analogowa – stosuje się przetwornik cyfrowo-analogowy. Algorytmy
cyfrowego przetwarzania sygnałów mogą być realizowane przez komputerowe
urządzenia peryferyjne, które korzystają z odpowiednich procesorów sygnałowych
(DSP) i pozwalają dzięki temu na przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym
(ang. real time signal processing) [Zieliński, 2007]. Do głównych zastosowań CPS
należą przetwarzanie dźwięku, kompresja dźwięku, cyfrowe przetwarzanie
obrazów, mkodowanie wideo, przetwarzanie mowy, rozpoznawanie mowy
i telekomunikacja cyfrowa. Szczególnymi przykładami mogą być: kompresja
mowy i transmisja w cyfrowej telefonii komórkowej, filtry DSP w urządzeniach
radiokomunikacyjnych pozwalające zwiększyć stosunek sygnału użytecznego
do szumu, equalizacja dźwięku w sprzęcie hi-fi, prognozy pogody, prognozy
ekonomiczne, przetwarzanie danych sejsmicznych, analiza i kontrola procesów
przemysłowych, obrazowanie medyczne takie jak tomografia komputerowa,
magnetyczny rezonans jądrowy i efekty cyfrowe używane w gitarach
elektrycznych i wzmacniaczach [Lyons, 2000].
Wykrywanie stanu towarów jest niezbędne w wielu łańcuchach dostaw,
jak na przykład łańcuch chłodniczy czy logistyka świeżej żywności (ang. fresh
logistics). Ważną dziedziną zastosowań, która znacząco posunęła naprzód badania,
technologię i układy DSP była obróbka sygnałów w sprzęcie militarnym,
w szczególności technika sonarowa, a potem wraz z rozwojem układów mogących
przetwarzać sygnały wyższych częstotliwości – technika radarowa. Cyfrowe
przetwarzanie sygnałów znalazło zastosowanie w nowoczesnym elektronicznym
sprzęcie pomiarowym ze zobrazowaniem wyników pomiarów na ekranie.
Wielokanałowe cyfrowe przetwarzanie sygnałów stanowi podstawę współczesnych
systemów badawczych w radioastronomii [Ziółko i Ziółko, 2011].
CPS to zautomatyzowane systemy, które umożliwiają połączenie
operacji fizycznych w rzeczywistości ze strukturami komputerowymi
i komunikacyjnymi. System składa się z jednostki stanowiącej zwykle jeden lub
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więcej mikrokontrolerów, które kontrolują czujniki i siłowniki współpracujące
ze środowiskiem. Dane pozyskane mogą wymieniać się z innymi CPS za pomocą
interfejsu komunikacyjnego. CPS składa się z dwóch głównych komponentów
funkcjonalnych takich jak:
• zaawansowana łączność gromadząca dane w czasie rzeczywistym w świecie
fizycznym i informacje zwrotne ze świata obliczeniowego (np. system RFID),
• inteligentne zarządzanie danymi, funkcje analityczne i obliczeniowe
(oprogramowanie).
Pozyskiwanie dokładnych i wiarygodnych danych jest pierwszym krokiem
w rozwoju CPS. Dane te mogą być uzyskane bezpośrednio z czujników,
kontrolerów lub systemów produkcyjnych przedsiębiorstwa takich jak ERP,
MES, SCM i CMM. Wszystkie pozyskane dane metodą ciągłą i stałą przesyłane
są do centralnego serwera. Kolejną główną kwestią do opracowania CPS
jest wybranie odpowiednich czujników (typ i specyfikacje), które umożliwią
wykrywanie produktu i porównywanie informacji do modelu wirtualnego,
aby ustalić czy produkt dostosowuje się do modelu i odpowiedni stan został
osiągnięty [Lee i in., 2014].
P r z e t w a r z a n i e , czyli gromadzenie i analiza danych to kolejny
istotny element nowoczesnej logistyki. Logistyka 4.0 oznacza ogromny wzrost
różnorodności, objętości i prędkości tworzenia danych, obecnie pozyskiwane są
duże dane (ang. Big Data) w czasie rzeczywistym, których ilość stale się zwiększa
wraz z rozwojem technologii [Schmidt i in., 2015]. Ponad 90% badanych firm
uważa, że skuteczna analiza i wykorzystywanie danych ma ogromne znaczenie,
a zdolność analizowania tych danych będzie miała decydujące znaczenie dla ich
modelu biznesowego za pięć lat [Wegener, 2015]. Przetwarzanie i analizowanie
dużej ilości danych ma podstawowe znaczenie w tej rewolucji przemysłowej dla
Internetu Rzeczy IoT (ang. Internet of Things).
Obok Internetu Rzeczy IoT bardzo istotnym elementem są usługi biznesowe,
realizowane są z zastosowaniem Internetu, które wspomagają d z i a ł a n i e .
Wśród usług biznesowych wymieniamy m.in. Internet usług IoS (ang. Internet
of Services), omawiane ERP, fakturowanie, Marketing, CMS itd.
IoS jest terminem używanym do określania koncepcji oferowania usług przez
internet. Mogą to być usługi oferowane przez różnych dostawców, o różnym
charakterze i w oparciu o różne wirtualne technologie, z możliwością łączenia
poszczególnych zadań podczas procesu realizacji usług [Obitko i Jirkovsky,
2015]. Idea IoS została wdrożona w projekcie Smart Face pod nazwą programu
„Autonomics for industrie 4.0” zainicjowanym przez niemieckie ministerstwo
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federalne spraw gospodarczych i energii. Projekt ten opierał się na architekturze
zorientowanej na usługi, umożliwiającej stosowanie modułowych stacji
montażowych, które mogą być elastycznie modyfikowane i w razie potrzeby
rozszerzane. Zarówno stanowiska montażowe jak i pojazdy automatyczne oferują
swoje usługi za pomocą IoS, posiadając specyficzne dla klienta konfiguracje, co
pozwala zdecydować, które etapy pracy są konieczne [Herman i in., 2015].

Ryc. 5. Determinanty projektowania komponentów technicznych – Logistics 4.0
Fig 5. Determinants of designing technical components – Logistics 4.0
Źródło: opracowanie na podstawie Obitko i Jirkovsky 2015.
Source: own elaboration based on Obitko and Jirkovsky, 2015

W oparciu o zasady działania przedstawionych technologii wykorzystywanych
w nowoczesnej logistyce można wyróżnić podstawowe determinanty projektowania
lub wdrażania wszystkich komponentów technicznych, którymi powinny być:
• Interoperacyjność (normalizacja i opisy semantyczne połączone w CPS przez IoT i IoS);
• Wirtualizacja (świat fizyczny połączony z wirtualnym w modelach
symulacyjnych, gdzie kopia świata fizycznego umożliwia fizyczne
monitorowanie procesów przez CPS);
• Możliwość pracy w czasie rzeczywistym (ciągła analiza danych pozwala
zareagować na każde zmiany w środowisku w czasie rzeczywistym);
• Decentralizacja (nadawanie autonomii i odpowiedzialności niższym poziomom
hierarchii organizacyjnej w przypadku awarii lub złożonych sytuacji);
• Modułowość (elastyczność w zmieniającym się środowisku poprzez
dostosowywanie, dodawanie i wykorzystywanie nowych modułów);
• Orientacja na usługi (budowanie rozwiązań opartych o modelu architektury
zorientowanej na usługi SOA (ang. Service Oriented Architecture) jako
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najlepsza praktyka do tworzenia elastycznej i rozszerzalnej architektury
przedsiębiorstwa, dającej podstawy do rosnącej wymiany funkcjonalności
bez wpływania na istniejących użytkowników aplikacji);
• Bezpieczeństwo (usługi hermetycznie strzeżone i po połączeniu ułatwiające
korzystanie za pomocą technologii ICT [Obitko i Jirkovsky, 2015].
Determinanty projektowania istotne dla każdego komponentu technicznego
zostały przedstawione na rycinie 5.
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ZARZĄDZANIE INTELIGENTNYM MIASTEM – SMART CITY
(NA PRZYKŁADZIE MIASTA TYCHY)
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Streszczenie
Koncepcja inteligentnego miasta (smart city) stanowi wyzwanie dla wielu miast
i jest odpowiedzią na potrzeby współczesnego społeczeństwa zamieszkującego
obszary metropolitalne. Miasta wykorzystują efekt postępu technologicznego
i jednocześnie wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa łącząc trzy kluczowe
obszary definiujące kierunek zmian – informatyzację miasta, cyfryzację oraz rozwój
zrównoważony.
W artykule zaprezentowano działania podejmowane w mieście Tychy, a zwłaszcza
przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w zakresie budowy smart
city i zarządzania zrównoważonym rozwojem dla stworzenia koncepcji inteligentnego
miasta – SymbioTychy. Opisano rozwiązania oparte są na inteligentnych technologiach
i wykorzystują dostęp do taniej energii, taniej wody, sprawnej komunikacji, a przede
wszystkim do kapitału wiedzy. Przykłady zastosowanych rozwiązań z zakresu Gospodarki
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o Obiegu Zamkniętym, zwłaszcza dotyczące recyklingu wody, wykorzystania odpadów
z oczyszczania ścieków do produkcji energii elektrycznej i ciepła umożliwiły synergię
działania obiektów publicznych takich jak oczyszczalnia ścieków i Wodny Park Tychy.
Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne efekty działalności RCGW S.A. przybliżają
miasto Tychy do założonego celu jakim jest stworzenie inteligentnej struktury – smart
city, której istotnym elementem jest gospodarka wodno-ściekowa oraz swobodny
przepływ energii w obrębie tkanki miejskiej w ramach tzw. SymbioTychy.
Summary
The smart city concept is a challenge for many cities and an answer to the needs of the modern
society inhabiting metropolitan areas. Cities capitalise on the effects of the technological progress
and the growing ecological awareness by combining the three key areas determining the direction
of the changes: city informatisation, digitalisation and sustainable development.
The article presents the actions taken in Tychy, especially by Regionalne Centrum Gospodarki
Wodno-Ściekowej SA, to build a smart city and manage sustainable development in order to create
a smart city concept under the name SymbioTychy. The solutions are based on smart technologies
and access to cheap energy, cheap water, efficient communication and, primarily, knowledge capital.
The examples of the applied Circular Economy solutions, especially water recycling solutions and
use of sewage treatment waste to produce electricity and heat, made it possible to achieve synergy in
the functioning of public buildings, such as the wastewater treatment plant and the Tychy Water
Park.
The ecological, economic and social effects of the activity of RCGW S.A. bring Tychy closer to
the goal that is creation of a smart city characterised by water and wastewater management and
free energy flow within the urban tissue as a part of the SymbioTychy concept.

WPROWADZENIE
Koncepcja inteligentnego miasta (smart city) jest stosunkowo nowym
spojrzeniem na funkcjonowanie współczesnych, nowoczesnych miast. Jest
wynikową postępu technologicznego i jednocześnie wzrostu świadomości
ekologicznej społeczeństwa. Łączy w sobie trzy kluczowe obszary definiujące
kierunek zmian – informatyzację miasta, cyfryzację oraz rozwój zrównoważony.
Pierwsze wzmianki na ten temat pojawiły się w 2002 roku. Wtedy to zaczęto
używać określenia intelligent city do opisywania obszarów metropolitalnych
zaangażowanych w inicjatywy związane z polepszeniem stanu środowiska,
miejskiej infrastruktury i usług, a więc wpływających na warunki ekonomiczne
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oraz socjalne tych obszarów. Dzięki temu zwiększała się ich atrakcyjność
i konkurencyjność w stosunku do innych miast, co jednocześnie było motorem
napędowym ich rozwoju. Można powiedzieć że koncepcja intelligent city, była
prekursorem koncepcji smart city, definiując założenia nowoczesnego miasta
na miarę możliwości technologicznych początku XXI wieku. Smart city to
odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa zamieszkującego obszary
metropolitalne. Miasta tego typu pojawiły się jako efekt inteligentnego
wykorzystania informacji cyfrowej, między innymi w obszarach takich jak
edukacja i transfer wiedzy, mobilność, energetyka, środowisko, zdrowie czy
usługi publiczne.
Obecnie obserwuje się na świecie szybko wzrastającą populację mieszkańców
miast. Do 2050 roku 80% ludzkiej populacji będzie zamieszkiwać rozrastające się
stale aglomeracje miejskie. Stąd wynika też konieczność budowy odpowiednich
systemów miejskich. Jednym z podstawowych kierunków działań w tym
zakresie będą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast oparte na
inteligentnych rozwiązaniach. O przyszłości rozwoju miast będzie bowiem
decydował w głównej mierze dostęp do taniej energii, taniej wody, sprawnej
komunikacji, a przede wszystkim do kapitału wiedzy. To będą podstawowe
obszary działań stanowiące fundamenty budowy smart city.

DEFINICJA INTELIGENTNEGO MIASTA
Mimo powszechności idei smart city brak jest jednoznacznej definicji, która
je określa. Według niektórych autorów miasta inteligentne to miasta, które
intensywnie wykorzystują możliwości niesione przez technologie informacyjne
i komunikacyjne w celu budowania konkurencyjności [Yigitcanlar i Baum,
2008] lub miasta rozwijające się dzięki wykorzystaniu kapitału ludzkiego oraz
technologicznego i ich inteligentnemu łączeniu [Angelidou, 2014]. Należy
mieć świadomość, że koncepcja ta zawiera szereg wzajemnie uzupełniających
się elementów z różnych obszarów (inteligentna ekonomia, inteligentne
i zrównoważone korzystanie ze środowiska, inteligentna technologia,
inteligentna energetyka, inteligentne zdrowie, inteligentna mobilność,
inteligentne zarządzanie, inteligentne społeczeństwo), a więc ma charakter
koncepcji parasolowej (ang. umbrella concept). Wśród warunków określających,
czy miasto ma zadatki do bycia smart znajdują się na przykład [Caragliu i in.,
2011]:
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• poprawa wydajności administracyjnej i ekonomicznej, która umożliwia
rozwój kultury i społeczeństwa poprzez wykorzystanie infrastruktury
sieciowej (telekomunikacyjnej);
• nacisk na rozwój miasta w obszarze działalności gospodarczej;
• działania mające na celu włączenie różnych rodzajów mieszkańców miast
w usługi publiczne oraz minimalizujące wykluczenie społeczne;
• nacisk na znaczącą rolę przemysłu high-tech i branży kreatywnej na
długoterminowy wzrost gospodarczy obszarów metropolitalnych;
• zwrócenie szczególnej uwagi na rolę kapitału ludzkiego i relacje społeczne
w zrównoważonym rozwoju miasta;
• świadomość, że nie ma zrównoważonego rozwoju miasta bez zrównoważonego
gospodarowania zasobami środowiskowymi.
W związku z powyższym należy wnioskować, że koncepcja smart city wychodzi
poza definicję miasta cyfrowego/informacyjnego – należy je bowiem dodatkowo
umieścić w otoczeniu społecznym i środowiskowym, tak by narzędzia, którymi
się posługuje służyły człowiekowi. Dopiero wówczas miasto staje się smart
[Jong I in., 2015].

SMART CITY, A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST
Idea smart city nierozerwalnie związana jest z kwestią rozwoju
zrównoważonego. Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (WCED,
ang. World Commission on Environment and Development) definiuje go jako proces
w którym zużycie surowców, kierunek inwestycji, rozwój technologiczny, a także
zmiany instytucjonalne i ustawodawcze są zgodne z aktualnymi i przyszłymi
potrzebami społeczeństwa [Gieleciak, 2018a]. Rozwój zrównoważony
można określić również jako rozwój w równowadze pomiędzy czynnikami
ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Biorąc te wszystkie
aspekty pod uwagę, zrównoważony rozwój miast można zdefiniować jako
osiągnięcie równowagi (w pewnych sytuacjach także kompromisu) pomiędzy
rozwojem obszarów metropolitalnych, a ochroną środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii społecznych – zatrudnienia, podstawowych usług
publicznych (w tym transportowych), zapewnienia warunków mieszkaniowych,
infrastruktury socjalnej itp. [Hiremath I in., 2013]. Miasto „zrównoważone”, to
miasto w którym [Dhingra i Chattopadhyay, 2016]:
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• zapewniony został wzrost ekonomiczny z jednoczesnym polepszeniem
warunków pracy;
• zwiększona została jakość życia jego mieszkańców poprzez zapewnienie
powszechnej dostępności do usług publicznych (jak również ich wysoka
efektywność) oraz dóbr wspólnych, w tym zapewnienie dostępności wody
oraz odbioru ścieków, usług telekomunikacyjnych czy transportowych;
• ustanowione zostały zasady odpowiedzialnego i zrównoważonego korzystania
ze środowiska;
• zapewnione zostały sprawne mechanizmy regulujące i efektywne, lokalne
mechanizmy zarządcze.
Większość światowej populacji zamieszkuje obszary metropolitalne,
stąd, mając na uwadze kwestie takie jak niedobory (lub perspektywa
niedoborów) zasobów naturalnych – surowców energetycznych, czy wody,
a także postępujące zmiany klimatu oraz intensywna globalizacja – rośnie
zainteresowanie przemianami w duchu idei rozwoju zrównoważonego, który
jest w istocie elementem zarządzania. Nie jest to jednak zarządzanie nastawione
na globalizację gospodarczą, a przeciwnie – uwzględniające aspekt społeczny
i środowiskowy, dostosowujące się do zmieniającego się otoczenia.

POLITYKA MIEJSKA W POLSCE
W dobie intensywnego rozwoju technologii wykorzystywanych zarówno
przez przedsiębiorców, mieszkańców jak i instytucje publiczne, koniecznym
staje się ukierunkowanie rozwoju miast na poprawę jakości życia, wykorzystania
i wzmocnienia potencjału miasta, w którym chcą oni mieszkać. Niezbędne jest
stworzenie nowej polityki miejskiej opartej na modelu społeczno-gospodarczym
rozwoju miast. Polityka miejska powinna umożliwiać jak najlepsze
wykorzystanie potencjałów i przewag konkurencyjnych miasta dla zapewnienia
zrównoważonego rozwoju, a poprzez to, dla poprawy jakości życia mieszkańców
miast. W Polsce mówią o tym dokumenty Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
dotyczące Krajowej Polityki Miejskiej, w których zakłada się:
• stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego
zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym szczególnie na
obszarach metropolitalnych. Szczególną troską należy objąć wypracowanie
optymalnych mechanizmów współpracy, rozwijanie mechanizmów
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partycypacji i upowszechniania partnerskiego udziału społeczeństwa w
rozwoju miast;
• wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym
przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji.
Miasto zwarte powinno być odpowiedzią na ważne wyzwania stojące przed
miastami, jakim jest żywiołowy i chaotyczny rozwój rozproszonej zabudowy.
Idea miasta zwartego związana jest także z aspektami środowiskowymi
(ochrona środowiska naturalnego, dbałość o zasoby ziemi i jakość krajobrazu);
• odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych
społecznie, ekonomiczne i fizycznie obszarów miejskich. Odnowa
i rewitalizacja powinna stanowić element całościowej polityki miasta;
• poprawa konkurencyjności poprzez stymulowanie wzrostu innowacyjności
przedsiębiorstw, wzmocnienie współpracy biznes –nauka, wzmocnienie
sieciowej współpracy miast z innymi ośrodkami i otoczeniem regionu;
• wzmocnienie siły gospodarczej miast z równoczesnym podnoszeniem jakości
życia.
Podejmowane działania powinny być zintegrowane, a integracja powinna
dotyczyć zarówno potrzeb i wzmocnienia potencjałów różnych obszarów
miejskich, jak też wzmocnienia zdolności do kreowania zrównoważonego
rozwoju, tworzenia miejsc pracy, oraz poprawy życia mieszkańców. Miasta mają
być dobrym miejscem do życia z dostępem do wysokiej jakości usług z zakresu
ochrony zdrowia, edukacji, transportu, kultury administracji publicznej.
Krajowa Polityka Miejska jest dokumentem strategicznym określającym
planowane działania polskiej administracji rządowej dotyczące polityki
miejskiej. Ma ona integrować podejście do rozwoju różnej wielkości miast
w Polsce, które w przyszłości powinny być: konkurencyjne, silne, spójne, zwarte,
zrównoważone, sprawne i inteligentne. Kształtowanie polityki miejskiej oparte
zostało na 10 wzajemnie przenikających się wątkach tematycznych, takich jak:
• kształtowanie przestrzeni;
• partycypacja publiczna;
• transport i mobilność miejska;
• niskoemisyjność i efektywność energetyczna;
• rewitalizacja;
• polityka inwestycyjna;
• rozwój gospodarczy;
• ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu;
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• demografia;
• zarządzanie obszarami miejskimi.
Istotnym elementem rozwoju miast jest wielopoziomowa współpraca
w zakresie zarządzania tego typu obszarami. Konieczne jest stworzenie
narzędzi racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi poprawa
środowiska w miastach, adaptacja do zmian klimatu, tworzenie warunków
dla rozwiązywania problemów demograficznych polskich miast. Stworzenie
właściwej polityki miejskiej to wskazanie na pożądany kierunek działania
samorządu terytorialnego oraz próba określenia regionalnych polityk miejskich.
Zasadnym jest wypracowanie różnorodnych rozwiązań, narzędzi i instrumentów
dla zwiększenia efektywności działania miast jak i ich interesariuszy.
Krajowa Polityka Miejska wskazuje na konieczność posiadania przez każde
miasto w Polsce zindywidualizowanego, kompleksowego i będącego efektem
spójnej polityki pomysłu na rozwój. Dokument wskazuje istotne kierunki
działania samorządów w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości
i pozyskiwania inwestorów, na przykład poprzez rozwijanie lokalnych
specjalizacji, tworzenie klastrów, warunków do rozwoju przedsiębiorstw
o charakterze lokalnym, zatrzymywania w mieście pracowników o najwyższych
i poszukiwanych kwalifikacjach. Konieczna jest z tym budowa odpowiedniego
wizerunku miasta w przyjaznej dla mieszkańców i przedsiębiorców przestrzeni
miejskiej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

ŚRODOWISKOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA MIASTEM W DUCHU
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Jak wspomniano wcześniej, określenie smart nie jest związane wyłącznie
z nowymi technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi. Miasto
nigdy nie będzie smart, jeśli w swojej wizji rozwojowej pominie strategię
wzrostu zrównoważonego, który jest nierozerwalnie związany ze środowiskiem.
Kluczowymi obszarami sprawnego funkcjonowania miasta są kwestie
odpadowe, wodno-ściekowe oraz jakości powietrza. Inteligentne zarządzanie
miastem w obszarze ochrony środowiska i zasobów naturalnych to także
wykorzystanie potencjału niesionego przez lokalne źródła energii, w tym
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (charakterystycznych dla rejonu,
w którym miasto się znajduje), inwestycje w przedsięwzięcia ekologiczne,
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stosowanie rozwiązań efektywnych energetycznie, a tym samym przyczynianie
się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnych źródeł energii, zmniejszenia emisji
gazów cieplarnianych oraz ciepła do środowiska. Przykładem takich działań
może być wdrażanie idei circular economy (gospodarka obiegu zamkniętego,
GOZ ) na poziomie miasta. Synergia funkcjonowania spółek komunalnych
odpowiedzialnych za odprowadzanie ścieków i odbiór odpadów w obszarze
produkcji energii elektrycznej oraz ciepła (z biogazu w procesie kofermentacji
osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych) wpisuje się w koncepcję
rozwiązań inteligentnych. Produkcja zielonej energii z odpadów i jej wykorzystanie
do zasilania w prąd i ciepło obiektów miejskich użyteczności publicznej
(takich jak na przykład hale sportowe, stadiony, baseny, centra kulturalne),
czy transportu miejskiego (elektromobilność), czyni obszary metropolitalne
bardziej ekologicznymi i w 100% wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju
i poszanowania zasobów.
Istotnym zagadnieniem w zrównoważonym zarządzaniu miastem jest
zarządzanie wodą. The Global Risk Report opublikowany w 2016 roku przez
Światowe Forum Ekonomiczne (WEF, ang. World Economic Forum) [Report
of…, 1987] wskazuje, że kryzys wodny znajduje się na trzecim miejscu wśród
dziesięciu z najważniejszych zagrożeń o największym wpływie na ludzkość.
Dostępność wody i jej zużycie jest silnie uzależnione od postępujących zmian
klimatycznych. Wzrastające zapotrzebowanie na wodę ma również związek
z rosnącą produkcją żywności, wynikającą ze wzrostu populacji ludności, a także
z intensywnym rozwojem przemysłowym i gospodarczym. Jest więc oczywiste,
że istotnym elementem ograniczającym zrównoważony rozwój społeczeństw
będzie niedostatek wody. Według wspomnianego Raportu, prawie miliard
ludzi na całym świecie cierpi z powodu braku stałego dostępu do wody pitnej,
a prawie 2,7 miliarda (co stanowi 40% populacji) doświadcza takich braków
przez miesiąc lub dłużej. Problem stałego deficytu wody dotyczy takich państw
jak: Indie, Pakistan, Egipt, Meksyk, Arabia Saudyjska i Jemen. W Libii i Somalii
problem ten dosięga od 80 do 90% populacji tych krajów, natomiast w Maroku,
Jordanii i Nigrze – między 50 a 55% ich populacji. Najnowsze badania wskazują,
że problem może być dużo większy, niż przewidywano we wcześniejszych
prognozach, a niedostatek wody pitnej (zarówno stały, jak i ograniczony do
pewnych okresów w roku) może dotyczyć nawet 4 miliardów ludzi na świecie –
co stanowi ponad połowę całkowitej ludzkiej populacji [Final Report…, 2016].
Dla porównania – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD,
ang. Organisation for Economic Co-operation and Development) prognozuje, że tyle
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ludzi mieszkać będzie na terenach dotkniętych niedostatkiem wody w 2050
roku. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że globalne zapotrzebowanie na wodę
do 2030 roku, oszacowane przez WEF na podstawie aktualnych trendów, ma
wzrosnąć o 40% (według OECD – o 55% do 2050 roku), można wywnioskować
z jak dużym problemem mamy do czynienia.
Deficyt wody nie jest już problemem niektórych tylko regionów świata,
a staje się problemem globalnym. Oszacowano, że w samej Unii Europejskiej
do 2007 roku blisko 11% jej mieszkańców i 17% jej powierzchni doświadczyło
niedostatku wody, a finansowe koszty wynikające z suszy, które miały miejsce
w czasie minionych 30 lat osiągnęły 100 miliardów € [Gieleciak i Karło,
2018]. Eksperci Komisji Europejskiej wskazują, że sytuacja będzie w dalszym
ciągu ulegać pogorszeniu, co jest bezpośrednim efektem zmian klimatycznych
i wzrastającej temperatury. W związku z tym problem wody staje się realnym
problemem także dla 500 milionów Europejczyków, w tym również Polaków.
Polska posiada bowiem małe, w porównaniu do innych państw europejskich,
zasoby wodne. Obecnie na jednego mieszkańca przypada oko³o 1600 m³
wody w ci¹gu roku, a w okresach suszy wskaźnik ten spada poniżej 1000 m³.
Dla porównania – na jednego mieszkańca Europy przypada średnio w ciągu
roku około 4500 m³, a na Ziemi – około 7300m³. Pod względem wielkości
naturalnych zasobów wody Polska znajduje się na końcu listy – wśród członków
Unii Europejskiej mniejsze zasoby ma tylko Malta, Cypr oraz Czechy [Gieleciak
i Karło, 2019]. Z tego też względu ważne jest, aby przedsięwziąć odpowiednie
kroki mające na celu racjonalizację ich zużycia – zarówno w perspektywie
najbliższych lat, jak i opracowując długofalowe strategie działań. Zabezpieczenie
zasobów wody pitnej dla przyszłych pokoleń odgrywa bowiem rolę kluczową
w zapewnieniu bezpieczeństwa wodnego kraju.
Istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym jest zatem kwestia
recyklingu wody, a przede wszystkim ścieków oczyszczonych. Komisja
Europejska podejmie w najbliższej przyszłości szereg działań, mających na
celu stworzenie oraz ujednolicenie przepisów pozwalających na ponowne
wykorzystanie ścieków oczyszczonych, gdyż – biorąc pod uwagę problem
wzrastającego deficytu wody – stanowią one dobry, choć jeszcze mało popularny
sposób zwiększania zasobów wodnych, a tym samym są sposobem na odciążenie
eksploatowanych zasobów naturalnych. Obecnie na świecie recykling ścieków
i ich ponowne wykorzystanie stanowi jedynie 2,41% pierwotnego strumienia
[Mekonnen i Hoekstra, 2016]. Daje to ogromne możliwości i korzyści dla miast
budujących smart city i wykorzystujących zasadę zrównoważonego rozwoju.
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Częściowym rozwiązaniem problemu deficytu wody jest wdrożenie założeń
gospodarki obiegu zamkniętego, nazywanej też gospodarką cyrkulacyjną.
Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) –polegająca w dużym uproszczeniu
na maksymalizacji wykorzystania produktów procesowych jako nowych
substratów i jednocześnie minimalizacji produkcji odpadów – jest stosunkowo
nową ideą wyznaczającą kierunek rozwoju gospodarki europejskiej. Mówi
o tym Komunikat Komisji Europejskiej z 2 grudnia 2015 roku pt.: Zamknięcie
obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym [Komunikat
Komisji…, 2015]. Istotnym elementem wspomnianego komunikatu jest
kwestia recyklingu wody, przede wszystkim ścieków oczyszczonych. Wskazuje
on, że Komisja Europejska podejmie w najbliższej przyszłości szereg działań
mających na celu stworzenie oraz ujednolicenie przepisów pozwalających na
ponowne wykorzystanie ścieków oczyszczonych. Z powszechnie dostępnych
danych wynika, że na terenie wspólnoty jedynie 964 mln m3 oczyszczonych
ścieków są ponownie wykorzystywane. Cała reszta kierowana jest bezpowrotnie
do rzek lub innego odbiornika.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE BUDOWY SMART CITY
I ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM
NA PRZYKŁADZIE REGIONALNEGO CENTRUM GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A. W TYCHACH.
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach
(RCGW S.A.) jest właścicielem ponad 400 km sieci kanalizacji sanitarnej
i 34 przepompowni ścieków w mieście, producentem energii odnawialnej
w kogeneracji, inwestorem i eksploatatorem Wodnego Parku Tychy oraz
właścicielem i eksploatatorem Oczyszczalni Ścieków Tychy-Urbanowice,
zaliczanej obecnie do najnowocześniejszych obiektów tego typu w kraju.
Spółka w sposób szybki, skuteczny i kompleksowy reaguje na pojawiające się
ekowyzwania realizując politykę zrównoważonego rozwoju i zaspokajając przy
tym potrzeby lokalnej społeczności. Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne
efekty działalności RCGW S.A. przybliżają miasto Tychy do założonego celu
jakim jest stworzenie inteligentnej struktury – smart city, której istotnym
elementem jest gospodarka wodno-ściekowa oraz swobodny przepływ energii
w obrębie tkanki miejskiej tzw. koncepcja SymbioTychy. Realizacja zielonych
zamówień i wdrażanie innowacji w RCGW S.A. jest podstawowym narzędziem
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realizacji powyższego celu, dzięki któremu Spółka zdobyła status lidera ekoinnowacji oraz pioniera rozwiązań proekologicznych w zakresie oczyszczania
ścieków, wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oraz zarządzania. Efekty
zrównoważonej działalności Spółki zostały dostrzeżone zarówno na rynku
polskim, jak i europejskim. RCGW S.A. jako pierwsza w historii polska spółka,
otrzymała nagrodę główną Komisji Europejskiej EMAS Awards 2015, zwaną
Oskarem w zakresie ekologii.
Samowystarczalność energetyczna w ramach struktury RCGW S.A.
Podstawowym rezultatem funkcjonowania Spółki zgodnie z zasadami rozwoju
zrównoważonego i zielonego wzrostu jest uzyskanie samowystarczalności
energetycznej oczyszczalni ścieków oraz 100% pokrycie zapotrzebowania
energetycznego Wodnego Parku Tychy energią z biogazu produkowanego
w oczyszczalni. To pierwsza i jedyna pasywna – plus oczyszczalnia ścieków
w Polsce. Samowystarczalność energetyczna tyskiej oczyszczalni ścieków
wynosi obecnie ok. 200%. Jest to najlepszy wynik w Polsce i jeden
z najlepszych wśród przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Europie.
Jak podaje Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie – średnia wartość tego
wskaźnika w przedsiębiorstwach zaliczanych do dużych wynosi tylko 40,86%,
a w średnich 47,71% [www.igwp.pl].

Rys. 1. Produkcja biogazu – komory fermentacyjne (z lewej) oraz zbiorniki
magazynujące na przemysłowe odpady biodegradowalne do kofermentacji
metanowej (z prawej)
Wymagania dotyczące środowiska i społeczeństwa stały się standardem
w działaniach podejmowanych przez RCGW S.A., a rozwój technologiczny
nie jest postrzegany przez Spółkę tylko przez pryzmat wygenerowanego zysku.
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Zgodnie z przyjętą przez RCGW S.A. filozofią trójkąta wiedzy, ekologia,
edukacja i ekonomia są wyznacznikami wszelkich podejmowanych przez Spółkę
decyzji związanych z zarządzaniem oraz funkcjonowaniem i rozwojem tyskiej
oczyszczalni ścieków, Wodnego Parku Tychy oraz eksploatowanych systemów
kanalizacyjnych.
Kluczowa dla intensywnego rozwoju Spółki na polu efektywności
energetycznej była otwartość na współpracę z innymi branżami – energetyczną
oraz odpadową. Dzięki zastosowaniu synergii działania między obszarem
wodno-kanalizacyjnym, a wymienionymi wyżej branżami, możliwe było
osiągnięcie samowystarczalności energetycznej.

Rys. 2. Biogazowa jednostka kogeneracyjna
Wykorzystanie energii odnawialnej pochodzącej z własnego źródła
przyczynia się do zmniejszenia ilości emisji CO2 do środowiska, w porównaniu
do konwencjonalnej elektrowni węglowej [Gieleciak, 2018a]. Od 2006 roku
instalacja na OŚ wyprodukowała 68 615,475 MWh energii elektrycznej. Na
wyprodukowanie równoważnej ilości energii elektrownia konwencjonalna
zużyłaby 32 544,89 ton węgla kamiennego. Biorąc pod uwagę także energię
cieplną produkowaną w kogeneracji – ilość tego surowca wzrosłaby do 66 078,16
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ton węgla. Wykorzystanie biogazu do zasilania obiektów eksploatowanych
przez RCGW S.A. pozwoliło więc na zaoszczędzenie ponad 66 tysięcy ton
węgla kamiennego. Jednocześnie – ponieważ emisja CO2 ze spalania biomasy
(biogazu) zgodnie z zasadami wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami
do emisji oraz IPCC nie jest wliczania do sumy emisji ze spalania paliw,
wskaźnik ten jest zerowy. W związku z tym, od 2006 roku, kiedy to RCGW
S.A. rozpoczęło produkcję energii z biogazu, uniknięta emisja CO2 wyniosła aż
56 363 tony, a pyłu całkowitego – 3,7 tony.

Rys. 3. Nowy zbiornik biogazu zlokalizowany na oczyszczalni ścieków
Dodatkowym efektem synergii działania obu obiektów – oczyszczalni ścieków
i Wodnego Parku Tychy jest sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej do sieci TAURON.
W ciągu roku 2019 sprzedano 3 tys. MWh. Energii odnawialnej do sieci. Jest to jest
wielkość przewyższająca ilość energii zużytej przez trolejbusy w Tychach w tym samym
okresie. Synergia obu obiektów pozwoliła na pokrycie zapotrzebowania na energię
elektryczną oczyszczalni ścieków, Wodnego Parku Tychy oraz hipotetycznie miejskich
trolejbusów. Ponadto z bioelektrociepłowni w Wodnym Parku Tychy sprzedano do
sieci PEC nadwyżkę ciepła w wysokości 1398 GJ.
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Wysokowydajna produkcja biogazu, prowadzona na tyskiej oczyszczalni
ścieków, pozwoliła uzyskać bardzo dobre wskaźniki efektywności energetycznej
i wyjść poza standardowy zakres działalności przedsiębiorstwa. Tyska
instalacja produkuje biopaliwo, którego ilość pozwala na pokrycie zarówno
całego własnego zapotrzebowania na energię, jak i pokrycie zapotrzebowania
drugiego obiektu użyteczności publicznej o bardzo dużej energochłonności –
również w 100%. Efektywna produkcja biogazu czyni oczyszczalnię ścieków
Tychy-Urbanowice jednym z liderów na rynku europejskim. Kluczem do
sukcesu Spółki na tym polu była otwartość na innowacje oraz współpracę
międzybranżową. Synergia między branżą wodno-kanalizacyjną, odpadową
i energetyczną przyczyniła się do intensywnego rozwoju Spółki w ostatnich
latach, a obecnie – jest motorem do poszukiwania kolejnych, nowych
możliwości i rozwiązań. W przyszłości – wraz z rozwojem działalności
przedsiębiorstwa, ukierunkowanym na intensyfikację produkcji energii
z własnego OZE (Odnawialne Źródło Energii), planowane jest dostarczanie
energii także innym obiektom i infrastrukturze miejskiej, takiej jak oświetlenie
ulic czy trolejbusy. Swobodny przepływ energii w obrębie tkanki miejskiej
stanowi jeden z elementów budowy inteligentnego miasta SymbioTychy,
którego podstawowym filarem jest rozwój zrównoważony [Gieleciak, 2018a].

Rys. 4. Wodny Park Tychy zasilany energią biogazu produkowanego w tyskiej
oczyszczalni ścieków
Już teraz koncepcja ta jest realizowana, poprzez zasilanie Wodnego Parku
Tychy, obiektu którego RCGW jest inwestorem i eksploatatorem, energią
pochodzącą z kogeneracji biogazu produkowanego na tyskiej oczyszczalni
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ścieków. W przyszłości planowane jest zasilanie także innych obiektów
komunalnych – w tym miejskich trolejbusów.
Spółka w sposób szybki, skuteczny i kompleksowy reaguje na pojawiające
się kolejne eko-wyzwania realizując politykę zrównoważonego rozwoju
i zaspokajając przy tym potrzeby lokalnej społeczności. Ekologiczne,
ekonomiczne i społeczne efekty działalności RCGW S.A. przybliżają miasto
Tychy do założonego celu jakim jest stworzenie inteligentnej struktury – smart
city, której istotnym elementem jest gospodarka wodno-ściekowa oraz swobodny
przepływ energii w obrębie tkanki miejskiej tzw. koncepcja SymbioTychy.

Rys. 5. Koncepcja SymbioTychy
Recykling i odzysk wody (gospodarka obiegu zamkniętego) w ramach
struktury RCGW S.A.
RCGW S.A. od lat efektywnie wdraża założenia inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju, wpisujące się w model Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Stąd bardzo
istotnym elementem jej działalności jest racjonalizacja zużycia zasobów naturalnych,
maksymalizacja ich odzysku i recykling. Jednym z tych zasobów jest woda. Spółka
na terenie oczyszczalni ścieków wybudowała wewnętrzną sieć wodociągową
wody technologicznej (ścieków oczyszczonych) o sumarycznej długości 1,5 km,
co również stanowi zielone zamówienie, z uwagi na uzyskany efekt końcowy.
Woda technologiczna stosowana jest między innymi do chłodzenia agregatów
kogeneracyjnych, do płukania krat, a także w stacji odwadniania osadów oraz Stacji
Oczyszczania Biogazu. Roczne wykorzystanie wody technologicznej wynosi ok. 200
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tys. m3. Wykorzystywanie ścieków oczyszczonych jako wody technologicznej tam,
gdzie jej zastosowanie nie wymaga wody o jakości wody zdatnej do spożycia, znacznie
obniża pobór wody z sieci wodociągowej, przyczyniając się nie tylko do zmniejszenia
kosztów funkcjonowania obiektu, ale przede wszystkim – do minimalizacji zużycia
tego zasobu, ma więc bezpośredni wymiar środowiskowy. Zarządzanie zasobami
wodnymi jest kluczowe dla rozwoju Spółki w funkcjonowaniu w ramach smart city.
Oczyszczania biogazu z wykorzystaniem wody technologicznej w ramach
struktury RCGW S.A.

Rys. 6. Instalacja Stacji Oczyszczania Biogazu
Innym przykładem budowy smart city jest zrealizowana przez Spółkę RCGW
S.A. Stacja Oczyszczania Biogazu (SOB) z dwutlenku węgla, uruchomiona
na oczyszczalni ścieków. Biogaz powstający w procesie kofermentacji osadów
ściekowych i odpadów biodegradowalnych charakteryzuje się zawartością
metanu na poziomie 50-60% oraz dwutlenku węgla na poziomie 40-50%. Aby
zwiększyć procentowy udział metanu w biogazie, a tym samym jego kaloryczność,
ciąg technologiczny części osadowej oczyszczalni wzbogacono o SOB. Celem
powstałej instalacji jest takie oczyszczanie za pomocą ścieku oczyszczonego
powstającego biogazu ze zbędnego dwutlenku węgla, aby możliwie
najefektywniej wykorzystać agregaty kogeneracyjne oraz wyeliminować emisje
dwutlenku węgla, wpływając tym samym na ochronę klimatu. Jest to pierwsza w
Polsce instalacja usuwania dwutlenku węgla z biogazu tą metodą. Zastosowane
rozwiązanie pozwala zaoszczędzić wodę pobieraną z sieci wodociągowej, a co
za tym idzie – niesie zarówno wymierny efekt ekonomiczny, jak i ekologiczny.
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Zwiększenie procentowej zawartości metanu z 50% do 75% przy przepływie
biogazu na poziomie 1200m3/h wymaga zużycia ponad 500 000 m3 wody
rocznie, a wykorzystanie do tego wody technologicznej produkowanej na
oczyszczalni znacząco obniża więc koszty eksploatacyjne instalacji.
Odzyskiwanie piasku w ramach struktury RCGW S.A.
Kolejnym przykładem zrównoważonego rozwoju i zielonego wzrostu
związanego z Gospodarką Obiegu Zamkniętego jest instalacja odzysku piasku.
Na linii technologicznej służącej obróbce pulpy piaskowej uruchomiono
innowacyjne, zintegrowane urządzenie, służące do separacji, płukania oraz
odwadniania piasku z wykorzystaniem wody technologicznej. Zastosowana
technologia pozwoliła na znaczne poprawienie jakości otrzymywanego piasku,
co potwierdzono wynikami badań laboratoryjnych. Na podstawie uzyskanych
wyników stwierdzono, że wydzielany w nowej instalacji do separacji i płukania
piasek spełnia kryteria przewidziane przepisami prawa do utraty statusu odpadu.
Zainstalowanie separatora-płuczki piasku spowodowało spadek produkcji
piasku z 400 Mg do około 150 Mg rocznie, przy czym produkowany surowiec
wtórny nie stanowi zagrożenia dla środowiska i może zostać zagospodarowany
na potrzeby własne Spółki. Przeprowadzona inwestycja ma więc bardzo duży
wymiar ekologiczny zarówno dla Spółki jak i miasta.
Działania operacyjne w ramach struktury RCGW S.A.
Dla uzyskania zrównoważonych efektów prowadzonych działań konieczne
było wprowadzenie wewnętrznych regulacji odnoszących się do włączenia kwestii
społecznych i środowiskowych do procedur zarządzania Spółka. Przykładem jest
opracowany przez RCGW S.A. Kodeks Dostawców. Zawiera on zapisy dotyczące
konieczności przestrzegania przez Dostawców zasad ochrony środowiska,
w tym racjonalnego zużycia energii. Kodeks porusza również kwestie społecznej
odpowiedzialności, określając standardy w zakresie wzajemnej współpracy oraz
zagadnienia związane z prawami człowieka, zatrudnianiem nieletnich, pracą
przymusową, dyskryminacją czy BHP. Aspekty środowiskowe uwzględnione
zostały również w Regulaminie Zakupów sporządzonym przez RCGW S.A.,
a przestrzeganie wymagań środowiskowych i społecznych w zakresie działań
poszczególnych komórek organizacyjnych uregulowane zostało Zarządzeniami
Prezesa Zarządu Spółki.
Utrzymanie standardów (efektów) dotyczących zrównoważonego rozwoju
stało się możliwe poprzez wdrożenie przez RCGW S.A. szeregu instrumentów
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zarządzania. Kompleksowy system uzupełniających się wzajemnie procedur
i norm umożliwia prowadzenie odpowiedzialnego społecznie biznesu w sposób
wiarygodny i z korzyścią dla środowiska. Jednym z podstawowych stymulatorów
ekorozwoju jest wdrożony System Ekozarządzania i Audytu we Wspólnocie
EMAS. Dla Spółki i jej interesariuszy jest to podstawowe narzędzie zielonego
biznesu zakładające dobrowolne, ciągłe podejmowanie zobowiązań i ich
konsekwentną realizację. RCGW S.A. należy również do nielicznych spółek w
Polsce, które posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania wg normy
PN-EN ISO 50001:2012 „System zarządzania energią”. Wdrożenie wymagań
normy gwarantuje ograniczenie wpływu Spółki na środowisko, zmniejszenie
kosztów związanych ze zużyciem energii oraz zwiększenie efektywności
wykorzystania energii odnawialnej. Wyżej wymienione narzędzia oraz wdrożony
System Zarządzania Środowiskiem wg. Normy PN-EN ISO 14001:2015
pozwalają na efektywny monitoring procesów realizowanych w Spółce pod
kątem ich wpływu na środowisko naturalne i lokalną społeczność. Do realizacji
zrównoważonego biznesu przyczynia się także przyjęta przez Spółkę Strategia
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu według Normy SA 8000 polegająca
na dobrowolnym uwzględnianiu aspektów środowiskowych, ale i społecznych
w działalności komercyjnej, zarówno wewnątrz firmy, jak i w kontaktach
z interesariuszami. Norma potwierdza wysokie standardy etyczne, które stanowią
fundament w budowaniu relacji z klientami, pracownikami i otoczeniem
zewnętrznym Spółki. Spółka prowadzi otwarty dialog ze społeczeństwem oraz
informuje go o podjętych działaniach i ich rezultatach. Kierunki rozwoju RCGW
S.A. wyznaczają również wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności
biznesu zawarte w normie PN-ISO 26000.
Kluczowym w rozwoju Spółki jest także zrównoważone wykorzystanie
odnawialnych zasobów przez innowacje w tym biotechnologiczne. Ma
to zwłaszcza szczególne zastosowanie w produkcji biomasy, oczyszczania
i wykorzystania innych odpadów. Wszystkie te elementy działania stanowią, że
oczyszczalnia to obecnie istotna część biogospodarki. Biogospodarka daje szansę
i możliwość do rozwoju biospołeczności, zaangażowania lokalnych społeczności
w procesy wykorzystania gospodarki odnawialnej wokół lokalnych biorafinerii
jakimi są oczyszczalnie ścieków. Rozwój biospołeczności musi iść w parze
z rozwojem biogospodarki czyniąc swoistą wartość dodaną w powstającym
nowym łańcuchu wartości lokalnych powiązań pomiędzy podmiotami.
Wszystko to sprawia że oczyszczalnia staje się istotnym elementem, biegunem
technologicznym tworzenia nisko emisyjnej, zasobooszczędnej, innowacyjnej
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i konkurencyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Konieczna jest przy tym
nie tylko zmiana modelu technologii, ale też zmiana modelu organizacyjnego
Spółki i jej otoczenia instytucjonalnego. Konieczna też jest zmiana nawyków
partnerów biznesowych i społecznych, konieczne jest oddziaływanie na
procesy produkcyjne w podmiotach lokalnych, które dostarczają ścieki na
oczyszczalnie i oddziaływanie na źródła i procesy tworzenia się odpadów
następnie przekazywanych do oczyszczalni. Odpady te są surowcami wtórnymi,
które poddawane obróbce stanowią nie balast na oczyszczalni ścieków, ale żyłę
złota. RCGW S.A. już od wielu lat realizuje zadania związane z biogospodarką
w ramach prowadzonej gospodarki niskoemisyjnej, lub też pod hasłami zielonej
gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

PODSUMOWANIE
Koncepcja smart city, wdrażana m.in. w opisanym powyżej przypadku miasta
Tychy, określana jest najczęściej jako trend rozwojowy obszarów miejskich,
czyniący je bardziej nowoczesnymi, odpowiadającymi na potrzeby współczesnego
społeczeństwa, a więc również bardziej atrakcyjnymi do zamieszkania. Według
prognoz, do roku 2025, 63% ludności na świecie będą stanowili mieszkańcy
miast [Giddens, 2004]. Miasta i megamiasta generują nowe rodzaje problemów
(zarówno podstawowych, technicznych, jak i społecznych), a ich skala jest
bardzo duża. Rozpoczynając od trudności w zarządzaniu gospodarką odpadami,
zanieczyszczeniu powietrza i niedoborem zasobów, poprzez problemy zdrowotne
społeczeństwa oraz korki drogowe, a kończąc na starzejącej się i niszczącej
infrastrukturze miejskiej. Dodatkowo pojawiają się problemy związane
z różnicami społecznymi, wykluczeniem i nierównym dostępem do dóbr i usług
oferowanych przez miasto dla jego mieszkańców. W związku z powyższym
należy przyjąć, że tworzenie smart city nie jest wyłącznie unowocześnianiem
obszarów metropolitalnych i krokiem w XXI wiek, a raczej sposobem na bardziej
efektywne zarządzanie nimi w duchu zrównoważonego rozwoju. Tworzenie
smart miasta to przede wszystkim strategia na uniknięcie lub zminimalizowanie
problemów generowanych przez intensywny wzrost populacji miejskich i szybką
urbanizację świata [Chourabi i in., 2012].
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Streszczenie
Efektywne zarządzanie nieruchomościami wymaga racjonalnego gospodarowania
rzeczowego, jak i finansowego. Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów
rzeczowych i potencjału jednostki wymaga z kolei stosowania takich metod
i instrumentów, które pozwolą w odpowiedni sposób zaplanować, a potem zrealizować
określone działania, zgodne z przyjęta strategią, umożliwiając jednocześnie osiągniecie
pożądanego wyniku finansowego. Każde wykorzystanie posiadanych zasobów, bądź
podjęcie określonych działań w konsekwencji wiąże się z poniesieniem kosztów. Istotne
jest zatem, aby w zakresie zarządzania nieruchomościami mieć bezpośredni i bieżący
wpływ na odpowiednie kształtowanie wielkości i struktury ponoszonych kosztów. Jednym
z instrumentów, który umożliwia to zadania, jest budżetowanie kosztów. W niniejszym
artykule przedstawiono praktyczne zastosowanie budżetowania kosztów i tworzenia
budżetów kosztów w zarządzaniu nieruchomościami w Spółce Mieszkaniowej.
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Summary
Effective property management requires rational material and financial management. The
optimal use of the material resources and the potential of the unit, in turn, requires the use of
such methods and instruments that will allow to plan and then implement specific activities in
accordance with the adopted strategy, while enabling the achievement of the desired financial
result. Any use of resources or taking specific actions as a consequence involves costs. Therefore, it is
important to have a direct and ongoing impact on the appropriate shaping of the size and structure
of costs incurred in the field of property management. Budgeting costs is one of the instruments that
allows this task. This article presents the practical application of cost budgeting and the creation
of cost budgets in property management at a housing company.

WPROWADZENIE
Zarządzanie nieruchomościami jest procesem złożonym, wymagającym
znajomości specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w gospodarowaniu zasobami,
jak i badania rynku nieruchomości. Proces ten realizowany jest zarówno
na poziomie strategicznym, charakteryzującym się opracowaniem strategii
i planów długookresowych, w których ujęte są cele właścicieli nieruchomości, jak
i na poziomie operacyjnym związanym z bieżącym zarządem nieruchomościami
(gospodarowaniem, administrowaniem), przyjmującymi najczęściej postać
budżetów (planów krótkookresowych). Należy jednak pamiętać, że zarządzanie
nieruchomościami nie ogranicza się jedynie do likwidowania skutków awarii
czy też reagowania na zgłoszone przez właścicieli lub najemców awarie czy
uwagi. Warunkiem koniecznym, wynikający z regulacji prawnych, jest zawsze
zapewnienie sprawności technicznej nieruchomości (budynku). Jednakże
spełnienie tego warunku nie wystarcza obecnie do wypełnienia kompleksowych
zadań zarządcy nieruchomości.
Zarządzanie nieruchomościami wymaga planowania, czyli przemyślanego
i zapobiegawczego działania, zgodnego z długofalowymi celami określonymi
w strategii, jak również bieżącego, optymalnego kształtowania wielkości
i struktury podstawowych kategorii ekonomicznych takich jak koszty czy
przychody, które wpływają na osiągany wynik finansowy. Rynek nieruchomości
charakteryzuje się dużą dozą niepewności i ryzyka oraz wrastającej konkurencji,
co powoduje, że prowadzenie tego rodzaju działalności wymaga, a nawet
wymusza od zarządzających stosowania takich rozwiązań zarządczych, które
będą przydatne w procesie podejmowania nie tylko strategicznych decyzji,

Budżetowanie kosztów w procesie zarządzania nieruchomościami w spółce mieszkaniowej

63

ale i decyzji operacyjnych. Jednym z najczęściej stosowanych w praktyce
rozwiązań wspomagających pracę zarządcy nieruchomości w krótkookresowym
zarządzaniu i gospodarowaniu nieruchomościami jest budżetowanie.
Proces budżetowania jest działaniem złożonym, który wymaga podejmowania
decyzji dotyczących różnych obszarów działalności i uwzględnienia wielu
założeń, w tym zarówno zależnych od danej jednostki, jak i tych wynikających
z branży i rynku, na którym funkcjonuje. Podstawowym narzędziem procesu
budżetowania jest budżet. Nie mniej jednak proces ten nie kończy się w momencie
jego opracowania i zatwierdzenia, ale wymaga następnie jego realizacji,
a potem kontroli budżetowej i identyfikac ji powstałych odchyleń od wielkości
planowanych. Okresowe porównanie wielkości rzeczywistych z wielkościami
planowanymi zawartymi w budżetach i identyfikacja występujących odchyleń
powinna dostarczać kluczowych informacji, w celu podejmowania ewentualnych
działań korygujących i środków zaradczych. Budżetowanie jest zatem procesem
cyklicznym, który będzie corocznie powtarzany.
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele opracowań i rozważań na
temat budżetowania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych czy
handlowych, w tym budżetowania kosztów1.
Budżety kosztów są ważnym elementem budżetu głównego, gdyż
odzwierciedlają najczęściej w ujęciu wartościowo-ilościowym planowane zużycie
określonych w danym roku zasobów. Przy czym w przedsiębiorstwach punktem
wyjścia do ich opracowania jest zwykle budżet przychodów, który jest pierwszym
ze sporządzanych budżetów. Budżet przychodów determinuje wielkości zawarte
1
Szerokie rozważania na temat budżetowania można znaleźć np. [w:] E. Nowak,
Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, ODiDK, Gdańsk 2002; T. Wnuk, Zarządzanie kosztami.
Budżetowanie i kontrola, Infor, 2002; E. Nowak, Analiza i kontrola kosztów przedsiębiorstwa,
CeDeWu, Warszawa 2019; W. Czakon, Planowanie i kontrola budżetowa w organizacjach,
Oficyna Wolters Kluwer Polska SA., Warszawa 2011; E. Nowak, B. Nita, Budżetowanie
w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010; A. Owidia-Surmacz, M. BrojakTrzaskowska, M. Porada-Rochoń i inni, Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie, CeDeWu
Sp z o.o., Warszawa 2010; G.K. Świderska (red.), Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza.
Wydanie drugie zmienione i rozszerzone. Wyd. II, Difin/MAC Consulting, Warszaw 2017;
A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym
przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006; I Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość
zarządcza, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2006; T. Wnuk-Pel, Zarządzanie rentownością.
Budżetowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2006; J. Komorowski, Budżetowanie jako metoda
zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997; W. Naruć,
J. Nowak, M. Wieloch, Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa
2008.
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w innych budżetach, gdyż przewidywana sprzedaż ma wpływ, m.in. na budżet
wpływów środków pieniężnych, budżet produkcji, budżet zużycia materiałów
bezpośrednich, budżet zakupu materiałów bezpośrednich, budżet płac itd.2.
Znaczenie budżetowania kosztów nabiera jeszcze większego znaczenia po
uświadomieniu sobie istoty wpływu faktycznie osiąganych kosztów na wynik
finansowy jednostki. Koszty są bowiem jedną z kategorii finansowych (obok
przychodów), które wpływają na wielkość wyniku finansowego (zysku/straty).
Im lepszy, doskonalszy zatem proces budżetowania kosztów i ich analiza, tym
lepsze efekty w zakresie optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów i ich
gospodarowania. Budżetowanie kosztów powinno być zatem uznawane za jedną
z ważniejszych czynności planistycznych w obszarze prowadzonej działalności
przez zarządców nieruchomości.
Nie mniej jednak w literaturze przedmiotu niewiele opracowań poświęconych
jest specyfice budżetowania w spółkach mieszkaniowych i praktycznego
zastosowania tej metody w procesie zarządzania nieruchomościami. Stąd też
niniejsze opracowanie i zaprezentowane przykłady struktury budżetów kosztów
stanowią pewnego rodzaju wypełnienie luki badawczej w tym obszarze.
Spółka Mieszkaniowa, stanowiąca obiekt badań niniejszego opracowania, jako
spółka zależna realizująca oczekiwania właściciela w zakresie wypracowania jak
najlepszego wyniku finansowego, praktycznie od kilkunastu lat stosuje metodę
budżetowania w procesie zarządzania nieruchomościami. Z uwagi na zmieniające
się uwarunkowania rynkowe, cele jednostki czy też strukturę organizacyjną,
proces budżetowania w tej jednostce ulega okresowo modyfikacjom. Zmiany te
służą wypracowaniu jak najlepszego modelu budżetowania, uwzględniającego
specyfikę prowadzonej działalności. Praktyczne aspekty budżetowania kosztów
i przykłady budżetów kosztów opracowywane w niniejszej Spółce Mieszkaniowej
zostaną przedstawione w dalszej części opracowania.

M. Dylewski, B. Filipiak, P. Szczypa, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe,
finansowe i zarządcze, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 98.
2
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
MIESZKANIOWEJ
Przedmiotem działalności badanej Spółki Mieszkaniowej, na podstawie
której został przedstawiony proces budżetowania kosztów, jest zarządzanie
nieruchomościami, głównie mieszkaniowymi stanowiącymi jej własność,
zarządzanie zasobami mieszkaniowymi należącymi do innych podmiotów
(zasoby obce), zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, a
także świadczenie usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami i innymi
składnikami majątkowymi innych podmiotów. Spółka zarządza nieruchomościami
zlokalizowanymi na terenie 8 miast województwa śląskiego, tj., Chorzowa, Rudy
Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Katowic, Mysłowic, Sosnowica i
Tychów. Na ten moment Spółka Mieszkaniowa zarządza łącznie:
• 322 wspólnotami mieszkaniowymi (o łącznej powierzchni użytkowej
686 284 m2),
• 158 budynkami mieszkalnymi będącymi jej własnością,
• 252 budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność innego podmiotu,
• gruntami niezabudowanymi o łącznej powierzchni 1 430 000 m2,
• lokalami użytkowymi, garażami i budynkami gospodarczymi.
Stan techniczny, standard i wiek poszczególnych budynków objętych
w zarząd przez Spółkę Mieszkaniową jest zróżnicowany. Wynika to m.in.
z okresu, jaki upłynął od ich budowy, przeprowadzonych w minionych latach
konserwacji i remontów, jak również negatywnego oddziaływania środowiska
przemysłowego (w tym szkód górniczych). W związku trwającym procesem
sprzedaży mieszkań w trybie „ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach
zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych,
niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych
osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu
Państwa”, na majątku Spółki oraz majątku innych spółek objętych w zarząd
pozostały głównie budynki stosunkowo stare i często zniszczone, wymagające
znacznych nakładów na ich utrzymanie i eksploatację. Spółka Mieszkaniowa
na bieżąco poddaje ocenie rzeczowej i wartościowej konieczne do wykonania
remonty i modernizacje, co ma odzwierciedlenie w opracowywanych rocznych
programach działania.
Sposób zarządzania i zagospodarowania nieruchomości niezabudowanych
bądź zabudowanych budynkami innymi niż mieszkalne wynika z kategoryzacji
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opracowanej i stosowanej przez Spółkę Mieszkaniową. Kategoryzacja ta
wyróżnia następujące grupy:
• s p r z e d a ż – która oznacza możliwość szybkiego zbycia nieruchomości,
zbycia po regulacjach bądź odpłatne przekazanie na rzecz jednostek
samorządu terytorialnego,
• r o z w ó j – która oznacza inwestycje deweloperskie,
• z a s ó b r e z e r w o w y – która oznacza możliwość dzierżawy lub najmu
nieruchomości,
• regulacje – która oznacza ustanowienie odpłatnej służebności, regulacje pod
przyszłą wspólnotę mieszkaniową.
W zakresie majątku Spółki Mieszkaniowej i majątku innych spółek objętych
w zarząd największą grupę stanowią nieruchomości niezabudowane ujęte
w pierwszej kategorii, czyli sprzedaż. Łączna ich powierzchnia w odniesieniu do
majątku Spółki wynosi 568.000 m2, zaś w przypadku innych spółek (obcych)
wynosi ona 234.000 m2.
Odbiorcami usług najmu lokali użytkowych są głównie drobni, lokalni
przedsiębiorcy prowadzący działalność biurową, handlową, magazynową
i usługową. Znaczną grupę odbiorców stanowią użytkownicy terenów
w celach rekreacyjnych (ogródki działkowe). Spółka Mieszkaniowa świadczy
również usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami na rzecz
wspólnot mieszkaniowych na mocy odrębnych umów o zarządzanie bądź
administrowanie. Na koniec 2019 r. Spółka zarządzała nieruchomościami 322
wspólnot mieszkaniowych obejmującymi 4.842 lokale mieszkalne, z czego 214
wspólnot powstało w oparciu o majątek Spółki, natomiast 112 wspólnot w
oparciu o majątek innych spółek (obcych).
Sposób zarządzania nieruchomościami przez Spółkę Mieszkaniową, jak
i zakres świadczonych usług, regulują umowy zawarte z kontrahentami.
Wysokość wynagrodzenia ustalana jest najczęściej w drodze negocjacji
i uzależniona jest od zakresu świadczonych usług. Zakres usług zarządzania
nieruchomościami na rzecz podmiotów zewnętrznych obejmuje pełną obsługę
organizacyjną, eksploatacyjną, techniczną oraz obsługę prawną. Zakres usług
zarządzania nieruchomościami na rzecz wspólnot mieszkaniowych jest natomiast
zróżnicowany i uzależniony od potrzeb konkretnej wspólnoty mieszkaniowej.
We wszystkich przypadkach obejmuje on jednak obsługę finansowo-księgową.
Natomiast zakres obsługi ze strony Spółki Mieszkaniowej w odniesieniu
do usług organizacji, eksploatacji czy remontowych jest zróżnicowany
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i dostosowany indywidualnie do potrzeb i oczekiwań poszczególnych wspólnot
mieszkaniowych. Z kolei obsługę prawną, BHP oraz obsługę informatyczną
Spółka Mieszkaniowa zleca firmom zewnętrznym w ramach outsourcingu.
Charakter prowadzonej przez Spółkę Mieszkaniową działalności
powoduje, iż niezbędne staje się stosowanie takich rozwiązań systemowych
i organizacyjnych, które będą ukierunkowane na różne grupy klientów. Ich
zasadniczym celem jest stworzenie jak najdogodniejszej formy przepływu
informacji i kontaktu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Spółki.
W zakresie najemców lokali oraz obsługi wspólnot mieszkaniowych bieżąca
obsługa klientów odbywa się w poszczególnych komórkach organizacyjnych
Administracji Spółki Mieszkaniowej. W zakresie usług zarządzania zasobami
podmiotów zewnętrznych, sprawy czynszowe oraz techniczne pomiędzy
najemcami a Spółką załatwiane są w komórkach organizacyjnych Administracji,
natomiast pozostałe sprawy w zakresie umowy o zarządzanie realizowane są
na poziomie Biura Zarządu, gdzie odbywają się również wszystkie zadania
z obszaru usług zarządzania i gospodarowania majątkiem tych podmiotów.
Najbardziej kompleksowej obsługi Administracji Spółki Mieszkaniowej
wymagają wspólnoty mieszkaniowe, począwszy od załatwienia formalności
związanych z powstaniem wspólnoty, rejestracją podmiotu, poprzez prowadzenie
wszystkich spraw czynszowych, technicznych, obsługę zebrań, obsługę prawną,
aż po prowadzenie księgowości oraz wielu innych czynności wynikających
z bieżących spraw załatwianych dla potrzeb konkretnych podmiotów.

BUDŻETOWANIE KOSZTÓW W SPÓŁCE MIESZKANIOWEJ
W badanej Spółce Mieszkaniowej proces budżetowania jest traktowany
jako podstawowy instrument zarządzania, który ma zapewnić efektywność
i skuteczność prowadzonej działalności, w szczególności poprzez systematyczne
planowanie odpowiedniego poziomu przychodów i kosztów, ich systematyczną
kontrolę oraz porównywanie wielkości rzeczywistych z planowanymi. Dzięki
bieżącemu monitorowaniu i kontrolowaniu wykonania budżetu, a następnie
przeprowadzonej analizie powstałych odchyleń, Zarząd Spółki Mieszkaniowej
ma możliwość podejmowania w ramach swoich kompetencji stosownych
działań korygujących i naprawczych, które mają istotny wpływ na działalność
Spółki Mieszkaniowej i osiągnięcie zakładanego wyniku finansowego.
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Budżet Spółki Mieszkaniowej, jako podstawowe narzędzie procesu
budżetowania, opracowywany jest na okres jednego roku. Punktem wyjścia
do jego opracowania są założenia budżetowe, wyznaczone i uzgodnione
z właścicielem Spółki. Dotyczą one m.in. sprzedaży nieruchomości, zakresu
rzeczowego i finansowego planowanych remontów oraz rodzaju i wielkości
planowanych inwestycji. Na wielkość i strukturę poszczególnych kategorii
finansowych ujętych w budżecie istotny wpływ mają również zagadnienia
związane z podatkami, opłatami za media, podwyżkami stawek czynszowych czy
inne ograniczenia (np. czynsz nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej
lokalu, wskaźnik przeliczeniowy w postaci wartości odtworzeniowej lokalu
ogłaszany jest dla każdego powiatu w formie obwieszczenia wojewody
w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym).
Na budżet roczny Spółki Mieszkaniowej składa się budżet przychodów
z działalności podstawowej, budżet kosztów działalności podstawowej, budżet
przychodów i budżet kosztów z pozostałej działalności operacyjnej. W oparciu
o budżety operacyjne sporządzane są następnie budżety finansowe w postaci
sprawozdań finansowych takich jak: bilans pro forma, rachunek zysków i strat
pro forma oraz rachunek przepływów pieniężnych pro forma.
Jednym z istotnych obszarów budżetowania, obok przychodów, są koszty
działalności prowadzonej przez Spółkę Mieszkaniową, które przedstawiono
w tabeli 1-4. Szczegółowe pozycje kosztów działalności podstawowej Spółki
Mieszkaniowej podlegające budżetowaniu, w ujęciu planowanym i wykonania
wraz z odchyleniami w latach 2018-2019 zostały przedstawione w tabeli 1.
Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, łączne rzeczywiste koszty
działalności podstawowej Spółki Mieszkaniowej w latach 2018-2019 osiągają
poziom od 49.314.796 zł w roku 2018 do 50.245.945 zł w roku 2019. Dynamika
kosztów rok do roku obrazuje ich nieznaczny wzrost (o ponad 930 tys. zł), choć
rzeczywiste wartości są niższe od przyjętych w planie o ok. 4 mln zł. Racjonalna
polityka kosztowa Spółki i stała kontrola ponoszonych kosztów pozwala na
osiąganie ich rzeczywistego poziomu poniżej zaplanowanych w budżecie
wartości (92%-94%), choć przyglądając się bliżej strukturze ponoszonych
kosztów rodzajowych, niektóre z tych pozycji zostały jednak nieznacznie
przekroczone. Należy jednak wspomnieć, iż przekroczenie zakładanego planu
w niektórych pozycjach kosztów kompensowane jest niewykorzystaniem pełnej
ich wartości planowanej w innych pozycjach. W efekcie czego łączna wartość
kosztów w każdym roku nie została przekroczona.
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Tabela 1. Koszty działalności podstawowej Spółki Mieszkaniowej w latach 2018-2019.
Table 1. Operating costs of the basic Housing Company in 2018-2019.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez badaną
Spółkę Mieszkaniową.

Dokonując bardziej szczegółowej analizy można zauważyć, że największy
udział w strukturze kosztów działalności podstawowej zajmują koszty zużycia
energii. W 2018 r. wyniosły one 14.705.039 zł (83% planu), a w 2019 r.
zmniejszyły się do poziomu 13.649.594 zł (87% planu). W analizowanym
okresie koszty te rok do roku obniżyły się jednak o 7%, a jest to wynikiem
wprowadzenia energooszczędnych rozwiązań, ograniczających zużycie energii.
W koszcie tym, z uwagi na specyfikę działalności Spółki Mieszkaniowej, ujęte
są tzw. media. Wysokość kosztów mediów nie ma jednak przełożenia na wynik
finansowy Spółki Mieszkaniowej, ponieważ są one w całości refakturowane na
najemców.
Kolejną pozycją, która zajmuje znaczącą pozycję w strukturze kosztów
działalności podstawowej są koszty wynagrodzeń. W 2018 r. wyniosły
one 7.535.008 zł (102% planu), a w 2019 r. zwiększyły się do poziomu
9.187.541 zł (100% planu). W analizowanym okresie koszty te rok do roku
wzrosły o 22%. Wzrost wynagrodzeń w badanym okresie jest wynikiem
zmiany struktury organizacyjnej Spółki Mieszkaniowej, która miała miejsce
w 2018 r., a związana była z podpisaniem umowy o świadczenie kompleksowych
usług. Wzrosło wówczas również zatrudnienie o 15 osób. Jednakże koszty
wynagrodzeń podlegają ścisłej kontroli właścicielskiej Spółki, a ich wzrost
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wyrażany wskaźnikiem procentowym jest zatwierdzany każdorazowo uchwałą
Zgromadzenia Wspólników. Należy również zwrócić uwagę, iż podobnie jak
koszty wynagrodzeń, wzrastają także koszty narzutów na wynagrodzenia, które
są bezpośrednio powiązane z kosztami wynagrodzeń. Są to głównie składki
z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń odprowadzane do ZUS.
W 2018 r. wyniosły one 1.361.095 zł (94% planu), a w 2019 r. zwiększyły się
do poziomu 1.616.968 zł (94% planu). W analizowanym okresie koszty te rok
do roku wzrosły o 19%.
Istotny udział w kosztach działalności podstawowej zajmują również koszty
z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych. W 2018 r. wyniosły one
8.605.914 zł (100% planu), a w 2019 r. zwiększyły się do poziomu 9.134.442 zł
(101% planu). W analizowanym okresie koszty te rok do roku wzrosły o 6%.
Koszty te równie sukcesywnie wzrastają i nieznacznie przekroczyły zaplanowane
w planie wartości. Koszty z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych
są związane z opłatami, które Spółka Mieszkaniowa wnosi do wspólnot za
mieszkania będące jej własnością.
Znaczny udział w strukturze kosztów działalności podstawowej stanowią
także podatki i opłaty. W 2018 r. wyniosły one 6.714.268 zł (100%
planu), a w 2019 r. zwiększyły się do poziomu 7.027.107 zł (108% planu).
W analizowanym okresie koszty te rok do roku wzrosły o 5%. W szczególności
wpływ na wysokość tych kosztów ma podatek od nieruchomości, podatek
śmieciowy oraz opłaty za wieczyste użytkowanie. Jednakże podatek śmieciowy,
podobnie jak koszty mediów, jest w całości refakturowany na najemców. Na
wysokość podatków i opłat ma również wpływ, choć stosunkowo już mniejszy,
podatek VAT niepodlegający odliczeniu. W analizowanym okresie koszty te
rok do roku wzrosły jednak aż o 30%. Z uwagi na to, iż Spółka Mieszkaniowa
prowadzi sprzedaż zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną, zobowiązana jest
do rozliczania podatku VAT według struktury przychodów. Współczynnik
VAT-u podlegający odliczeniu w badanej Spółce wynosi ok. 45%, a zatem 56%
podatku naliczonego zaliczane jest do kosztów działalności podstawowej.
Kolejne pozycje kosztów, których wartość w strukturze kosztów jest już
stosunkowo mniejsza, ale również istotna, to koszty usług remontowych
i konserwacyjnych oraz koszty pozostałych usług obcych. W 2018 r. koszty usług
remontowych i konserwacyjnych wyniosły 3.799.056 zł (80% planu), a w 2019 r.
zmniejszyły się do poziomu 3.059.197 zł (72% planu). W analizowanym okresie
koszty te rok do roku obniżyły się o prawie 20%, co wynika jednak z decyzji
o przesunięciu części zaplanowanych wcześniej remontów na kolejny rok, z
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uwagi na brak stosownych zezwoleń. Z kolei koszty pozostałych usług obcych
w 2018 r. wyniosły 3.003.869 zł (92% planu), a w 2019 r. zwiększyły się do
poziomu 3.360.654 zł (90% planu). W analizowanym okresie koszty te rok do
roku zwiększyły się o 12%, co wynika z ogólnego wzrostu cen rynkowych za
usługi obce.
Ostatnią pozycją kosztów, która również zajmuje stosunkowo znaczącą
pozycję w strukturze kosztów działalności podstawowej jest amortyzacja.
W 2018 r. koszt amortyzacji wyniósł 2.242.397 zł (96% planu), a w 2019 r.
zmniejszył się do poziomu 2.180.924 zł (101% planu). W analizowanym
okresie koszty te rok do roku zmniejszyły się o niecałe 3%, co wynika głównie
ze sprzedaży części zbędnego majątku Spółki.
Szczegółowe pozycje rodzajowe kosztów ogólnego zarządu Spółki
Mieszkaniowej podlegające budżetowaniu, w ujęciu planowanym i wykonania
wraz z odchyleniami w latach 2018 - 2019 zostały przedstawione w tabeli 2.
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Tabela 2. Koszty ogólnego zarządu Spółki Mieszkaniowej według rodzaju w latach
2018-2019.
Table 2. General and administrative expenses of the Housing Company by type in 2018-2019.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez badaną Spółkę
Mieszkaniową.

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że łączne rzeczywiste koszty
ogólnego zarządu Spółki Mieszkaniowej w latach 2018-2019 osiągają poziom
od 12.450.886 zł w roku 2018 do 14.504.101 zł w roku 2019. Dynamika
kosztów rok do roku obrazuje ich wzrost o 2.053 tys. zł, co stanowi 16%
wzrost. Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty Biura Zarządu oraz
Administracji łącznie.
Analizując poszczególne pozycje rodzajowe kosztów ogólnego zarządu
można zauważyć, że największy udział w strukturze tych kosztów zajmują
koszty wynagrodzeń oraz ich pochodne (narzuty na wynagrodzenia). W 2018 r.
łączne koszty wynagrodzeń wraz z narzutami wyniosły 8.896.102 zł, co stanowi
71,5% kosztów ogólnego zarządu ogółem, a w 2019 r. wyniosły 10.804.508 zł,
co stanowi 74,5% kosztów ogólnego zarządu ogółem. Przyczyną wzrostu tej
pozycji kosztów jest zawarcie w 2018 r. umowy o świadczenie kompleksowych
usług gospodarowania nieruchomościami i innymi składnikami Spółki,
w wyniku czego nastąpił wzrost zatrudnienia o 15 osób. Kalkulacja kosztów
wynagrodzeń z tytułu wspomnianej umowy dokonana została w oparciu
o łączna kwotę kosztów świadczenia usług.
W 2019 r. widać również znaczny wzrost usług obcych, w szczególności
usług inspektorów nadzoru, kosztorysantów (wzrost o 244%), usług prawnych
(wzrost o 40%), usług informatycznych (wzrost o 16%) oraz pozostałych
kosztów rodzajowych (wzrost o 139%). Jednocześnie, na skutek zmiany
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struktury organizacyjnej Spółki (w tym zlecenia usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych), obniżeniu wartości uległy inne pozycje kosztów rodzajowych.
Koszty ogólnego zarządu Spółki Mieszkaniowej w podziale na poszczególne
administracje (wspólnoty) podlegające budżetowaniu, w ujęciu planowanym i
wykonania wraz z odchyleniami w latach 2018 - 2019 zostały przedstawione
w tabeli 3.

Tabela 3. Koszty ogólnego zarządu Spółki Mieszkaniowej według poszczególnych
administracji w latach 2018-2019.
Table 3. General and administrative expenses of the Housing Company by individual administration
in 2018-2019.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez badaną Spółkę
Mieszkaniową.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 3, największy poziom kosztów
ogólnego zarządu generuje Biuro Zarządu. W 2018 r. koszty Biura Zarządu
wyniosły 3.969.191 zł (98% planu), a w 2019 r. zwiększyły się do poziomu
4.540.196 zł (91% planu). W analizowanym okresie koszty te rok do roku
zwiększyły się o 14%. Z kolei spośród wymienionych Administracji (wspólnot
mieszkaniowych - WM) najwyższy poziom kosztów wykazuje WM-01 i WM08, a w 2018 r. również WM-10. Jest to rozumiałem, gdyż są to Administracje
Spółki Mieszkaniowej, które obejmują w zarząd największy obszar, a to
jednocześnie przekłada się na większą ilość zatrudnionych w nich osób. Z kolei
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najniższy poziom kosztów poniosła Administracja WM-09. Koszty pozostałych
Administracji (WM-02, WM-03, WM-05, WM-06, WM-08 i WM-09)
kształtuję się natomiast na porównywalnym poziomie; ok. 700-800 tys. zł.
Należy jednak zauważyć, iż występujące w danym roku przekroczenia wartości
planowanych ujętych w budżetach poszczególnych Administracji, są jednak
kompensowane oszczędnościami w innych (pozostałych) Administracjach.
Ponadto warto również wspomnieć, że w ciągu roku budżetowego następuje
szereg zmian związanych np. z przesunięciami określonych pracowników
pomiędzy poszczególnymi Administracjami, czego efektem jest to, iż koszty
wynagrodzeń wraz z narzutami, które pierwotnie planowane były w danej
Administracji, przez określoną część roku ponoszone są w rzeczywistości
w innej Administracji. Nie mniej jednak, wszystkie tego rodzaju przesunięcia,
nie mają wpływu na koszty ogólnego zarządu ogółem, które zgodnie z przyjętą
w Spółce polityką zarządzania, nie mogą w danym roku przekroczyć planowanej
w budżecie wartości.
Jednym z istotnych założeń budżetowych, stawianych przez właścicieli
zarządowi Spółki w momencie opracowywania budżetu, jest osiągnięcie
dodatnich wyników finansowych na wszystkich rodzajach działalności Spółki
Mieszkaniowej. Zidentyfikowane w procesie kontroli budżetowej odchylenia
poddawane są zawsze wnikliwej analizie przyczynowej odchyleń. Zarząd Spółki
Mieszkaniowej musi bowiem wskazać i wyjaśnić przyczyny powstałych odchyleń
w momencie zatwierdzania sprawozdania rocznego z działalności Spółki przez
Walne Zgromadzenie.
Jednym z istotnych obszarów działalności Spółki Mieszkaniowej jako
zarządcy nieruchomości jest realizacja prac remontowo-konserwacyjnych,
które mają służyć utrzymaniu nieruchomości własnych i objętych w zarząd,
w stanie niepogorszonym, jak i ulepszeniu ich stanu technicznego. Zadanie
to jest realizowane we wszystkich Administracjach Spółki Mieszkaniowej.
Prace te mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców lokali
mieszkalnych i użytkowych, poprawę komfortu ich zamieszkania,
zahamowanie procesów degradacji budynków, zmniejszenie kosztów
zużycia energii cieplnej w budynkach, jak również poprawę ich estetyki.
Podstawą zaplanowanych w budżecie wielkości nakładów niezbędnych
w danym roku na ten cel są głównie przeglądy roczne i pięcioletnie
przeprowadzane prze pracowników Spółki, zgłoszenia lokatorów, jak
również wyniki kontroli przeprowadzanych przez służby techniczne
poszczególnych Administracji.
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Koszty remontów i konserwacji Spółki Mieszkaniowej w podziale na
poszczególne Administracje (wspólnoty) podlegające budżetowaniu, w ujęciu
planowanym i wykonania wraz z odchyleniami w latach 2018 - 2019 zostały
zaprezentowane w tabeli 4.

Tabela 4. Koszty remontów i konserwacji Spółki Mieszkaniowej według poszczególnych
administracji w latach 2018-2019.
Table 4. Repair and maintenance costs of the Housing Company by individual administration in
2018-2019.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez badaną Spółkę
Mieszkaniową.

Z danych przedstawionych w tabeli 4 wynika, że łączne koszty remontów
i konserwacji w Spółce Mieszkaniowej zmniejszyły się w badanym okresie
o ok. 15%, przy jednoczesnym zrealizowaniu zakresu rzeczowego na poziomie
100%. Wielkości łącznych kosztów remontów i konserwacji nie zostały również
przekroczone w żadnym roku badanego okresu, co należy uznać jako korzystną
sytuację, a wynika ona z oszczędności, jakie zostały poczynionych w ramach
przeprowadzanych postępowań przetargowych. W Spółce Mieszkaniowej wybór
wykonawców dla zaplanowanych prac odbywa się w oparciu o obowiązujący
w niej Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy, roboty budowalne
i inwestycyjne oraz obowiązkowe przeglądy. W tym celu Spółka Mieszkaniowa
wykorzystuje od 2019 r. platformę zakupową, która zastąpiła papierową
formę składania ofert w postępowaniu przetargowym czy konkursie, a która
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budziła wiele kontrowersji odnośnie rzetelności i uczciwości pracowników
przeprowadzających te postępowania. Dzięki wykorzystaniu tej platformy
proces zakupu stał się transparentny, a uzyskiwane w postepowaniach ceny
niejednokrotnie były niższe od planowanych w oparciu o sporządzone wcześniej
kosztorysy i przedmiary robót średnio o ok.15-20%. W 2019 r. poprzez
platformę zakupową przeprowadzono łącznie 148 postepowań pełnych (tzn.
dotyczących zamówień powyżej 50 tys. zł) oraz 684 postępowań skróconych
(dotyczących zamówień od 5 tys. do 50 tys. zł).
Analizując poziom wykorzystania środków przeznaczonych na remonty
i konserwacje w poszczególnych Administracjach, można zauważyć, iż
zaplanowane wielkości nie zostały przekroczone w żadnej Administracji,
zarówno w 2018 r., jak i 2019 r. Jedynie w 2018 r. nieznacznie został
przekroczony budżet kosztów remontów i konserwacji w Biurze Zarządu, co
wynikało z konieczności usunięcia awarii sieci wodociągowej w budynku Biura.
Najwyższe koszty remontów i konserwacji (powyżej 1 mln zł) w 2018 r. poniosły
WM-08 (1.371.590 zł; 70% planu) oraz WM-01 (1.005.353 zł; 91% planu).
Z kolei w 2019 r. ten poziom kosztów poniosła już tylko Administracja WM08 (1.198.799 zł; 80% planu). Są to Administracje Spółki Mieszkaniowej, które
obejmują w zakresie swojego zarządu największy obszar, stąd wysokość tych
kosztów jest uzasadniona.
Należy zwrócić uwagę, że zaprezentowany w tabeli 4 budżet kosztów
remontów i konserwacji, jest ujęciem finansowym tego, co zostało wcześniej
zaplanowane w ujęciu rzeczowym. Plan rzeczowy określa bowiem jakie prace,
w których Administracjach, na jakim budynku, w jakim terminie (kwartale)
i w jakiej wysokości będą realizowane. Opracowanie budżetu remontowokonserwacyjnego w takim ujęciu pozwala na właściwe zaplanowanie
zabezpieczenia środków finansowych na ten cel w odpowiednim przedziale
czasu w danym roku.
Warto również wspomnieć, że w Spółce Mieszkaniowej tworzone
są, oprócz budżetu kosztów remontów i konserwacji, również budżety
działalności inwestycyjnej dotyczącej modernizacji nieruchomości, będących
w zasobach Spółki Mieszkaniowej, jak i zakupów inwestycyjnych w Biurze
Zarządu i administracjach. Inwestycje te dotyczą m.in. zakupu zestawów
komputerowych w ramach wymiany zużytego sprzętu, zakupu kserokopiarek
oraz oprogramowania, które mają zapewnić sprawne realizowanie zadań, a także
zakup nieruchomości w ramach regulacji terenowo-prawnych umożliwiających
realizację procesu sprzedaży mieszkań w trybie „ustawy z dnia 15.12.2000 r.

Budżetowanie kosztów w procesie zarządzania nieruchomościami w spółce mieszkaniowej

77

o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw
państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa,
państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością
Skarbu Państwa”, a których z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej
sprzedaż została wstrzymana. Realizacja wspomnianych tutaj budżetów nie ma
jednak wpływu na wynik finansowy Spółki Mieszkaniowej.

PODSUMOWANIE
Przedstawiając fragment procesu budżetowania Spółki Mieszkaniowej,
tj. budżetowania kosztów oraz prezentując przykładowe struktury budżetów
kosztów można zauważyć, iż metoda ta stanowi istotny, przydatny i skuteczny
instrument służący formułowaniu celów i oceny efektów zarządzania kosztami
nieruchomości będących własnością bądź w zarządzie konkretnej jednostki.
Należy jednakże podkreślić, iż metody budżetowania i etapy tworzenia budżetu
(planu) winny być dostosowane do profilu działania i specyfiki danej jednostki.
Kadra zarządzająca winna zaś mieć możliwość podejmowania takich decyzji,
które pozwolą osiągnąć strategiczne cele, ukierunkowane na rozwój i wzrost
wartości zarządzanego majątku oraz cele operacyjne, ukierunkowane na
maksymalizację wyniku finansowego w krótkim okresie.
Nie ulega jednak wątpliwości, że dzięki analizie kluczowych kategorii
ekonomicznych (w tym kosztów) ujętych w budżetach oraz bieżącemu
identyfikowaniu i dogłębnej analizie przyczynowej powstałych odchyleń,
możliwe jest pozyskanie cennych informacji i wyciąganie wniosków, które
są niezmiernie przydatne, zarówno jeżeli chodzi o bieżące decyzje dotyczące
zarządzania nieruchomościami, jak i podczas prognozowania pozycji rynkowej
jednostki w przyszłości. Informacje pozyskane w toku kontroli budżetowej
pozwalają bowiem na szybką reakcję zarządzających, podjęcie odpowiednich
działań korygujących, a w konsekwencji ograniczenie ryzyka prowadzonej
działalności przez zarządców nieruchomości.
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WYBRANE ASPEKTY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA
ŁAŃCUCHEM DOSTAW W TRANSPORCIE KOMBINOWANYM
SELECTED ASPECTS OF EFFECTIVE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
IN COMBINED TRANSPORT

Słowa kluczowe: zarządzanie, łańcuch dostaw, transport kombinowany.
Key words: management, supply chain, combined transport
Streszczenie
Niniejsze opracowanie jest próbą wskazania na wybrane aspekty, które determinują
skuteczność zarządzania łańcuchem dostaw w transporcie kombinowanym. W artykule
zwrócono uwagę na kryteria budowy modelu łańcucha zintegrowanego, który
wymaga zmiany podejścia poszczególnych organizacji będących jego podmiotami,
od dążenia do osiągnięcia jedynie własnych celów, do podejmowania niezbędnych
działań zmierzających do osiągnięcia celów w ramach całego łańcucha dostaw.
W ramach prowadzonych rozważań, scharakteryzowano podstawowe pojęcia związane
z łańcuchem dostaw i transportem kombinowanym, opierając się prawie wyłącznie na
literaturze anglojęzycznej. W celu ilustracji problemów mogących wystąpić w łańcuchu
dostaw oraz zaproponowania metod ich rozwiązania, w artykule zostały zawarte dwa
studia przypadku.
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Summary
This article is an attempt to draw attention to chosen aspects which determine effectiveness
of supply chain management in combined transport. An article presents the model of integrated
chain, which requires changing of organizations approach from activities aimed at reaching not
only their own aims, but also considering the goals which have been set for the whole supply chain.
While characterizing issues connected with supply chain and combined transport, mostly foreign
publications were used. To present the practical problems which can arise within the supply chain
and to indicate the possible ways of solving them, two case studies were thoroughly analysed.

WPROWADZENIE
Zarządzanie łańcuchem dostaw towarów stanowi wyzwanie zarówno
w kontekście logistycznym, technicznym, finansowym jak i komunikacyjnym.
Zagadnienie to nabiera dodatkowego znaczenia w okolicznościach wystąpienia
,,siły wyższej”. Z jej licznymi przykładami mamy do czynienia od początku 2020
roku, kiedy na Świecie zaczęła panować pandemia Covid-19, co spowodowało
zerwanie wielu łańcuchów dostaw na skutek wprowadzonych ograniczeń
i specjalnych wymogów bezpieczeństwa w krajowym i międzynarodowym
przemieszczaniu ludzi i towarów. Oprócz tego strumienie dostaw zostały poważnie
zachwiane z uwagi na problemy produkcyjne w wielu branżach, spowodowane
wspomnianą już pandemią. Dlatego też, dla instytucji zarządzających łańcuchami
dostaw różnych towarów, pojawiły się nowe wyzwania, które wymagają nie
tylko zmiany podejścia do samej koncepcji przepływu towarów, ale także wiążą
się z koniecznością wykorzystania zdalnej komunikacji wszędzie tam, gdzie
jest to możliwe. W tym aspekcie pojawia się znowu szereg barier, związanych
zarówno z poziomem zaawansowania technologii w danych podmiotach, jak
i z samymi uczestnikami procesu komunikacji. O ile bowiem można doposażyć
podmiot w narzędzia służące komunikacji zdalnej, jeżeli oczywiście pozwala
na to sytuacja finansowa, to dużo większym problemem w wielu przypadkach
okazuje się konieczność częściowego, a niekiedy całkowitego przestawienia
się ludzi na omawiany sposób komunikacji. Stąd też, z uwagi na możliwość
wystąpienia nieporozumień i błędów w przekazywaniu informacji w łańcuchach
dostaw, co z kolei może wpływać negatywnie na ich efektywność, w kontekście
finansowym, jakościowym i czasowym, niezbędne wydaje się wzmocnienie
kontroli przepływów towarów, szczególnie gdy mamy do czynienia z transportem
kombinowanym, będącym przedmiotem niniejszego artykułu.
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POJĘCIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
Łańcuch dostaw to sieć podmiotów o różnym profilu logistycznym,
których zadaniem jest kooperacja w zakresie dostarczania towarów i usług do
ostatecznego odbiorcy, z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu, a co
za tym idzie – różnych dróg przewozu towarów. Podmioty, będące ogniwami
w łańcuchu dostaw to między innymi:
• producenci (eksporterzy);
• pośrednicy handlowi (eksporterzy);
• spedytorzy;
• spółki przewozowe;
• terminale przeładunkowe i magazyny;
• centra logistyczne;
• serwisanci infrastruktury transportowej;
• laboratoria;
• agencje celne;
• przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe;
• odbiorcy finalni (importerzy).
Charakteryzując istotę łańcucha dostaw należy podkreślić, że występuje
w nim oprócz fizycznego przepływu towarów, także przepływ wiedzy, informacji,
dokumentów, a także kapitału finansowego. Coraz częściej, do wspomnianych
przepływów zalicza się także dobrą współpracę pomiędzy uczestnikami łańcucha
logistycznego, która ma w dużym stopniu decydować o jego jakości i ostatecznej
efektywności [Mangan i Lalwani, 2016]. Pomioty działające w ramach
łańcucha dostaw powinny wspólnie uzgodnić cele strategiczne, a następnie
opracować metody ich osiągnięcia [Christopher, 2011]. W procesie wyboru
i opracowywania wspomnianych metod, organizacje uczestniczące w łańcuchu
dostaw powinny zdawać sobie sprawę z istniejących ryzyk, z których niektóre
zostały zaprezentowane w tabeli 1 na następnej stronie.
Poszczególne pomioty tworzące łańcuch dostaw powinny mieć przygotowane
scenariusze działań, które należy podjąć w przypadku pojawienia się któregoś
lub łącznie kilku z przedstawionych w tabeli 1 ryzyk. Powinny one obejmować
zarówno działania prewencyjne jak i plany naprawcze, z uwzględnieniem
interesów dostawców, odbiorców i wszystkich pozostałych uczestników
łańcucha.
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Ryzyka zewnętrzne
Wystąpienie
okoliczności
związane z siłami natury:
Trzęsienie ziemi;
Powódź;
Huragan, tornado.

siły

Ryzyka wewnętrzne
wyższej

Wystąpienia
okoliczności
siły
wyższej
związane z systemem politycznym:
Wojny, zamachy terrorystyczne;
Strajki;
Zmiana polityki celnej danego kraju.

Podażowe
Niedostateczna
podaż
aktywów
rzeczowych i finansowych;
Znaczny i niespodziewany spadek
podaży towaru na rynku na przykład z
powodu
bankructwa
któregoś
z producentów.
Zakłócenia w operacjach wewnętrznych:
Jakość
produktów
niespełniająca
wymogów kontraktowych;
Opóźnienia produkcyjne i
transportowe;
Nieprawidłowości dotyczące
przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy;
Nieodpowiedni obieg
dokumentacji.
Zakłócenia w systemie komunikacji:
Awaria techniczna kanału
komunikacji;
Przekazywanie
nieprecyzyjnych
informacji (np. dotyczących obecnej
lokalizacji transportowanego towaru);
Brak
dostarczenia
informacji do
któregoś z podmiotów w ramach
łańcucha dostaw, lub opóźnienie w tym
zakresie.

Tab. 1. Wybrane ryzyka występujące w zakresie łańcucha dostaw
Tab. 1. Selected risks in the supply chain
Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Olson, 2012, s. 7.
Source: own elaboration based on D. Olson, 2012, s. 7.

ISTOTA TRANSPORTU KOMBINOWANEGO
Jak zaznaczono w poprzednim punkcie, jednym z głównych celów łańcucha
dostaw jest transport towarów. Aby była możliwa jego praktyczna realizacja,
musimy dysponować nie tylko środkami transportu, ale również korzystać
z jego punktowej i linowej infrastruktury, która w poszczególnych gałęziach
przedstawia się następująco:
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– Transport drogowy;
• infrastruktura punktowa – bazy samochodowe, bazy przeładunkowe,
warsztaty, parkingi itd.
• infrastruktura liniowa – układ dróg.
– Transport kolejowy;
• infrastruktura punktowa – bazy taboru kolejowego, stacje kolejowe,
zakłady naprawcze;
• infrastruktura liniowa – drogi kolejowe.
– Transport morski;
• infrastruktura punktowa – porty morskie;
• infrastruktura liniowa – szlaki morskie i oceaniczne, kanały wodne.
– Transport wodny śródlądowy;
• infrastruktura punktowa – porty śródlądowe;
• infrastruktura liniowa – rzeki, kanały wodne.
– Transport powietrzny;
• infrastruktura punktowa – porty lotnicze;
• infrastruktura liniowa – kanały powietrzne.
– Transport przesyłowy;
• infrastruktura punktowa – stacje przesyłu, rozdzielnie gazowe, elektryczne
itd.
• infrastruktura liniowa – rurociągi (gaz, rudy metali), taśmociągi (węgiel,
kruszywa), przewody (prąd elektryczny), transmisja bezprzewodowa
(telefonia komórkowa, nawigacja satelitarna).
Między innymi dzięki scharakteryzowanej powyżej infrastrukturze
punktowej i liniowej transportu, możliwe jest realizowanie tzw. transportu
kombinowanego, który polega na wykorzystaniu do przewozu towaru minimum
dwóch gałęzi transportu. Dlatego też, o transporcie kombinowanym mówimy
na przykład w sytuacji, gdy towar dowożony jest transportem samochodowym
do portu rzecznego i następnie po przeładowaniu na barki dostarczany do
odbiory finalnego. Innym przykładem może być dostawa towaru transportem
kolejowym do portu morskiego, a następnie po przeładowaniu na statek do
odbiorcy finalnego. Oczywiście są to tylko przykłady możliwych konfiguracji,
których jest w praktyce znacznie więcej i mogą obejmować nawet trzy, albo
cztery gałęzie transportu.
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Uczestnicy

Oczekiwane korzyści

Koleje

Jeden z kilku obszarów potencjalnego wzrostu i segmentu
rynku transportowego , w którym możliwa jest konkurencja
z transportem drogowym.
Rozwój nowego produktu i wchodzenie na nowe rynki.
Integracja żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w morskolądowych łańcuchach transportu kombinowanego z
kluczową rolą portów morskich w tym procesie.
Niższe koszty transportu, dodatkowa alternatywa
transportu, wzrost bezpieczeństwa.
Ulepszone gospodarowanie, wzrost bezpieczeństwa ruchu
na drogach, neutralność w stosunku do klientów ze strony
operatorów transportu kombinowanego.
Optymalne gospodarowanie, więcej możliwości dla
transportu towarowego.
Osiągnięcie celu zrównoważonego rozwoju transportu
poprzez wzrost udziału na rynku przyjaznych dla
środowiska gałęzi technologii transportu

Przedsiębiorstwa
żeglugowe i porty
morskie
Nadawcy
Przewoźnicy drogowi

Operatorzy transportu
kombinowanego
Władze, politycy,
społeczeństwo

Tab. 2. Potencjalne korzyści dla uczestników transportu kombinowanego
Tab. 2. Potential benefits for participants of combined transport
Źródło/Source: J. Wronka, 2009: Transport kombinowany/intermodalny, Wyd. Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin, s. 25

Szczególnym, bardzo rozpowszechnionym szczególnie w dostawach
kontenerowych, jest transportowy model intermodalny, który musi spełniać
następujące kryteria:
• wykorzystanie (jak w tradycyjnym transporcie kombinowanym) w przewozach
co najmniej dwóch gałęzi transportu;
• obowiązywanie tylko jednej umowy o przewóz;
• zaangażowanie do procesu transportowego tylko jednego operatora (spedytora);
• wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu.
W ostatnich kilkudziesięciu latach można zauważyć, iż transport
intermodalny stał się bardzo poszukiwanym rozwiązaniem, między innymi z
punktu widzenia możliwości optymalizacji kosztów i czasu dostawy, a także
przeniesienia odpowiedzialności za skuteczność łańcucha dostaw na jednego
operatora logistycznego, co zwalnia podmiot zlecający od kontroli poszczególnych
operacji pośrednich - transportowych, przeładunkowych, dokumentacyjnych,
celno-podatkowych i wielu innych. Warty podkreślenia jest także fakt, że
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coraz więcej producentów, warunkuje podpisanie umowy z dostawcą, jeżeli jest
on zdolny do realizowania dostaw w systemie JIT (Just In Time). System ten
został po raz pierwszy wdrożony w przedsiębiorstwie Toyota Motor Company
na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku. Ma on na celu zapewnienie
producentowi dostaw komponentów do produkcji w dokładnie określonym
przez niego czasie w celu zminimalizowania operacji i stanów magazynowych,
a co za tym idzie – kosztów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że aby
system dostaw na zasadzie JIT mógł być zaimplementowany, organizacja musi
najpierw osiągnąć maksymalną wydajność swoich procesów wewnętrznych
[Imai, 2018]. Jak wykazują doświadczenia praktyczne, transport intermodalny
jest niemal idealnym rozwiązaniem dla omawianych dostaw typu JIT, z uwagi
na fakt, iż można w jego ramach zaoferować dedykowane i zindywidualizowane
rozwiązania logistyczne, w zależności od wymogów i rodzaju kontrahenta
[Branch, 2007].
Należy jednak zaznaczyć, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia
z tradycyjnym transportem kombinowanym czy też transportem intermodalnym,
tworzony dla ich potrzeb łańcuch dostaw musi być zorientowany na potrzeby
odbiorcy. Dlatego też, podmioty logistyczne, szczególnie w obliczu dużej
konkurencji rynkowej, muszą prowadzić szereg działań zmierzających między
innymi do [Branch, 2009]:
• obniżania kosztów dostawy, poprzez skuteczne negocjowanie stawek
przewozowych, frachtów morskich, cen związanych z obsługą towaru
w centrach logistycznych i portach (jak np. przeładunki, składowanie,
kompletacja dostaw);
• redukcji czasu dostawy towarów, co wymaga profesjonalnej koordynacji na
każdym etapie przepływu towaru w ramach łańcucha dostaw;
• ciągłego zwiększania jakości usług, poprzez wdrażanie i wykorzystywanie
nowych technologii, jak również dążenie o rozwój kompetencji pracowników;
• zmniejszania wielkości dostaw przy jednoczesnym zwiększaniu ich częstotliwości,
w celu minimalizowania kosztów magazynowania towarów, przy jednoczesnym
zwiększaniu płynności finansowej w całym łańcuchu dostaw;
• większej elastyczności w podejmowanych działaniach poprzez przełamywanie
przyjętych schematów działania oraz szybsze odpowiadanie na potrzeby
klienta, w tym na kierowane przez niego zapytania ofertowe.
Realizacja wskazanych powyżej działań w praktyce wymaga ciągłego
doskonalenia rozwiązań w ramach działań logistycznych, jak również
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strategicznego podejścia do rozwoju integracji w ramach łańcucha dostaw.
Należy także zaznaczyć, że aby rozwijać swój potencjał i skutecznie konkurować
na rynku, poszczególne organizacje gospodarcze powinny nie tylko inwestować
w zwiększanie kompetencji swoich pracowników, o czym wspomniano powyżej,
ale również cała organizacja powinna się uczyć, do czego jest zdolna jedynie gdy
[Rokita, 2009]:
• uznaje zasoby wiedzy za krytyczny czynnik swoich sukcesów;
• jest mocno skoncentrowana na wykorzystywaniu zarówno swoich
wewnętrznych, jak i zewnętrznych zasobów w prowadzonych przez siebie
biznesach;
• docenia rolę napięć wynikających z dokonywania wyborów opartych
na wiedzy w osiąganiu oczekiwanych rezultatów oraz konieczności ich
ograniczania poprzez rozpoznawanie i likwidowanie wywołujących konflikty
sprzeczności interesów;
• rozumie, jak osiągnąć zintegrowane podejście do zarządzania wiedzą
poprzez dokonywanie wyborów i podejmowanie działań, które powinny być
dynamicznie zmieniane odpowiednio do zmian w całej organizacji.

WARUNKI SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM
DOSTAW
Biorąc pod uwagę wcześniejsze rozważania zawarte w niniejszym artykule
należy zwrócić uwagę na fakt, że zarządzanie łańcuchem dostaw nie powinno być
utożsamiane jedynie z koordynacją zaplanowanej trasy przewozu materiałów wraz
z jej technicznymi i organizacyjnymi uwarunkowaniami, ale musi także polegać
na umiejętności przewidywania różnych wariantów przewozu, na wypadek
wystąpienia sytuacji, w których na przykład zrealizowanie zaplanowanej trasy
okazuje się niemożliwe. Wymaga to nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede
wszystkim doświadczenia w zakresie transportu i logistyki oraz znajomości
rynku, zarówno w kontekście działających na nim podmiotów logistycznych jak
i warunków ekonomicznych, takich jak na przykład aktualny poziomu stawek
logistycznych (stawki przewozowe, przeładunkowe itd.). Zastanawiając się od strony
praktycznej nad skutecznym zarządzaniem łańcuchem dostaw, należy wskazać na
jego najistotniejsze elementy. Praktyka w tym zakresie wskazuje, iż kluczowym
etapem, jest faza przygotowawcza, która polega na projektowaniu łańcucha dostaw
z uwzględnieniem alternatywnych wariantów przepływu towarów w jego zakresie.
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Podstawowym kryterium, od którego powinno się zacząć planowanie
łańcucha dostaw, jest przedmiot dostawy oraz relacja przewozowa, tzn. skąd
dokąd towar powinien zostać przetransportowany. Jeżeli chodzi o przedmiot
dostawy, to będzie on determinował podjęcie decyzji między innymi w zakresie
warunków technicznych jego przewozu, z uwzględnieniem sposobu załadunku
i rodzaju opakowania, a także sposobu przewozu z uwagi na wymogi
bezpieczeństwa dla ludzi, środowiska naturalnego oraz samego towaru. Towar
może być przewożony luzem, np. podczas transportu dużych ilości węgla lub
piasku. Inne rodzaje towaru, które są szczególnie narażone na zniszczenie albo
ich utratę podczas transportu jak na przykład cement, są transportowane w
workach lub specjalnie do tego przystosowanych cysternach. To samo dotyczy
transportu paliw płynnych lub innych płynnych środków chemicznych,
gdzie oprócz odpowiednio przystosowanych cystern należy również posiadać
odpowiednie licencje i spełniać często bardzo rygorystyczne wymogi związane
z przewozem towarów niebezpiecznych, które są określone w zależności od
środka transportu w następujących konwencjach:
• transport drogowy - ADR1;
• transport kolejowy – RID;
• transport morski – IMDG Code;
• transport wodny śródlądowy ADN;
• transport lotniczy – DGR.
Wspomniane konwencje określają szczegółowo nie tylko warunki w jakich
powinien odbywać się przewóz towarów niebezpiecznych, ale również zawarte
są w nich szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania środka transportu
oraz licencji jakie muszą posiadać operatorzy pojazdów, a także w jakie
niezbędne środki ochrony zdrowia i życia powinni być wyposażeni. Kolejną
grupą towarów, których transport jest objęty szczególnymi wymogami są
produkty szybko psujące się – tzn. przede wszystkim wyroby spożywcze. Oprócz
przepisów dotyczących np. temperatury w pojazdach chłodniczych służących do
ich transportu, kluczowym elementem jest termin ich przydatności do spożycia.
W tym kontekście niezwykle ważne jest precyzyjne zaplanowanie przewozu,
aby odbył się on w określonym przedziale czasowym. W zakresie transportu
towarów, należy zwrócić uwagę na coraz bardziej rosnącą rolę przewozów
kontenerowych. Zastosowane po raz pierwszy w latach 50-tych XX wieku, są
Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR),
[w:] [Dz.U. z 2009 r., nr 27, poz. 1671].
1
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obecnie dominującym rodzajem transportu w przewozach drogą morską [Song,
2012, s. 46].
Kolejnym niezwykle istotnym elementem wpływającym na projektowanie
łańcucha dostaw, jest wspomniana już wcześniej relacja przewozowa. Przede
wszystkim determinuje ona, jakie drogi przewozu, a co za tym idzie środki
transportu, mogą zostać potencjalnie wykorzystane do przewozu przedmiotu
dostawy. Jeżeli istnieje taka możliwość, bardzo istotne jest opracowanie
alternatywnych wariantów, które mogą być wykorzystane w przypadku braku
możliwości realizacji wariantu podstawowego. Tego typu przykład, został
przedstawiony w studium przypadku nr 12.

STUDIA PRZYPADKU
Studium nr 1 – dostawa węgla energetycznego z kopalń należących do
Katowickiego Holdingu Węglowego (od 1 kwietnia 2017 r. Polska Grupa
Górnicza) do portu rzecznego Suedhafen w Berlinie.
Warunki kontraktu:
Przedmiot kontraktu: węgiel energetyczny
Ilość: 50 000 ton
Czas dostawy: 3 miesiące
Warunki dostawy wg Incoterms 2020 (Incoterms to międzynarodowy
zbiór reguł handlowych, które definiują na jakim odcinku koszt transportu
i przeładunków towaru ponosi Sprzedawca, a na jakim Kupujący oraz kto
ponosi odpowiedzialność za przewożony towar i pokrywa koszt związany z jego
ubezpieczeniem, a także odprawą celną eksportową i importową [Taderera,
2010, s. 127]: DPU3 Westhafen port Berlin.
Relacja przewozowa : Katowice/Ruda Śląska/Mysłowice – port rzeczny
Suedhafen w Berlinie
Warianty dostawy:
Studium przypadku jest wynikiem obserwancji uczestniczącej autora artykułu,
reprezentującego jeden z podmiotów biorących udział w opisanej transakcji.
3
Wg reguły DPU (Delivered at Place Unloaded) Sprzedawca (Eksporter) dostarcza do
Kupującego (Importer) zakontraktowany towar do uzgodnionego przez strony miejsca i pokrywa
związane z tym koszty transportu i rozładunku oraz ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu
transportu. Jeżeli nie jest to transakcja wewnątrzwspólnotowa, to Sprzedawca (Eksporter) ponosi
dodatkowo koszty odprawy celnej eksportowej, a Kupujący (Importer) odprawy celnej importowej.
2
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Spedytor, który otrzymał zlecenie na opracowanie łańcucha logistycznego
dla realizacji opisywanego kontraktu, przyjął następujący optymalny pod
względem ekonomicznym wariant transportowy:
Faza 1 – transport kolejowy węgla energetycznego z kopalń KHW do portu
rzecznego Cigacice.
Faza 2 – załadunek węgla w porcie Cigacice na barki i dostawa drogą
wodną śródlądową do portu Suedhafen w Berlinie.
Mając natomiast wiedzę, że poziom wody w porcie Cigacice nie zawsze
pozwala na transport barek, spedytor przyjął jeszcze dwa poniższe warianty
alternatywne:
Wariant 1:
Faza 1 – transport kolejowy węgla energetycznego z kopalń KHW do portu
rzecznego Cigacice oraz portu rzecznego w Eisenhuettenstadt.
Faza 2 – załadunek węgla na barki w porcie Cigacice, ale tylko do poziomu na
który pozwala stan wody w porcie.
Faza 3 – transport barek z portu Cigacice do portu Eisenhuettenstadt i doładunek
węgla do pełnej ładowności barek.
Faza 4 – dostawa węgla barkami drogą wodną śródlądową z portu Eisenhuettenstadt
do portu Suedhafen w Berlinie.
Wariant 2:
Faza 1 – transport kolejowy węgla energetycznego z kopalń KHW do portu
rzecznego w Eisenhuettenstadt.
Faza 2 – dostawa węgla barkami drogą wodną śródlądową z portu Eisenhuettenstadt
do portu Suedhafen w Berlinie.
Realizacja dostawy:
Na pierwszym etapie realizacji dostaw, poziom wody w porcie Cigacice
pozwolił na pełny załadunek barek i ich bezpośredni transport do portu
przeznaczenia Suedhafen w Berlinie. Po zrealizowaniu dostawy ok. 30 000
ton (60% zakontraktowanego towaru) poziom w porcie Cigacice uległ
obniżeniu i należało wdrożyć realizację pierwszego wariantu alternatywnego,
a mianowicie załadunku częściowego barek we wspomnianym porcie, następnie
transport towaru do portu w Eisenhuettenstadt i doładunek barek do ich pełnej
ładowności, a następnie transport towaru do portu przeznaczenia Suedhafen
w Berlinie. Opisywany wariant pozwolił na transport kolejnych 12 000
ton do odbiorcy ostatecznego. Jeżeli chodzi o pozostałe zakontraktowane
8 tys. ton węgla, to z uwagi na spadek poziomu wody w porcie Cigacice do
poziomu niepozwalającego na transport barek, dostawa została zrealizowana
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bezpośrednio z portu w Eisenhuettenstadt do portu przeznaczenia Suedhafen
w Berlinie.
W efekcie, dostawa 50 000 ton węgla została zrealizowana w terminie i na
warunkach określonych w zawartym kontrakcie. Było to możliwe jedynie dzięki
temu, iż spedytor na etapie projektowania łańcucha dostaw posiadał wiedzę
o możliwych ryzykach i w związku z tym:
• przygotował oprócz wariantu podstawowego - optymalnego pod względem
ekonomicznym, dwa alternatywne warianty dostawy;
• założył prawdopodobieństwo wystąpienia wariantu najbardziej pesymistycznego,
tzn. braku możliwości wykorzystania portu w Cigacicach w łańcuchu logistycznym
dla całej dostawy i uwzględnił taki wariant w ostatecznej kalkulacji cenowej, co
pozwoliło mu na wygenerowanie marży handlowej na zrealizowanym zleceniu;
• skoordynował dostawy węgla z kopalń KHW do obu portów (Cigacice
i Eisenhuettenstadt), tak aby zgromadzony w nich zapas węgla energetycznego
z jednej strony pozwolił na realizację każdego wariantu założonego podczas
procesu projektowania dostawy, a z drugiej strony nie generował zbędnych
kosztów transportu i magazynowania węgla.
Gdy już zostanie uzgodniona trasa przewozu towaru, a także zostanie
dokonany wybór związany z gałęziami transportu, które będą wykorzystane
w przedmiotowym przewozie, kluczowym elementem w celu zapewnienia
skuteczności i efektywności łańcucha dostaw będzie dobór podmiotów w nim
uczestniczących, których nadrzędnym celem powinny być [Waters, 2009,
s. 142]:
• współpraca zmierzająca do spełnienia oczekiwań klienta,
• niekonkurowanie z innymi organizacjami będącymi w tym samym łańcuchu
dostaw, tylko z działającymi poza nim.
W tym zakresie należy kierować się oczywiście nie tylko proponowaną ceną
usług, ale także, a może przede wszystkim ich jakością. Na tym etapie, niezbędna
jest znajomość rynku logistycznego oraz budowanie długofalowych relacji ze
spedytorami, firmami transportowymi oraz podmiotami specjalizującymi się
w operacjach związanych z magazynowaniem i przeładunkiem towarów oraz
kompletacją dostaw, zarówno w centrach logistycznych jak i portach rzecznych
i morskich. Kolejnym krokiem jest zawarcie stosownych umów poprzedzone
negocjacjami ich warunków, które z jednej strony pozwolą na uzyskanie cen
umożliwiających konkurowanie na rynku z innymi organizacjami, a z drugiej
strony zapewnią profesjonalne wykonanie usług w uzgodnionych terminach.
Ostateczna cena usługi zależy oczywiście od wielu czynników, z których jednym
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z najważniejszych jest wolumen dostaw. Niezależnie od rodzaju transportu przy
większych zleceniach istnieje możliwość wynegocjowania korzystniejszych
warunków cenowych.
Innym elementem, który często decyduje o powodzeniu całej transakcji jest
zapewnienie źródeł jej finansowania. Kwestia finansowania dostawy i zapewnienia
płynności finansowej wiąże się także ściśle z opisanym wcześniej doborem
podmiotów, które będą wykonywały usługi logistyczne na poszczególnych
etapach dostawy towaru. Jeżeli bowiem któryś ze wspomnianych podmiotów,
nie wykona usługi w uzgodnionym czasie, lub wykonana ją niezgodnie
z zapisami umownymi (doprowadzi na przykład do uszkodzenia towaru
podczas transportu) może to mieć wpływ na opóźnienie całej dostawy, a zatem
wydłuży termin płatności ze strony Kupującego (Importera) i prawdopodobnie
spowoduje dodatkowo wystąpienie roszczeń w zakresie kar umownych, za
niedotrzymanie warunków umowy. Tego typu sytuacja kreuje kolejne poważne
problemy, gdyż wstrzymanie płatności dla jednego podwykonawcy, nie zwalnia
nas od terminowego uregulowania zobowiązań w stosunku do pozostałych
podmiotów, które wykonały swoją usługę zgodnie z warunkami kontraktu.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zapewnienie finansowania transakcji
wiąże się prawie zawsze z koniecznością korzystania z zewnętrznych źródeł
finansowania, co wymaga uwzględnienia kosztów pozyskania kapitału i obsługi
zadłużenia w kalkulacji kosztów całej transakcji.
Gdy etap projektowania łańcucha logistycznego mamy już za sobą, następuje
właściwa transakcyjna faza przepływu towarów, w której musimy nie tylko
egzekwować wykonanie zadań przez poszczególne podmioty łańcucha zgodnie
z kontraktowymi wymogami, ale także koordynować funkcjonowanie łańcucha
dostaw jako integralnej całości, na co składają się przede wszystkim następujące
czynności:
• bieżąca kontrola jakości i terminowości wykonywania poszczególnych operacji
przez wszystkie ogniwa łańcucha;
• koordynacja obiegu dokumentów handlowych, transportowo-spedycyjnych,
certyfikatów jakości, deklaracji celnych, licencji itd.;
• nadzorowanie skuteczności komunikacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami
łańcucha.
W ramach bieżącej kontroli jakości i terminowości wykonywania operacji
poprzez poszczególne ogniwa łańcucha logistycznego, należy skupiać się nie tylko
na bieżącej operacji logistycznej, której poddawany jest transportowany towar,
ale również sprawdzać, czy kolejny podmiot w łańcuchu jest przygotowany do
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przejęcia towaru na następnym etapie. Jest to o tyle ważne, ponieważ nawet
najmniejszy błąd może spowodować opóźnienia, a co za tym idzie, ryzyko
zaburzenia ciągłości operacji w łańcuchu dostaw jako systemie zintegrowanym
oraz narażenie się na kary umowne. Przykładem wspomnianego błędu może
być na przykład brak zabezpieczenia w wymaganym czasie odpowiedniej kadry
wykwalifikowanych ludzi do obsługi przeładunku towaru z jednego środka
transportu (np. wagonu) na plac składowy, lub też bezpośredniego przeładunku
na inny środek transportu. Sytuacja taka powoduje wystąpienie opóźnień,
a ponadto naraża podmiot zarządzający łańcuchem dostaw na poniesienie
dodatkowych kosztów związanych z przetrzymywaniem środków transportu
poza czasem dozwolonym. W transporcie samochodowym koszty te określa się
,,postojowym”, w transporcie kolejowym ,,osiowym”, a w transporcie morskim
,,demurrage”.
Podobnie jak bieżąca kontrola jakości i terminowości wykonywania
poszczególnych operacji przez wszystkie ogniwa łańcucha dostaw, równie ważna
jest także koordynacja obiegu dokumentów. Opóźnienie w wystawieniu danego
dokumentu lub dostarczenia go do odpowiedniej jednostki, może również
skutkować opóźnieniem całego procesu przepływu towarów w ramach łańcucha
dostaw. Jednym z przykładów może być na przykład zatrzymanie towaru
w obszarze celnym danego kraju, z uwagi na brak jakiegoś z wymaganych do
odprawy celnej dokumentów. Pozornie wydaje się, że kontrola nad przepływem
dokumentacji jest zadaniem prostym i schematycznym, szczególnie przy
wykorzystaniu współczesnej technologii. W praktyce jednak, należy wziąć pod
uwagę, że ilość wspomnianych dokumentów jest bardzo duża, szczególnie jeżeli
mamy do czynienia z wykorzystaniem w danej relacji przewozowej dwóch lub
większej ilości środków transportu, jak to ma miejsce w przypadku transportu
kombinowanego. Gdy mamy na przykład do czynienia z transportem towaru
luzem (np. węgla) z wykorzystaniem dostawy towaru koleją, a następnie
transportem morskim, musimy dla obu transportów przygotować osobno:
• międzynarodowy list przewozowy (w transporcie kolejowym jest to dokument
,,CIM”, a w transporcie morskim ,,Bill of Lading”, czyli konosament);
• specyfikację ładunkową (w transporcie kolejowym będzie to dokument
obejmujący numery wszystkich wagonów wraz z ich tonażem, a w transporcie
morskim jest to tzw. ”Cargo Manifest”, który w przypadku przykładowej
dostawy towaru luzem określa tonaż ładunku;
• certyfikat jakości – jest on obowiązkowo wystawiany i dołączany do wysyłki
towaru przez producenta, natomiast jakość tę potwierdza się również
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niejednokrotnie dodatkowym certyfikatem, sporządzonym np. po dostawie
towaru do portu, na podstawie badań wykonanych przez uzgodnione w trakcie
negocjacji przez strony kontraktu niezależne laboratorium, jak np. SGS.
Dodatkowo w transporcie morskim obowiązuje szereg innych dokumentów,
takich jak4:
• Notice of readiness – dokument ten potwierdza gotowość statku do rozładunku
lub wyładunku towaru i ma bardzo ważne znaczenie w zakresie obliczania,
czy czas dozwolony na załadunek lub rozładunek statku został dotrzymany,
ponieważ jest on liczony właśnie od momentu wystawienia przez kapitana
statku tego dokumentu;
• Statement of Facts – jest to dokument przedstawiający kolejne fazy załadunku
lub rozładunku statku, wraz z określeniem daty i godziny jego rozpoczęcia
i zakończenia oraz uwzględnieniem wszystkich przerw we wspomnianych
operacjach. Dokument ten stanowi na przykład podstawę do stwierdzenia,
czy przekroczenie czasu dozwolonego na załadunek towaru na statek
wyniknęło z przyczyn leżących po stronie eksportera, czy też było wynikiem
okoliczności od niego niezależnych, jak na przykład wstrzymanie przez
zarząd portu załadunków na przykład z powodu silnego wiatru, który może
stanowić zagrożenie dla infrastruktury oraz załogi portu i statków;
• Master’s receipt – jest to dokument stanowiący potwierdzenie, że dany towar
został załadowany na statek w określonej ilości;
• Draught Survay, czyli dokument zawierający kalkulację ilości towaru netto
załadowanego na dany statek. Sporządza się go na podstawie pomiaru
zanurzenia statku przed załadunkiem i po załadunku.
Jak wcześniej zaznaczono, jednym z elementów koordynacji działań
w ramach łańcucha dostaw, jest nadzorowanie skuteczności komunikacji
pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha. Biorąc pod uwagę doświadczenia
praktyczne można z całą pewnością stwierdzić, że stanowi ona warunek
integracji podmiotów w ramach łańcucha dostaw i decyduje w dużym stopniu
o efektywności działań podejmowanych na każdym etapie przepływu towaru.
Zajmuje kluczowe miejsce w organizowaniu i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw,
łącząc wszystkie podstawowe składniki systemu logistycznego [Szymonik,
2010, s. 19]. Należy również zaznaczyć, że niezależnie od zaawansowania
Zastosowane angielskie nazewnictwo dokumentów obowiązujących w transporcie morskim
wynika z faktu, iż cała dokumentacja w przedmiotowym rodzaju transportu jest sporządzana właśnie w języku angielskim.
4
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technicznego środków służących do przekazywania informacji, najważniejszym
podmiotem jest w tym procesie człowiek, czyli autor i nadawca komunikatu.
Aby zatem przepływ informacji w łańcuchu dostaw następował prawidłowo
i bez zbędnych zakłóceń, każda organizacja będąca częścią łańcucha dostaw
powinna posiadać wiedzę na temat innych podmiotów w nim uczestniczących
i pełnionych przez nie funkcji, w czym może pomóc sporządzenie macierzy
odpowiedzialności RACI. Nazwa ta jest akronimem stworzonym z czterech
angielskich słów, to znaczy:
• Responsible (odowiedzialny) – odnosi się do podmiotu, który jest odpowiedzialny
za wykonanie określonego zadania w ramach projektu (w naszym przypadku
w zakresie przepływu towarów w łańcuchu dostaw);
• Accountable (odpowiedzialny) – podobnie jak w przypadku Responsible chodzi o
odpowiedzialność danego podmiotu, natomiast zakres tej odpowiedzialności
jest o wiele większy, bowiem podmiot, który jest zidentyfikowany jako
Accountable, jest odpowiedzialny nie tyle za pojedyncze transakcje, ale
za realizację i powodzenie całego projektu. Dlatego też, posiada pełną
decyzyjność, ale również musi rozliczyć się przed organem nadzorczym
z realizacji celów w ramach projektu i ponieść odpowiedzialność za jego
ewentualne niepowodzenie;
• Consulted (czyli ktoś, z kim konsultujemy pewne decyzje) – może to być
organ doradczy (na przykład Rada Nadzorcza spółki, spółka konsultingowa
bądź ekspert w danej dziedzinie;
• Informed (oznacza kogoś, kto powinien być informowany np. na temat
statusu realizacji danego projektu) – w omawianym przykładzie może to
być na przykład zarząd portu bądź jego przedstawiciel, który musi być
poinformowany o opóźnieniu w terminie dostawy towaru do portu.
W tabeli nr 3 przedstawiono przykładową macierz odpowiedzialności dla dostawy
realizowanej transportem kombinowanym (kolej + statek), gdzie eksporter kupił
towar od producenta na bazie FCA5 wg INCOTERMS 2020 i podpisał umowę
eksportową z ostatecznym odbiorcą towaru na bazie FOB6 port Gdynia.
Reguła FCA (Free Carrier) oznacza, że obowiązkiem Sprzedawcy (Eksportera) jest załadunek towaru na pierwszy środek transportu podstawiony przez Kupującego na swój koszt
i ryzyko. Pozostałe koszty i ryzyko związane z transportem towaru do miejsca ostatecznego
przeznaczenia ponosi Kupujący (Importer). Jeżeli nie jest to transakcja wewnątrzwspólnotowa,
to Sprzedawca (Eksporter) ponosi dodatkowo koszty odprawy celnej eksportowej, a Kupujący
(Importer) odprawy celnej importowej.
6
Reguła FOB (Free on Board) oznacza, że obowiązkiem Sprzedawcy (Eksportera) jest dostarcze5
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Podmiot
Operacja
Załadunek
towaru na
wagony i
wydanie składu
pociągu do
przewozu
Transport
kolejowy w
relacji producent
– port w Gdyni
Przeładunek
towaru z
wagonów na
statek w porcie
Gdynia
Wykonanie
badań
jakościowych
towaru
i wystawienie
certyfikatu
jakości
Koordynowanie
działań w
zakresie
łańcucha dostaw
i odpowiedziałność za
realizację
uzgodnionych
celów.

Niezależne
laboratorium
-

Importer
(Kupujący)

I

Firma
spedycyjna
w porcie
-

-

R

I

-

-

I

-

-

R

I

-

I

-

-

I

R

-

A

-

-

-

-

I, C

Eksporter
(Sprzedający)

Producent
towaru

Przewoźnik
kolejowy

I

R

I
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-

Tab. 3. Przykład modelu RACI w transporcie kombinowanym.
Tab. 3. Example of the RACI model in combined transport
Źródło/Source: opracowanie własne/own elaboration.

Studium nr 2
Studium przypadku nr 2 przedstawia ryzyko poniesienia strat, na skutek
błędnej koordynacji działań w ramach łańcucha logistycznego.
nie towaru na własny koszt i ryzyko do uzgodnionego portu i załadunek towaru na statek. Jeżeli nie
jest to transakcja wewnątrzwspólnotowa, to Sprzedawca (Eksporter) ponosi dodatkowo koszty odprawy celnej eksportowej, a Kupujący (Importer) odprawy celnej importowej.
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Polska spółka prawa handlowego X podpisała z odbiorcą w Szwecji kontrakt
na dostawę 2000 ton towaru na bazie FOB port Szczecin.
Warunki handlowe transakcji:
• Koszt zakupu towaru od producenta : 453 USD/tonę.
• Koszt transportu kolejowego w relacji producent – port Szczecin wraz
z załadunkiem na wagony: 18,10 USD/t.
• Koszt operacji portowych i przeładunkowych: 3,70 USD/t.
• Cena sprzedaży towaru na bazie FOB Szczecin: 478,30 USD/t.
Jak wynika z powyższej kalkulacji, zakładana przez spółkę handlową X
marża handlowa miała wynieść 3,50 USD/tonę towaru, a zatem 7000 USD
na całym kontrakcie.
Realizacja dostawy:
Spółka handlowa X uzgodniła z producentem błędny harmonogram dostaw,
w wyniku czego zakontraktowany statek przybił do portu i musiał oczekiwać
na załadunek, ponieważ w porcie nie było jeszcze zgromadzonego towaru.
Czas na załadunek statku w ofercie spedytora morskiego zaakceptowanej przez
spółkę handlową X wynosił 37 godzin, a na skutek wspomnianego opóźnienia
w dostawie towaru do portu, został faktycznie załadowany w 92 godziny.
Stawka demurrage (koszty postojowe statku) wg wspomnianej oferty spedytora
wynosiła 3500 USD/dobę/statek, a ostateczna kalkulacja kosztów demurrage
po załadunku statku przedstawiała się następująco:
• Przekroczenie przez spółkę handlową czasu dozwolonego na załadunek
statku: 55 godzin
• Stawka demurrage za 1 godzinę – 3500USD : 24h = 145,83 USD
• Całkowity koszt demurrage – 55 h x 145,83 USD/t = 8020,65 USD
• Koszt demurrage w przeliczeniu na tonę towaru – 8020,65 USD:
2000 t. = 4,01 USD/t.
Biorąc pod uwagę fakt, że zakładana w kalkulacji przed dostawą marża
handlowa na tonie towaru wynosiła 3,50 USD, a w wyniku błędnego
uzgodnienia harmonogramu dostaw z producentem towaru ze strony spółki
handlowej X, poniosła ona dodatkowy koszt demurrage w wysokości 4,01
USD na każdej tonie towaru, w efekcie strata na każdej tonie sprzedanego
towaru wyniosła 0,49 USD, a zatem 980 USD na całym kontrakcie. Opisane
sytuacja obrazuje, jak istotna jest odpowiednia koordynacja działań w ramach
łańcucha dostaw na każdym etapie dostawy towaru.
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PODSUMOWANIE
Jak wynika z rozważań i przykładów praktycznych zawartych w niniejszym
artykule, zagadnienie związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw w transporcie
kombinowanym, jest niezwykle obszerne i wieloaspektowe. Wynika to nie
tylko ze stale rosnących wymagań klientów, ale także z faktu, że w transporcie
kombinowanym mamy do czynienia z przewozem towarów przynajmniej dwoma
środkami transportu, co kreuje dodatkowe wyzwania organizacyjne. Dlatego
też, w artykule skupiono się jedynie na wybranych aspektach związanych
z projektowaniem i koordynacją przepływu towaru, natomiast wiele innych
zagadnień w tym zakresie tematycznym wymaga z pewnością znacznie szerszego
omówienia w osobnych opracowaniach. Należy zaznaczyć, że sama wiedza
teoretyczna nie wystarczy do tego, aby skutecznie projektować poszczególne
operacje w ramach łańcucha dostaw oraz koordynować ich przebieg na etapie
realizacji. Dlatego też, aby efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw towarów
i usług, należy dysponować sporym doświadczeniem w zakresie logistyki
oraz posiadać doskonałą znajomość podmiotów funkcjonujących w branży
spedycyjnej, transportowej i zajmujących się operacjami logistycznymi
w centrach logistycznych i portach rzecznych oraz morskich. Należy ponadto
rozumieć aktualne trendy rynkowe, chociażby w zakresie możliwości wspierania
operacji w ramach łańcucha dostaw, poprzez wykorzystanie nowoczesnych
technologii.
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GLOBALIZACJA, TURBULENTNE OTOCZENIE RYNKOWE
A ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
GLOBALIZATION, TURBULENT ENVIRONMENT AND COMPANY
MANAGEMENT

Słowa kluczowe: rynek, otoczenie, turbulencje, globalizacja, konkurencja, wiedza,
społeczeństwo.
Key words: market, environment, turbulences, globalisation, competitiveness, knowledge,
society.
Streszczenie
Globalizacja, turbulentny rynek i wzrastająca niepewność znacznie zmieniły
warunki konkurowania na współczesnym rynku. Na zmiany te wpłynęły w głównej
mierze takie nurty globalizacji, jak komputeryzacja, informatyzacja, automatyzacja
i internacjonalizacja. Odpowiedzią na te szybie zmiany powinien być wzrost
elastyczności w zarządzaniu przedsiębiorstwami, tworzenie sieciowych powiązań
przedsiębiorstw i nawiązywanie różnych form współpracy, w tym również współpracy
pomiędzy konkurentami oraz zacieśnienie relacji z klientami.
W niniejszym artykule przedstawiono formy i możliwości działań, które zwiększyć
mogą elastyczność zarządzania przedsiębiorstwami na tle procesów globalizacji
i turbulencji rynkowych.
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Summary
Globalization, turbulent market and increasing uncertainty have changed competition
conditions in contemporary market. These changes have influenced such streams of globalization
as: computerization, information technology, automation and internationalization. The answer to
these fast changes should be the increase of flexibility of management processes, building of networks
of enterprises and different forms of cooperation as well as improving of consumer relationship
management.
In this paper are presented the possibilities and forms of activities which could increase the
management flexibility on globalization and market turbulences background.

O ile przez pojęcie „turbulencja”, w sensie fizycznym, rozumiemy chwilowe
zaburzenia lotu samolotu, gdy wpadnie on w masę rozrzedzonego powietrza
i w następstwie tego gwałtownie spada kilkadziesiąt metrów w dół, co dla
pasażerów stanowi nieprzyjemne odczucie, to mówiąc o turbulencji rynkowej
mówimy o zjawisku ekonomiczno-społecznym o charakterze ciągłym
zachodzącym na współczesnym rynku. Dlatego rynek współczesny jest rynkiem
trudno przewidywalnym, gdzie tempo zmian nie pozwala na precyzyjne, długo,
a nawet średnioterminowe prognozy. Można stwierdzić, że jedyną pewną rzeczą
na takim rynku jest zmiana. To permanentna zmiana jest tym czynnikiem,
z którym przedsiębiorstwa mają dziś największe problemy, a na to obecnie
nakładają się dodatkowe kwestie związane z pandemią.
Dynamizm rynku wynika przede wszystkim ze: wzrostu liczby populacji
świata, wzrostu zamożności społeczeństw i wzrostu skomplikowania relacji
gospodarczych oraz dyfuzji technologii w skali globalnej. Nurty globalizacji to
przede wszystkim:
• i n t e r n a c j o n a l i z a c j a – nurt ten nasila się począwszy od lat 70tych ubiegłego wieku, czyli od czasu wzrostu siły ekonomicznej i ekspansji
światowej wielkich korporacji i charakteryzuje się wzrostem współzależności
gospodarczej państw, co skutkuje m.in. swobodnym przepływem towarów,
usług, kapitału i ludzi. Efektem tego jest przewaga podaży nad popytem na
rozwiniętych rynkach światowych, ostra walka konkurencyjna, zwiększający
się nacisk klientów na jakość produktów i usług, ich innowacyjność, poziom
cen, serwis, obsługę i ogólnie na elastyczność dostawców względem wymagań
odbiorców (wzrasta siła klientów);
• k o m p u t e r y z a c j a – nurt, który swój początek datuje na lata
czterdzieste ubiegłego wieku i rozpoczyna się od prac zespołu Alana Turinga
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nad prototypem komputera dla celów wojskowych i polega na zastosowaniu
komputerów w gospodarce, administracji i statystyce;
i n f o r m a t y z a c j a , która charakteryzuje się dynamicznym rozwojem
środków przekazu i przetwarzania danych i współpracą systemów
informatycznych, która praktycznie dzisiaj już rozwiązała barierę czasu
i przestrzeni w zarządzaniu, gromadzeniu i przekazywaniu informacji;
a u t o m a t y z a c j a , robotyzacja i zastosowanie sztucznej inteligencji, co
przejawia się stałym wypieraniem z produkcji materialnej czynnika ludzkiego
przez automaty i coraz większym znaczeniem technologii informatycznych
w usługach, co skutkuje zjawiskiem zmniejszania się udziału czynnika
ludzkiego w wytwarzaniu takiej samej lub większej ilości produkcji, a w sferze
usług zmniejszaniem kosztów transakcyjnych poprzez wykorzystanie
technologii informatycznych, także wzrostem znaczenia informacji i technik
informatycznych w obrocie gospodarczym oraz zanikaniem wielu zawodów
opartych o standaryzowane operacje;
i n t e l e k t u a l i z a c j a , która przejawia się wzrostem znaczenia twórczej
pracy ludzi, co skutkuje w najwyżej rozwiniętych krajach zmianami
strukturalnymi w sensie odchodzenia od klasycznej produkcji materialnej
w kierunku różnego rodzaju czynności projektowych, rozwoju nowych
technologii i rozwoju sektora usług;
a k c e l e r a c j a , determinowana przyśpieszeniem rozwoju naukowotechnicznego powodującego szybsze „starzenie się” wiedzy, maszyn, urządzeń,
technologii oraz powstawanie nowych materiałów, technologii i produktów.
Skraca się cykl życia produktu, w związku z czym skróceniu uległ również
okres pomiędzy innowacją a imitacją produktu czy usługi, opanowaniem
i udoskonaleniem technologii a wzrostem konkurencji w sektorze. Zatem
skróceniu uległ okres, w którym przedsiębiorstwo może generować zyski
nadzwyczajne z tytułu nowego produktu, usługi czy technologii przed
pojawieniem się nowych konkurentów w sektorze, a tym samym wzrosła
presja na ciągłe inwestowanie w badania i rozwój;
u e l a s t y c z n i e n i e , jako efekt wzrastającej zmienności otoczenia, jego
turbulentnego charakteru i zmian ludzkich wartości. Potrzeby konsumentów
stale rosną i zmieniają się, dochodzi do przesunięcia popytu z tradycyjnych
wyrobów i usług konsumpcyjnych na wyroby i usługi związane z poprawą
zdrowia, wykształceniem, kulturą, turystyką i rekreacją. Dlatego trzeba stale
liczyć się ze zmianami, na które przedsiębiorca musi elastycznie reagować.
Stale rosnące tempo zmian w otoczeniu, w tym zmiany w otoczeniu

102

JACEK PYKA

konkurencyjnym i wynikająca z nich niestabilność w pozycji konkurencyjnej
przedsiębiorstwa, a także pojawiające się coraz częściej na szczytach hierarchii
organizacyjnych współczesnego biznesu afery finansowe i korupcyjne lub
też spektakularne „potknięcia” w zakresie respektowania praw konsumenta
powodują konieczność natychmiastowych, najczęściej spontanicznych zmian
zarówno kadrowych jak i zmian charakteru i zakresu realizacji podstawowych
funkcji przedsiębiorstwa [Mikołajczyk, 2003];
• e k o l o g i z a c j a , w której nie chodzi tylko o problem zanieczyszczeń
przemysłowych, jako takich, ale o zagrożenie egzystencji ludzkości, jako
części ekosystemu naszej planety. Dlatego współcześnie kryteria ekologiczne
zaczynają być traktowane na równi z kryteriami ekonomicznymi, a czasem
nawet stawiane są wyżej, zmianie ulega dotychczasowy paradygmat
ekonomiczny opierający się na ekonomice skali, wolnorynkowym,
zderegulowanym kapitalizmie i oszczędnościach w sferze publicznej [Klein,
2020];
Wymienione wyżej nurty globalizacji mają istotny wpływ na sposób
zarządzania przedsiębiorstwem i zmieniają czynniki stanowiące podstawę jego
sukcesu w XXI wieku. Ekonomiczny, społeczny i biologiczny rozwój ludzkości
jest w coraz większym stopniu warunkowany nowym elementem, jakim jest
wiedza. Dlatego uprawnione jest twierdzenie, że współczesność jest stanem
przejściowym z epoki cywilizacji przemysłowej do epoki cywilizacji wiedzy.
Trwałą oznaką powstającego społeczeństwa wiedzy jest fakt, że wiedza staje
się kluczowym czynnikiem rozwoju społeczno-ekonomicznego, a pracownicy
wiedzy stają się jego dominującą grupą. Wiedza charakteryzuje się przy tym
następującymi cechami:
• nieograniczonością, ponieważ przemieszcza się w skali globalnej dzięki
technologiom informatycznym szybciej i łatwiej niż finanse,
• dużą mobilnością pionową ze względu na to, że jest dostępna dla każdego
poprzez uzyskanie formalnego, ale i nieformalnego wykształcenia,
• takim samym potencjałem sukcesu, jak i przegranej, ponieważ uzyskanie
wiedzy nie zawsze oznacza jej właściwe wykorzystanie.
Wiedza ma jednocześnie wyjątkową pozycję wśród wykorzystywanych
zasobów, ponieważ jest jedynym zasobem, którego poprzez wykorzystanie nie
ubywa, a wręcz odwrotnie, poprzez jego wykorzystanie i jej dyfuzję powiększa
się, rozszerza, przyjmuje nowe informacje, jednakże ustępuje, gdy nadejdzie
inna, lepsza wiedza, ale nigdy nie zanika. Wiedza ma różny stopień nowości,
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inwencji i innowacyjności. W zależności od tego, można zasoby wiedzy podzielić
na dwie grupy:
• wiedza bieżąca, uzyskiwana, jako doświadczenie, pomysł, okazja, nauka.
Postęp jednakże, poprzez wykorzystanie tego typu wiedzy, realizuje się
wielką ilością małych kroków. Tak realizowane są procesy racjonalizacji;
• wiedza przełomowa, uzyskiwana poprzez systematyczne prace badawczorozwojowe i eksperymentalne. Tym sposobem osiągany jest wyższy stopień
innowacyjności, ponieważ, według Schumpetera, wiedza taka stanowi
środek „twórczej destrukcji” w przedsiębiorstwie i prowadzi do zastępowania
wszystkiego, co niepotrzebne i zastarzałe, nowymi elementami (w zakresie
techniki, organizacji, zaopatrzenia, technologii, zarządzania itd.).
Efektywnie wykorzystywana wiedza, w ramach systemu zarządzania wiedzą,
powinna przedsiębiorstwu zapewnić przynajmniej jedną z następujących
korzyści:
• przyśpieszenie innowacji poprzez swobodny obieg myśli,
• polepszenie relacji z klientami poprzez efektywniejsze reagowanie na ich
potrzeby,
• wzrost zyskowności poprzez szybsze wprowadzanie produktów i usług na
rynek i lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów,
• stabilizacja zatrudnienia (ograniczenie fluktuacji zatrudnienia) poprzez
uznanie wartości wiedzy pracowników i odpowiednie jej nagradzanie,
• przyśpieszenie i obniżkę kosztów poprzez usunięcie zbędnych procesów.
Z powyższego wynika, że zarządzanie w XXI wieku ma szereg nowych
cech, które są naturalnym efektem zmian, do których doszło z końcem
ubiegłego stulecia. Zmiany te wpłynęły na zarządzanie przedsiębiorstwem,
przedsiębiorstwo zaś, jeśli je ignoruje, może doznać ich negatywnego wpływu,
co będzie skutkowało obniżeniem jego konkurencyjności.
W warunkach globalizacji zaobserwować można szereg zmian zachodzących
w sferze szeroko rozumianej przedsiębiorczości, tj. w środowisku przedsiębiorczym,
kulturze przedsiębiorczej oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Masowa oferta bazująca na korzyściach skali gospodarowania w wielu
dziedzinach zastępowana zostaje zindywidualizowaną ofertą „na miarę” potrzeb
klienta. Ponadto w warunkach obecnej pandemii i czasowego zamykania firm
w ogóle ekonomiczny paradygmat skali gospodarowania wymaga zapewne
modyfikacji lub zmiany, ponieważ duża skala generuje zazwyczaj wysokie
koszty stałe, a to dla firm w okresie lock down bywa zabójcze.
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Zatem czynniki wpływające na procesy gospodarcze coraz bardziej tracą
swój linearny przebieg, co pogarsza warunki tworzenia trafnych prognoz
gospodarczych. Środowisko przedsiębiorcze stało się turbulentne, co przejawia
się i nieoczekiwanymi i ciągłymi zmianami.
Pojawiające się w wyniku powstawania i dyfuzji nowej wiedzy nowe sektory
gospodarki wypierają dotychczasowe, tradycyjne sektory, w działalności
gospodarczej tracą na znaczeniu tradycyjne czynniki, jakimi są ziemia, zasoby
energetyczne i surowcowe, tradycyjne środki trwałe.
Coraz więcej działań przedsiębiorczych można realizować bez konkretnej
lokalizacji dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów informatycznych,
komunikacyjnych i transportowych pozwalających na oszczędność czasu
i minimalizację kosztów.
Globalizacja zmienia warunki otoczenia zewnętrznego, co przejawia się m.in.
wzrostem siły konkurencyjnej transnarodowych korporacji, a to skutkuje zjawiskiem
hiperkonkurencji, w której sukces przedsiębiorstwa w głównej mierze oparty jest
na innowacyjności [Pyka, 2006]. Z drugiej strony hiperkonkurencję zdefiniować
można, jako pojawianie się nowatorskich technologii i będących ich efektem ofert,
które zmieniają warunki konkurowania w danym sektorze gospodarki [Kotler
i Caslione, 2009]. Skutkuje to jednocześnie zakłóceniami na linii polityka –
gospodarka w wielu państwach. Światowy rozwój cechuje się obecnie pogłębianiem
się rozdźwięku pomiędzy bogatymi i biednymi krajami i wzrostem znaczenia
nowych potęg ekonomicznych takich, jak np. Indie czy Chiny).
W wyniku rozwoju technologii informatycznych i komunikacyjnych wiedza
stała się dostępniejsza, niż kiedykolwiek, a jej uzyskanie, ocena i zastosowanie
stało się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Rośnie znaczenie usług nie tylko, jako źródła zatrudnienia, ale również,
jako źródła wzrostu produktu krajowego brutto oraz narzędzia konkurencji
w zwiększaniu sprzedaży produktów.
Wzrasta liczba mieszkańców miast i następuje wyludnienie wsi. Rośnie
nacisk na ochronę środowiska naturalnego, wzrasta znaczenie ekologii,
ekologicznych produktów i technologii, rozpowszechniają się zasady zdrowego
życia i odżywiania.
Zmienia się struktura pracowników w organizacjach, ich sytuacja i stosunek
do organizacji, pojawiają się nowe zawody, a stare zanikają, rośnie znaczenie
korporacji transnarodowych, rośnie znaczenie pracy zdalnej, opartej na
kontaktach on line.
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Dyfuzja nowych technologii zwiększa znaczenie pracy wysoko
wykwalifikowanej, wymaga twórczego i aktywnego włączenia się pracowników
do procesu pracy a w ocenie pracowników znaczenie mają nie tylko wskaźniki
ekonomiczne, ale także chęć i zdolność uczenia się, twórczego myślenia,
zaangażowanie i lojalność wobec firmy.
Nadal jednak duże znaczenie mają małe i średnie przedsiębiorstwa, jako
źródło rozwoju przedsiębiorczości i budowania klasy średniej w społeczeństwach.
Dlatego państwa starają się stale wzmacniać sektor MSP poprzez stwarzanie
odpowiednich warunków jego funkcjonowania. Jednym z kierunków jest
wspieranie tworzenia struktur kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw.
Fenomenem współczesnej ery globalizacji jest upadek siły państwa. Jego
funkcje przejmowane są przez samorządy lokalne i w ten sposób tworzą się
warunki dla rozwoju nowej formy współpracy: partnerstwa publicznoprywatnego [Lednický i Vaněk, 2006].
Ludzkość znajduje się obecnie w fazie wielkiego skoku naprzód, w trakcie
kolejnego społecznego zwrotu i twórczej przemiany w całej dotychczasowej
historii, bowiem następuje nowa era, która niesie ze sobą zupełnie inny styl
życia. Ta era nowej rewolucji gospodarczej określana jest także, jako druga
rewolucja przemysłowa. Pierwszą było zastosowanie w procesach produkcyjnych
maszyny parowej w Anglii. Era ta jest epoką znaczących wynalazków
naukowych i rewolucyjnych zmian technicznych, najdynamiczniejszych
w czasach nowożytnych. Najprościej można tę epokę scharakteryzować
od strony techniki, której jądro stanowią następujące główne elementy:
mikroprocesory, intelektualizacja produkcji, projektowanie i zaopatrzenie
w oparciu o komputery, optyka i telekomunikacja oparta o włókna szklane,
bioenergetyka i biotechnologie, lasery i holografia. Dalszy rozwój tej tzw.
drugiej rewolucji przemysłowej przyniesie nowe nieznane dotychczas problemy
w stosunkach gospodarczych, politycznych i społecznych, ponieważ następuje
„era trwałej niepewności” [Lednický i Vaněk, 2004].
Wraz z rozwojem wiedzy, dochodzi do zmian w uporządkowaniu struktury
organizacyjnej przedsiębiorstw, ponieważ współczesne organizacje należy
pojmować, jako systemy otwarte. Z uwagi na to, że współczesne, zmienne
otoczenie wymaga coraz bardziej adaptabilnych struktur organizacyjnych,
można stwierdzić, że nie ma obecnie jednej, najlepszej formy struktury
organizacyjnej. Zmiany w tym zakresie idą w kierunku strategicznej
orientacji na obszarach: produkty – usługi – rynki oraz identyfikacji swoich

106

JACEK PYKA

kluczowych kompetencji określających uzyskanie i utrzymanie przewagi
konkurencyjnej na rynku [Brilman, 2002]. Po ustaleniu tych podstawowych
kompetencji przedsiębiorstwa, trzeba wydzielić wszystkie pozostałe, mniej
ważne kompetencje i funkcje, tworzące zbyt małą wartość dodaną, poza
organizację, do wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych (outsourcing).
W ten sposób wyraźnie zwiększa się elastyczność organizacji, a struktury
statyczne przedsiębiorstwa zastępowane są strukturami dynamicznymi.
Dynamiczne struktury zapewniają zaś lepsze przystosowanie do zmian
oraz zdolność do częściowej redukcji wpływu niepewności w otoczeniu na
przedsiębiorstwo.
Dobrym sposobem na realizację takich strategii dla małych i średnich
przedsiębiorstw jest rozwój trwałej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami
w postaci organizacji sieciowych. Mogą one być również tworzone
w formie płaskich struktur wirtualnych, wykorzystujących technologie
informatyczne i w ten sposób likwidujący w zasadzie tradycyjne granice
rozwoju organizacji.
Codzienna praktyka działalności gospodarczej ukazuje szereg możliwości
tworzenia sieci współpracy przedsiębiorstw w określonych sytuacjach.
Era globalnej gospodarki w odznacza się zasadniczym nasileniem walki
konkurencyjnej, w której sukces odnoszą tylko te przedsiębiorstwa, które
są do tej sytuacji odpowiednio przygotowane. Zwłaszcza tworząc struktury
sieciowe, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą efektywnie zwiększyć zdolność
konkurowania poprzez kooperację pozytywną. W terminologii współczesnego
zarządzania termin „kooperacja pozytywna” zastępuje często termin
„współpraca”, w przeciwieństwie do terminu „kooperacja negatywna”, która
zastępuje termin „walka konkurencyjna”.
Jak z tego wynika, rozróżnienie współpracy i konkurencji na sposób „czarne
– białe” stracił obecnie aktualność, a nabiera znaczenia hasło: „Chcesz osiągnąć
sukces, współpracuj z konkurencją” [Hamel i Prahalad, 1994]. Stwierdzenie
skrajne, ale ilustrujące przechodzenie od pojmowania konkurentów, jako
wrogów, do pojmowania ich, jako znaczących partnerów, z którymi trzeba się
nauczyć współżyć, a o ile to możliwe – współpracować. Jeżeli współpraca z
konkurentem wydaje się niemożliwa, należałoby rozważyć, w których obszarach,
czy sektorach rynku można z nim neutralnie współistnieć, co może stworzyć
pewne szanse dla obydwu stron i ograniczyć ryzyko strat związanych z walką
konkurencyjną. We współczesnej literaturze z zakresu zarządzania można spotkać
się z terminologią określającą współpracę z konkurencją. Tego typu współpraca
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określana jest terminami: co-optation1 (kooptacja), co-opetition2 (koop-kurencja)
lub też anticompetitive cooperation (poza konkurencyjna współpraca) [GomesCasseres, 1996]. Te typy konkurencyjnej współpracy od dawna zaobserwować
można w stosunkach politycznych pomiędzy państwami, od okresu Drugiej
Wojny Światowej (współpraca ZSRR – USA – Wielka Brytania w koalicji
antyhitlerowskiej) po czasy współczesne (relacje pomiędzy mocarstwami, USA
– Chiny czy Rosja – Chiny). Współpraca gospodarcza i handel międzynarodowy
pomiędzy tymi, konkurującymi pomiędzy sobą mocarstwami, nie wyklucza
ostrej rywalizacji gospodarczej, politycznej i militarnej pomiędzy nimi.
Era turbulencji rynkowych przyniosła również zmianę zachowań konsumenta.
Obok unifikacji wzorców kulturowych mamy do czynienia również ze
wzrostem niepewności, lęków, obaw i ostrożności ze strony konsumentów, co
jeszcze nasiliło się w okresie pandemii. Konsument ma również świadomość
niepewności i nieprzewidywalności sytuacji na rynku i dlatego dąży do
zapewnienia sobie jak największego bezpieczeństwa. Rewolucja informatyczna
także konsumentów wyposażyła w niezbędne im do tego narzędzia. Internet jest
kanałem marketingowym umożliwiającym nie tylko przekazywanie informacji
klientom, ale również umożliwiającym klientom zadawanie pytań oferentom
i podjęcie z nimi dialogu oraz wygłaszania ocen i opinii, a więc jest narzędziem
interaktywnym, szczególnie w zakresie portali społecznościowych. Oznacza to,
że płaszczyzna informacyjna jest tą sferą, która umożliwia łączenie interesów
sprzedawców i konsumentów oraz ich współdziałanie, co stanowi również efekt
sieciowy.
Ujmując szerzej, podmioty rynku funkcjonują współcześnie w przestrzeni
wiedzy. To wiedza, jej budowanie, uzupełnianie, rozwijanie i dyfuzja zwiększa
szanse wszystkich uczestników rynku.
Istotny jest przede wszystkim celowy i skuteczny transfer wiedzy. Dotyczy
on:
• wiedzy jawnej (dokumentów, zbiorów danych, stron internetowych itd.),
• wiedzy ukrytej i niejednoznacznej, ukrytej przede wszystkim w umysłach
ludzi i z reguły niezbyt jasno sformułowanej, ale łatwiejszej do ujawnienia
ioceny w procesie współpracy partnerów.
Oznacza przekonanie oponenta (konkurenta) do współpracy. Webster’s New Word College
Dictionary. Fourth Edition. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana 2005r., s. 37.
2
Jedna z zasad teorii gier, która sukces w biznesie upatruje w kombinacji strategii kooperacyjnych ze strategiami konkurencyjnymi. Etzel B.J.: Finance and Investment Dictionary. Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, Indiana 2003r., s. 46
1
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Oprócz transferu wiedzy coraz bardziej istotne staje się wspólne tworzenie
wiedzy. Nowa wiedza współpracujących partnerów jest wynikiem ich
bezpośredniej współpracy przy rozwiązywaniu wspólnych problemów w dążeniu
do wspólnych celów.
Wiedza zmniejsza również poczucie niepewności u klienta. Źródłem wiedzy
dla klientów są również dokumenty i zbiory danych zawartych w Internecie,
media społecznościowe, reklama, środki masowego przekazu oraz informacje
krążące w środowisku społecznym klienta.
Jednakże dla wszystkich podmiotów funkcjonujących na rynku, tzn.
przedsiębiorców i konsumentów podstawę stanowi wiedza formalna
wynikająca z poziomu wykształcenia. Wykształcenie na wszystkich jego
poziomach, a przede wszystkim na poziomie studiów wyższych stanowi istotny
element wspomnianej wyżej przestrzeni wiedzy. Strumienie tej wiedzy, której
nosicielami i dyfuzorami są m.in. absolwenci szkół różnych szczebli kierowane
do poszczególnych sektorów gospodarki stymulują ich rozwój i są istotnym
czynnikiem ich konkurencyjności. W polskich warunkach niechęć młodzieży
do studiowania na kierunkach technicznych, inżynierskich powoduje niedobór
wysoko kwalifikowanych kadr technicznych, co jest jedną z przyczyn słabego
postępu technicznego i niskiej konkurencyjności gospodarki.
Ogólny wzrost poziomu wykształcenia wśród konsumentów w Polsce
również wpływa na ich postawy konsumenckie, na strukturę wydatków na
konsumpcję.
Proces zarządzania wartością dla klienta zawiera w sobie dwie grupy
procesów informacyjnych:
• z zewnątrz do wewnątrz – proces informacyjny związany ze zbieraniem
i przetwarzaniem informacji dotyczących potrzeb i gustów klienta w zakresie
wartości oferty i czynników ją kształtujących, łącznie z informacjami na
temat tego, w jaki sposób konkurenci zaspokajają ich potrzeby,
• z wewnątrz na zewnątrz – proces komunikowania wartości (promocja) oraz
dostarczania wartości (dostarczania produktów i usług) klientowi [SzymuraTyc].
Współczesny system komunikacji marketingowej stanowi podstawę
marketingu relacji, określającego stosunki pomiędzy partnerami rynku
(sprzedawca – klient) na dużo szerszej platformie, niż wzajemne zrozumienie.
Określa on sferę współpracy tych podmiotów. Model te jest bliższy łacińskiemu
rodowodowi słowa „komunikowanie” – communicare – oznaczającego „być
w relacji (w związku), uczestniczyć w, zrzeszać się z” niż angielskiej kalce
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tego słowa communication, choć jego powszechne rozumienie jest właśnie takie
[Goban-Klas, 1999].
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UWAGI NA TEMAT EPISTEMOLOGICZNYCH PODSTAW
BADANIA SYSTEMÓW ZŁOŻONYCH W ZARZĄDZANIU
COMMENTS ON EPISTEMOLOGICAL GROUNDS FOR RESEARCHING
COMPLEX SYSTEMS IN MANAGEMENT

Słowa kluczowe: kluczowe: podstawy epistemologiczne badań, systemy złożone,
problemy przyczynowości,
Key words: epistemological foundations of research, complex systems, causality problems.
Streszczenie
Artykuł przedstawia problematykę epistemologii rozpatrywanej z punktu widzenia
badan nad systemami społecznymi, które cechują się szczególną złożonością .Badacza
zajmujący się takimi systemami charakteryzuje szczególny rodzaj racjonalizmu, który
nazywam racjonalizmem pośrednim. Kolejnym wielkim problemem w każdych
badaniach jest wykrycie i zrozumienie związków przyczynowych istniejących między
badanymi zjawiskami i zrozumienie natury zjawisk nagłych, niespodziewanych.
Postawa badacza stojącego w obliczu takich problemów zależy w dużym stopniu
od wyznawanego przez niego paradygmatu ale także od aksjologii. Jest to empiria
i sposób rozumowania
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Summary
The article presents the issue of epistemology considered from the perspective of researching social
systems of particular complexity. A researcher of such systems is characterised by a special kind
of rationalism, which I call indirect rationalism. Another major problem of every research is to
identify and comprehend the causal relationships between the studied phenomena and understand
the nature of abrupt, unexpected events. The approach of a researcher facing such problems depends
largely on the paradigm they follow and on axiology. This is empiricism and the way of reasoning

WPROWADZENIE
Artykuł ten nawiązuje do tytułu napisanej wraz z A. Dziubińską książki
na temat systemów złożonych w zarządzaniu [Rokita i Dziubińska, 2016].
Myśl aby zająć się epistemologią leżącą u podstaw nauki o złożoności rodziła się
stopniowo wraz z poznawaniem jej zalet przydatnych do badania zarządzania
systemami złożonymi. Ujmując to bardziej dokładnie, w poszukiwaniu sposobów
poznawania ich własności pozwalających lepiej zrozumieć zachowania systemów
złożonych, którymi należy zarządzać. Kolejność problemów omawianych
w tym artykule jest następująca: postrzeganie problemów badawczychpodmiot zbiorowy jako obiekt obserwacji badaczy, poszukiwanie związków
przyczynowych zjawisk, epistemologiczne podstawy metodologii badań. Jest
to w istocie rzeczy szkic dociekań, a nie spójny opis postępowania badawczego.

POSTRZEGANIE PROBLEMÓW
Na gruncie epistemologicznym, przedmiotem postrzegania są rzeczy,
czyli twory rzeczywiście istniejące w realnym świecie Jeśli tak jest, to
powinniśmy podchodzić do nich w sposób racjonalny. Jednak ze względu
na interesujące mnie problemy związane z epistemologią mam do czynienia
z racjonalizmem pośrednim. Pośrednim w tym sensie, że przedmiotem badań
są pewne reprezentacje owych rzeczy. Tak więc ten rodzaj racjonalizmu
można określić mianem racjonalizmu reprezentacyjnego. Te reprezentacje
to rezultat subiektywnego wyboru badacza, którego obiektywizm może być
w znaczący sposób ograniczony jego wiedzą, intencjami, systemem wartości,
wreszcie interesem jego, lub grupy ludzi ,co może mieć wymiar etyczny.
Innymi słowy, te reprezentacje mogą ,ale nie muszą, być właściwe ,mogą
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być błędne. Pomijając złą wolę badacza, błędy te mogą być zmysłowe, lub
świadomościowe, wynikające ze zrozumienia tego co badacz postrzega. Wydaje
się że w przypadku systemów złożonych badanych tradycyjnymi metodami,
często popełnia się błędy o podłożu świadomościowym Niezrozumienie natury
systemów złożonych prowadzi do błędnych wyników badań, które jednak mimo
tego są, lub może raczej były, wystarczając dla awansów naukowych. Z punktu
widzenia epistemologii, jest to błąd przekonania. Ta konstatacja prowadzi
mnie do kwestii zrozumienia badanego obiektu Ono może być wynikiem
własnego badania (np. eksperymentu) lub być wiedzą z drugiej ręki, a więc
opartą na cudzych badaniach. Ich wyniki są często przyjmowane bezkrytycznie,
co niekiedy ma zgubne konsekwencje np. wyniki badań finansowanych przez
wielkie korporacje, lub przez firmy badające opinie społeczne. Uogólniając,
badacz musi sam mieć wiedzę, aby ocenić jakieś zjawisko, lub zdać się na opinię
innych, co niekiedy jest szkodliwe. Wiedza badacza o systemach złożonych
może być dość mała, gdyż jest interdyscyplinarna, co próbowaliśmy, w mocno
ograniczonym zakresie przedstawić w naszej książce. Uwzględniliśmy w niej
najnowsze wówczas publikacje. Ich autorów nie można przypisać do jakiejś
konkretnej dyscypliny naukowej, dlatego czasem pojawia się określenie „nowa
wiedza”. Ale zjawisko interdyscyplinarności współczesnej wiedzy dostrzegam
np., w cały nurcie badań nad postmodernizmem. Historia nauki pokazuje,
że epokowe osiągnięcia uzyskiwali ludzie, których nie można przypisać do
jednego obszaru wiedzy Można powiedzieć, że i wykorzystywali wiedzę którą
dziś naukowi urzędnicy nie mogli by przypisać do jakiejś konkretnej dyscypliny
naukowej.
Idąc dalej w moim rozumowaniu, istnieje problem przedziału między
myśleniem w znaczeniu epistemologicznym a działaniem. Innymi słowy
problem pragmatyzmu, czyli działania. W języku stosowanym przez badaczy
systemów złożonych istnieje między nimi sprzężenie zwrotne, Bez myślenia
prowadzącego do wiedzy nie ma działania ,ale bez działania, nawet metodą prób
i błędów, nie ma myślenia prowadzącego do nowej wiedzy. Nauka o złożoności
wyłoniła się w wynik badań w obrębie nauk przyrodniczych (przedstawiliśmy
to w naszej książce). Stopniowo znajduje zastosowanie w naukach społecznych,
gdyż systemy złożone cechuje najwyższy stopień złożoności. Dlatego radzenie
sobie z problemami wyłaniającymi się w systemach złożonych, gdy rozpatruje
się kwestie pragmatyzmu relacji między wiedzą a działaniem, jest dostrzegalne
gdy rozpatrujemy działania ekspertów ,którzy z jednej strony powinni mieć
wiedzę a z drugiej strony, powinni umieć ją przełożyć na tzw. „dobre rady”.
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Firmy konsultingowe lubią zatrudniać ekspertów z wcześniejszym dorobkiem
naukowym, gdyż ma on być dowodem na to, że ich ekspertyzy są „mądre”.
Pomijając kwestie faktycznej wartości tych ekspertyz, coraz częściej są one
wzajemnie sprzeczne. Przykładem mogą tu być ekspertyzy prawne z zakresu
prawa konstytucyjnego. Menedżerowie zadają sobie wówczas pytanie, która
z nich jest najlepsza. Opisuje to zresztą Kahneman w książce pt. Pułapki myślenia.
Gdy dotyczy to uczonych, najczęściej jest konsekwencją wyznawania przez
nich różnych paradygmatów. Gdy tak jest , dyskusje między „wyznawcami”
różnych paradygmatów często do niczego konstruktywnego nie prowadzą.
Kopernik, Einstein, i wielu innych mieli przeciwko sobie wielu, a zwolenników
nielicznych. Także nasze dyskusje prowadzone na gruncie dwóch różnych
paradygmatów tradycyjnego i właściwego dla poznania natury systemów
złożonych kończą się często zarzutem, że nowe podejście badawcze nie ma
zastosowania w praktyce. Nie bierze się pod uwagę fakt, u że systemy społeczne
nie są systemami mechanistycznymi, lecz społecznymi. Takimi są też systemy
tworzone przez badaczy systemów zarządzania. Społeczność ludzi badających
systemy zarządzania,, jak wiele innych, zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem
wiedzy Tworzą ją badacze i twórcy tych systemów zespoleni wizją realizacji
wspólnych celów, stosujący akceptowane przez nich metody badań i sposoby
ich zastosowań. Występuje tu silnie zjawisko koincydencji, czyli równoczesnego
należenia ludzi do różnych grup. Tu pojawia się problem rożnych paradygmatów
z których wywodzą się członkowie tych grup i akceptowania przez nich
odmiennych paradygmatów. Przy dzisiejszym szybkim rozwoju nauki te różnice
mogą wynikać z odmiennych epistemologii i wtedy twierdzenie, że wiedza
zbiorowa jest rezultatem wiedzy członków zespołu stoi pod znakiem zapytania,

PROBLEM PRZYCZYNOWOŚCI
Na poziomie epistemologicznym jest to problem szczególnie ważny, gdyż
dotyczy odkrywania przyczyn powstawania. lub kreowania zjawisk. Tym czasem
na przyczyny i skutki tych zjawisk w epistemologii właściwej dla badania
złożonych systemów zarządzania należy patrzeć szerzej, albowiem systemy
złożone składają się z wielu części będących we wzajemnych interakcjach
energetycznych, materialnych, informacyjnych i niematerialnych a więc
także emocjonalnych i etycznych. Te części są ze sobą w stałych interakcjach
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i z systemem, którego są częściami. Każda część systemu i cały system mogą
być w wzajemnych interakcjach z ich otoczeniami zewnętrznymi. Podobnie jest
z całym systemem. Jak z tego wynika nie można badać tradycyjnymi metodami
związków przyczynowych i ich splotu ponieważ związki te są głęboko ukryte.
Można próbować je poznawać post factum. Dodajmy do tego, że każdy system.
różni się od pozostałych tym, że jest „zanurzony” w lokalnych otoczeniach
a ich dynamika zależna jest od związków pomiędzy działaniami racjonalnymi
a politycznymi w organizacjach (najczęściej niejawnymi) i od tego ,że takie
systemy działają w sieciach. Na poziomie ontologii, a w ślad za nią epistemologii
i metodologii, ogromne znaczenie mają narzędzia pomiaru tych zjawisk, co
opisałem w książce pt. Dynamika zarządzania systemami złożonymi. Nie ma tu
miejsca dla ważnej w tradycyjnej epistemologii przyczynowości. Realny świat
jest niepewny, w ograniczonym stopniu przewidywalny a jego zmiany, jak i te
zachodzące w nim następują w nieprzewidywalny sposób, często są skutkiem
efektu motyla. „Świat ludzkich postaw, relacji, emocji jest pełen niespodzianek,
co może zupełnie wykluczać możliwość przewidywania zmian w większych
przedziałach czasu. Mimo to, dąży się do poznania przyczyn powstania jakiegoś
zjawiska poszukując głównej przyczyny i przyczyn ubocznych ale ten podział
bardzo często jest rezultatem subiektywnej oceny badacza, zależnej w dużym
stopniu od jego wiedzy, niekiedy rozsądkowej”. Dużo zależy od przywiązania
do dotychczas stosowanych przez niego metod badawczych, które wcześniej
doprowadziły go do naukowego sukcesu. Obserwuję też odejście od epistycznego
rozsądku, przywiązanie do modnych metod lansowanych przez tzw. silne
środowiska. Tymczasem nauka o złożoności przypomina, że „wszystko zależy od
kontekstu” i od miejsca z którego przeprowadza się obserwacje, a więc od tego,
czy badacz jest zewnętrznym obserwatorem badanego zjawiska, czy też „czy też
jest jego aktywnym aktorem ,lub tym, który odczuwa jego konsekwencje.
W badaniach systemów złożonych problem przyczynowości należy
rozpatrywać w kontekście zjawiska emergencji /Rokita Dziubińska 2019/.
Chodzi o to, że złożone systemy mają taką specyfikę ,że obok struktury jakiegoś
zjawiska – rzeczy czy procesu istnieją wewnętrzne relacje w ich wnętrzu. Potrzebna
jest inna ontologia i w konsekwencji tego inna metodologia. Dotychczasowe
paradygmaty schodzą na plan dalszy. Aby wyjaśnić ten problem przejdę do
omówienia kwestii paradygmatów, zbiorowego podmiotu i przedmiotu badań.

116

JERZY ROKITA

PARADYGMATY
Khun [1968] twierdził, że terminy naukowe cechują się zasadniczą zmiennością
wynikającą z tego, że powstają pod wpływem odmiennych paradygmatów. Jest
to spowodowane tym, że paradygmaty są rezultatem stylu myślenia społeczności
tworzonej przez badaczy. Styl myślenia to sposób postrzegania jakiegoś zjawiska
i jego skutek panujący w obiegu społecznym. Gdy dotychczasowy sposób i jego
skutki wyrażające się w wynikach badań są niewystarczające ,wówczas pojawiają
się nowe pomysły ucieleśnione w hipotezach w znaczeniu popperowskim.
Lub też mamy do czynienia ze stanem gdy jest ich brak i wyłaniają się nowe
społeczności badaczy, którzy definiują nowe podejścia do badań. Przecież wg
Poppera świat poznania naukowego rodzi się ze świata rzeczy i przeżyć. Na
wyższym poziomie rozważań epistemologicznych paradygmaty różnią się grą
językową w tym znaczeniu, że są zbiorami pewnych postępowań naukowych
związanych z praktykami społecznymi badaczy. Jest to problematyka wpływu
kultury i jej przeobrażeń na naukę.

RADZENIE SOBIE Z PROBLEMEM PRZYCZYNOWOŚCI
Dla empirycznego radzenia sobie z tą kwestią tradycyjnie opierano się
na modelu istotności W. Salamona [1971]. Warunek A zjawiska B istnieje
wtedy gdy między nimi istnieje dodatnia korelacja. Choć potem model ten
był modyfikowany, to nie uwzględnia on faktu, że najczęściej badane zjawiska
są spowodowane wieloma przyczynami, które są powiązane z nieznanymi
a' priori więzami. Stosując ten model nie uzyskuje się odpowiedzi na ważne
pytanie dlaczego jakiś zjawisko powstało. Poszukiwania odpowiedzi pytanie,
która z hipotetycznie możliwych odpowiedzi jest lepsza od pozostałych,
Interesująco opisuje to A. Grobler [Grobler, 2019]. Otóż, ta hipoteza ma
wyższą moc wyjaśniającą, która umożliwia uzyskanie odpowiedzi na każde
pytanie rozstrzygnięte przez inne hipotezy, lecz dodatkowo, przez hipotezy nie
rozstrzygnięte przez te „inne”. Odnosi się to jednak tylko do badania problemów
mieszczących się w obrębie wiedzy dotychczasowej. Tymczasem stajemy coraz
częściej prze zjawiskami, które w oparciu o dotychczasową wiedzę nie można
zbadać, a więc i zrozumieć. I takie sytuacje są bardzo częste i W dlatego
wyłoniła się teoria złożoności. Gdy taka sytuacja powstaje to na poziomie
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epistemologicznym następuje rewizja dotychczasowej wiedzy. W jej wyniku
powstają nowe hipotezy, prowadzące do nowych, niekiedy epokowych, odkryć.
Zwykle towarzyszą temu straty eksploatacyjne, oraz protesty .wyznawców starej
wiedzy. Wg nauki o złożoności ,poznanie przyczyn jest trudne lub niemożliwe.
Jest tak dlatego, ponieważ przedmiotem poznania naukowego są zbiorowe
obiekty, czyli systemy społeczne.

PROBLEM ZBIOROWEGO PODMIOTU I PRZEDMIOTU
Zbiorowym podmiotem badań jest grupa badaczy tworząca pewną
społeczność, mająca wspólne cele badawcze i interesy jej członków, niekiedy
wiążące się z łatwiejszym dostępem do funduszy i łatwiejszymi awansami.
Jak wcześniej napisałem, grupa badaczy podzielająca pewien zbiór
paradygmatów, składa się z jednostek kierujących się kryteriami indywidualnej
racjonalności i podejmująca wspólne decyzje. Te, są wynikiem zbiorowej
racjonalności. Jest tu problem o którym pisałem poprzednio. Jest przecież
zjawisko koincydencji. Uczony może być członkiem kilku zespołów naukowych.
Wtedy indywidualna racjonalność nie musi być zgodna z racjonalnością
zbiorową Problem racjonalności decyzji i działań jest więc bardzo złożony.
Na moim poziomie rozważań decyzje są wynikiem zastosowania kryteriów
stricte naukowych, wywodzących się z paradygmatów/, racjonalnych,
emocjonalnych i kulturowych. Właśnie dlatego powstają spory naukowe
,konflikty, kompromisy Jednak najczęściej, wiedza zespołu jest wyższa od sumy
wiedzy poszczególnych członków zespołu. Jest to efekt synergiczny. Tu małe
uzupełnienie epistemologiczne. Wiedza zespołowa jest bardzo często wiedzą
„z drugiej ręki” a wiedza członków zespołu może być wiedzą oryginalną ,będącą
wynikiem własnych badań, lub także wiedzą z „drugiej ręki”.
Nauka o złożoności wykorzystywana w zarządzaniu, silnie akcentuje to, że
przedmiotem jej zainteresowań są systemy społeczne. Te z natury rzeczy cechuje
najwyższy stopień złożoności. Taki system ma swoją niepowtarzalną strukturę
ponieważ składowe takiego systemu powiązane są ze sobą relacjami w taki sposób,
że tworzą pewną unikalną systemową całość Relacje te ulegać mogą nieustannym
zmianom, co powoduje ze system ma zdolność do nieustannego zmieniania się
pod wpływem zmian wewnętrznych i zmian pod wpływem jego otoczenia.
Dlatego powstało nowe podejście do badań i nowe metody badania. Zauważmy,
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tradycyjna nauka oparta była na założeniu, że system powstaje i rozwija się
w wyniku czynników materialnych i energii a nie czynników społecznych.
Dlatego, jak pisałem wcześniej, dominowało podejście mechanistyczne.
Tymczasem systemy społeczne są de fato społeczno-kulturowymi. Definiuję je
następująco: są to systemy składające się z ludzi myślących, uczestniczących
w nich dobrowolnie, dążący do uzyskiwania wspólnych celów możliwych do
uzyskania dzięki podobnemu postrzeganiu świata zewnętrznego. Tworzenie się
takiego systemu jest procesem ewolucyjnym. Wielką rolę odgrywa tu uczenie
się systemu poprzez uczenie się jego członków. Dzięki temu powstaje możliwość
podobnego postrzegania szans i zagrożeń w świecie zewnętrznym ,tworzy się
wspólna tożsamość systemu i ról pełnionych przez jego członków,
Na poziomie pragmatycznym, problem podmiotu zbiorowego wiąże się
z różnicą zdań członków zespołu podejmującego decyzje, lub formułującego
opinie. Kuhn pisał o różnicach wynikających z różnych paradygmatów, ale mogą
to być tez różnice wynikające z cech psychologicznych i społecznych badaczy.
Wreszcie, co może najważniejsze, mogą one wynikać z przywiązania jednych
do „starych paradygmatów a innych, dostrzegających konieczność poszukiwana
nowej wiedzy a za nią nowych metod badawczych. Wtedy możemy mieć
konflikt: stara wiedza a poszukiwanie nowej. Obserwuje się wtedy reakcje
obronne „starego” w postaci sieci wzajemnych cytowań, podporządkowywanie
się dotychczasowym autorytetom, ale z drugiej strony ślepe podążanie za modą.
Naturalnie to wszystko nie prowadzi do poznawania i prawdy w znaczeniu
epistemologicznym.
Opisane tu kwestie mają swoje odbicie w różnicach zdań członków podmiotu
zbiorowego. Ciekawsze jest jednak poszukiwanie i znajdywanie tu kompromisu
Szeroko opisuję to w odniesieniu do sposobów rozwiązywania problemów
uwzględniających aspekty kulturowe i społeczne za pomocą miękkiego myślenia
systemowego MMS [Rokita, 2011]. Podobnie jest w organizacjach biznesowych
gdy menedżerowie stają przed dylematem dokonania wyboru jednej z kilku
sprzecznych w konkluzjach, ekspertyz mających ważne znaczenie dla systemu
społecznego ich organizacji. A. Grobler [za Goldmanem, 2001] podpowiada,
że można:
• ocenić własne argumenty versus cudze;
• powołać dodatkowych ekspertów;
• uciec się do opinii na temat podobnych problemów formułowanych wcześniej;
• sprawdzić czy eksperci nie są uprzedzeni do kwestii będących przedmiotem
ich ekspertyzy;
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• w oparciu o historyczne informacje o ekspertach ponownie ocenić ich
kompetencje.
Informacje historyczne umożliwiające rekonstrukcję dawnej sytuacji
problemowej, w przypadku systemów złożonych, mogą mieć wątpliwa wartość.
To samo dotyczy menedżerów wysokich szczebli zarządzania mających kiedyś
sukcesy. Jest wiele dowodów na to, że w nowych warunkach nie sprawdzają się
Dawne sukcesy są ich obciążeniem a nie atutem. Jest to problem przestrzeni
i czasu, także doświadczenia, a więc zmysłów i w ślad za tym zdolności
poznawczych, ale tu wkraczamy w kogniwistykę a więc w dziedzinę poza
epistyczną

METODY ROZUMOWANIA
Opierając się na przeglądzie problematyki systemów złożonych
rozpatrywanych w optyce epistemologicznej, przechodzę do kwestii metod
rozumowania ,które wydają się być najwłaściwsze do badania systemów
złożonych. Początkowo w naukach o zarządzaniu stosowano rozumowanie
dedukcyjne. Na podstawie dostępnych informacji przeprowadzano ich analizę
w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących sytuacji ,którą te informacje opisują.
Było to postępowanie „od ogółu do szczegółu”. Zakładano, że poznając przyczyny
powstania jakiegoś zjawiska będzie można przewidywać jak będzie przebiegało
w przyszłości. Było to podejście rodem z matematyki logiki i ówczesnej fizyki.
Była to konsekwencja traktowania systemów w sposób mechanistyczny a więc
fizyczny. Dość szybko zrozumiano że ta metoda rozumowania nie prowadzi
do satysfakcjonujących wyników. Dlatego skierowano uwagę na rozumowanie
indukcyjne. Ta metoda rozumowania polega na tworzeniu teorii na podstawie
faktów, uznanych przez badacza za ważne. Ocena wagi tych faktów jest
rezultatem obserwacji i doświadczenia. Z punktu widzenia epistemologii
metoda ta nie pozwala zdobywać wiedzę o przyszłości. Jak słusznie zauważa
,A. Grobler, na którego często się tu przywołuję, należało by wtedy założyć ,że
przyszłość jest zdeterminowana i że wiedza nie „starzeje się”. Jest to przecież
nieprawda. Dodam od siebie, można z pewnym prawdopodobieństwem
nakreślić różne scenariusze przyszłości i próbować określić ich realność za
pomocą metod modelowania (np. modeli CAS) [Rokita i Dziubińska, 2019].
Wydaje się, że w przypadku naszych badań, znaczenie może mieć indukcja
eliminacyjna ,polegająca na ustalaniu wszystkich hipotez dotyczących badanego
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zjawiska stopniowej eliminacji hipotez niewłaściwych poprzez odpowiednie
eksperymenty i w ten sposób dojście do hipotezy właściwej. W przypadku badan
społecznych jest to trudne. Należ tu zwrócić uwagę na indukcję bayesowską,
czyli statystyczną. Tu staramy się potwierdzić prawdopodobieństwo hipotezy
przez świadectwo, jej trafności, pod pewnym warunkiem. Czyli jest to
prawdopodobieństwo warunkowe. Wartość takiej hipotezy jest miarą jej
potwierdzenia. Taki sposób rozumowania ,intelektualnie interesujący stosowany
w badaniach statystycznych, oparty jest na próbie statystycznej dotyczącej
przeszłości. Ekstrapolacja trendów, w przypadku systemów złożonych nie ma
sensu. Dlatego moje zainteresowanie wywołał sposób rozumowania abdukcyjny,
będący rozumowaniem hipotetycznym, a więc też redukcyjnym, poprzez swój
hipotetyzm. W indukcji wnioskuje się o jakimś zjawisku w oparciu o fakt jego
istnienia w odmiennych warunkach. W abdukcji hipotetycznie zakłada się
istnienie czegoś odmiennego od bezpośrednio obserwowanego zjawiska, które
bezpośrednio nie można zaobserwować. Hipotezy abdukcyjne powstają więc
podobnie jak zjawisko olśnienia w inwektyce, a więc są wynikiem twórczego
myślenia prowadzącego do nowej wiedzy.
Interesującą klasyfikację sposobów myślenia wiele lat temu przedstawił
T. Czeżowski [Czeżowski, 1965] analizując rozumowanie naukowe wg trzech
porządków(kierunków):
• kierunku wnioskowania;/od przesłanek do szczegółu/
• kierunku: wynikania /racja-następstwo/
• kierunku: od punktu wyjścia do celu
Charakterystyka tych kierunków jest następująca:
• pierwszy-to dedukcja, bo przesłanką jest racja a wniosek jej następstwem,
oraz redukcja, tu odwrotnie, przesłanka jest następstwem a wniosek racją.
• drugi kierunek Czeżowski nazwał odkrywczym. Tu przesłanka jest punktem
wyjścia a wniosek jest celem,
• trzeci kierunek to rozumowanie regresywne. W nim punktem wyjścia jest
następstwo a celem racja.
We wszystkich tych klasyfikacjach interesujące są te, które dotyczą tworzenia
nowej wiedzy. Moim zdaniem dla badania systemów złożonych właściwe jest
rozumowanie abdukcyjne,
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KONKLUZJE
Opisywane w tym tekście problemy prowadzą mnie w głąb epistemologii
właściwej dla nauki o złożoności, szczególnie do tego co pisał Campbell [1974]
w swojej krytyce ekonomii pozytywistycznej i związanej z nią ekonometrii,
opierających się na twierdzeniu o równowadze i niedocenianiu roli aktorów
procesów społecznych. Ten autor jest ważnym przedstawicielem dynamicznej
ewolucyjnej epistemologii stanowiącej ważną podstawę dla realizmu Gell
Manna [2002]. Intersujące jest także to co pisze McKelvey [2001] w odniesieniu
do epistemologii właściwej dla teorii złożoności. W oparciu o „campellianizm”
opisuje realizm w odniesieniu do nauki o złożoności. Jest to koncepcja
idisykratycznej percepcji rzeczywistości postrzeganej przez społeczność
uczonych (stosuje określenie good science) oraz semantyczna koncepcja prawdy.
Epistemologia nauki o złożoności odnosi się do systemów konstytuowanych
przez elementy tworzące sieci powiązań, będące we wzajemnych interakcjach,
których skutki mogą być bardzo różne. To powoduje że mogą być obiektami
opisywanymi w różnych optykach epistycznych. Tak więc wszystko przede mną
gdyby nie nieubłagany czynnik czasu, na który nie mamy wpływu.
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WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMICZNE ORAZ PRAWNE
ZWIĄZANE Z MIĘDZYNARODOWYM TRANSPORTEM
DROGOWYM
SELECTED ECONOMIC AND LEGAL ISSUES CONNECTED
WITH INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT
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z organizacją i zarządzaniem międzynarodowym transportem drogowym; zagadnienia
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Key words: international road transport; issues connected with the organisation and
management of international road transport; legal issues connected with international road
transport (CMR and TIR Conventions, INCOTERMS 2020 and COMBITERMS 2000
formulas); issues connected with the performance of international road haulage.
Streszczenie
Międzynarodowy drogowy przewóz ładunków, potocznie zwany też międzynarodowym
transportem drogowym lub międzynarodowym transportem samochodowym stanowi
jedną z wiodących gałęzi w międzynarodowych procesach przewozu dóbr towarowych.
W chwili obecnej wyodrębnianych jest siedem głównych gałęzi tych przewozów. Są to,
poza wspomnianym już międzynarodowym transportem drogowym: transport kolejowy,
transport wodny śródlądowy, transport morski, transport lotniczy, transport rurociągowy
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oraz transport taśmociągowy. Każda z tych gałęzi transportu międzynarodowego
pełni z uwagi na swój specyficzny charakter określoną rolę, co nie oznacza jednak, iż
w niektórych przypadkach mogą być one kompatybilne względem siebie, jak np.
w przypadku międzynarodowego przewozu kontenerów w którym, na różnych odcinkach
trasy ich przewozu, mogą współuczestniczyć w różnym zakresie i konfiguracji zarówno
transport drogowy, transport kolejowy, transport lotniczy, jak też transport morski
bądź transport wodny śródlądowy . Będzie zresztą o tym mowa we wprowadzeniu do
niniejszego artykułu.
Nie mnie jednak z uwagi na znaczącą rolę, jaką w międzynarodowych procesach
przewozowych, odgrywa międzynarodowy transport drogowy stanowić będzie on
główny obiekt naszych dalszych rozważań, w tym szczególnie, gdy chodzi o takie
dotyczące go zagadnienia, jak ogólne, związane z nim zagadnienia z obszaru organizacji
i zarządzania, zagadnienia prawne wynikające ze stosowania w międzynarodowym
transporcie drogowym Konwencji CMR oraz Konwencji TIR, a także formuł
handlowych INCOTERMS 2020 oraz COMBITERMS 2000, czy też zagadnienia
związane z wykonywaniem międzynarodowych przewozów drogowych.

Summary
International road haulage, also commonly known as international road transport or
international car transport, is one of the main branches in the international freight transport
processes. Currently, seven main branches of this type of transport are distinguished. Apart from
the already mentioned international road haulage, these include rail transport, inland waterway
transport, maritime transport, air transport, pipeline transport and conveyor transport. Each
of these branches of international transport has, due to its specific nature, a defined role. Still,
they can complement each other, e.g. in the case of international container transport, in which
road transport, rail transport, air transport as well as sea and inland waterway transport
can be involved to various extent and in different configurations. This will be discussed in the
introduction to this article.
However, due to the important role played in international transport processes by the
international road transport it will constitute the main object of our further considerations, in
particular when it comes to such issues connected with it as related general issues from the area
of the organisation and management, legal issues resulting from the application in international
road transport of the CMR Convention and the TIR Convention, as well as INCOTERMS
2020 and COMBITERMS 2000 commercial formulas, or issues connected with the performance
of international road haulage.
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WPROWADZENIE
Międzynarodowy transport towarowy, czyli przewóz różnego rodzaju
dóbr materialnych pomiędzy poszczególnymi krajami ma dla tych krajów,
czy to będących eksporterami/importerami brutto surowców lub towarów
półprzetworzonych, czy też będących eksporterami/importerami brutto
wyrobów finalnych o wysokim stopniu przetworzenia – kardynalne znaczenie.
Międzynarodowy transport towarowy stanowi bowiem – jeżeli można to tak ująć
– ,,swoisty krwioobieg” światowej gospodarki bez którego nie mogła by ona,
wraz jej elementami składowymi, tj. przedsiębiorstwami, czy też korporacjami
międzynarodowymi w ogóle zaistnieć jako swoiste zjawisko ekonomiczne.
W chwili obecnej istnieje szereg gałęzi (rodzajów) międzynarodowego
transportu towarowego. Zarówno w praktyce gospodarczej, jak też w literaturze
przedmiotu [Kubicki i in., 2002; Rydzkowski i Wojewódzka-Król, 2009]
wyodrębniane są jako wiodące takie gałęzie międzynarodowego transportu
towarowego, jak:
• transport drogowy (określany również mianem samochodowego),
• transport kolejowy,
• transport wodny śródlądowy,
• transport morski,
• transport lotniczy,
• transport przesyłowy obejmujący transport rurociągowy oraz transport
taśmociągowy1.
Każdą z tych sześciu, a właściwie siedmiu gałęzi transportu (nie licząc
trzech odrębnych wymienionych w przypisie nr 1) cechuje różna przydatnością
Niezależnie od tej ogólnie przyjętej klasyfikacji form transportu międzynarodowego
Europejska Konferencja Ministrów Transportu w 2001 roku wyodrębniła trzy dodatkowe
jego rodzaje, a mianowicie [Neider, 2012]:
• transport intermodalny, czyli przewóz towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej
lub w pojeździe samochodowym, w czasie którego są używane sukcesywnie środki dwóch
lub więcej gałęzi transportu bez dokonywania przeładunku samego towaru w zmieniających
się gałęziach transportu;
• transport kombinowany, będący odmianą transportu intermodalnego, gdzie główny
odcinek przewozu wykonywany jest przez kolej, transport morski lub żeglugę śródlądową,
a odcinek początkowy i/lub końcowe, wykonywane przez transport drogowy, są możliwie
najkrótsze;
• transport multimodalny, który oznacza przewóz towarów przez środki co najmniej dwóch
gałęzi transportu
1
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w międzynarodowych procesach transportowych – w zależności od tego, na
jaką odległość ma być wykonywany przewóz, od rodzaju przewożonego
ładunku, a także od preferencji użytkowników transportu. Nie mnie jednak
w przypadku większości krajów współczesnego świata zasadnicze znaczenie ma
transport drogowy (samochodowy), który swoją popularność zawdzięcza takim
czynnikom jak [Neider, 2012; Szczepaniak, 2002]:
• przestrzennemu rozmieszczeniu dróg, charakteryzującemu się największą
spośród wszystkich gałęzi transportu gęstością i spójnością;
• najkorzystniejszym dostosowaniem sieci dróg do rozmieszczenia miejsc
produkcji, handlu i konsumpcji;
• przystosowaniu środków transportu drogowego do przewozu nieomal
wszystkich rodzajów ładunków;
• dobrym właściwościom związanym z czasem trwania transportu, czyli:
– znacznej szybkości eksploatacyjnej środków transportu szczególnie na
autostradach i drogach szybkiego ruchu,
– możliwości korzystania z najdogodniejszych tras przewozu, także pod
względem czasowym,
– najkorzystniejszej w czasie dostępności środków transportowych dla
załadowcy, spośród wszystkich gałęzi transportu,
– takiej częstotliwości jazd, jakiej życzy sobie klient;
– dużej terminowości dostaw;
• największym, spośród wszystkich gałęzi transportu, możliwościom
wykorzystania przewozów w relacji ,,dom-dom” bez czasochłonnych,
pośrednich operacji przeładunkowych;
• największej zdolności do obsługi niewielkich i rozproszonych, pośrednich
potoków ładunkowych.
Mając na uwadze powyższe względy trudno się więc dziwić, że ta właśnie gałąź
transportu międzynarodowego, jaką jest transport drogowy (samochodowy),
w przypadku gospodarek większości krajów współczesnego świata odgrywa
zasadniczą rolę [Tarkowski i in., 2000]. Z tego też tytułu będzie on stanowił
przedmiot naszych dalszych rozważań.
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WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA ZWIAZANE Z MIĘDZYNARODOWYM
TRANSPORTEM DROGOWYM
Organizując i wykonując międzynarodowe przewozy drogowe ładunków,
co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem tymi przewozami, spełnić należy
trzy podstawowe wymagania jakimi są: pewność i terminowość przewozu,
bezpieczeństwo przewożonego ładunku oraz niskie koszty przewozu. Pewność
przewozu oznacza, że dane zadanie zostanie wykonane, a terminowość przewozu,
że zostanie zrealizowane w wymaganym terminie. Natomiast bezpieczeństwo
i niskie koszty przewozu oznaczają, że nie wystąpią straty transportowe,
polegające na utracie bądź uszkodzeniu przewożonego ładunku oraz, że
w trakcie przewozu nie pojawią się dodatkowe koszty obciążające nadawcę,
przewoźnika lub odbiorcę towaru
Spełnienie tych wymagań uzależnione jest od zastosowania odpowiednich
środków przewozowych i właściwego ich wykorzystania oraz zapewnienia
odpowiedniego systemu przewozowego przy wykonywaniu przewozów.
Do najważniejszych procedur zarządczych związanych z organizowaniem
międzynarodowego przewozu drogowego ładunków zaliczyć należy [Marszałek,
2007]:
• ustalenie zadań przewozowych,
• ustalenie warunków przewozowych,
• ustalenie potrzebnych środków przewozowych,
• ustalenie odpowiedniego systemu przewozowego,
• ustalenie międzynarodowych tras przewozu,
• ustalenie liczby potrzebnych kierowców z odpowiednimi uprawnieniami,
• ustalenie zadań dla kierowców.
Dla prawidłowego organizowania i zarzadzania procesem przewozowym
niezbędna jest dokładna znajomość zadania przewozowego. W przypadku
międzynarodowych przewozów drogowych ładunków zadania przewozowe są
bardzo zróżnicowane. Różnice te zdeterminowane są rodzajem przewożonego
ładunku, jego podatnością przewozową (czyli innymi słowy podatnością na
uszkodzenia w trakcie transportu), wielkością przesyłki oraz długością drogi
transportu.
Ładunki mogą być przewożone w postaci stałej, płynnej i gazowej. Ładunki
w postaci stałej mogą występować jako pyliste, drobnoziarniste, kawałkowe
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i sztukowe. Ładunki sztukowe mogą mieć różną masę jednostkową, wynoszącą
w skrajnym przypadku ładunków ciężkich nawet około 100 ton [MarciniakNeider i Neider, 2009]. Ładunki mogą być również zróżnicowane pod względem
gęstości i objętości właściwej. Objętość 1 tony ładunków wynosić może od
ponad 3 m3 do nawet 0,5 m3.
Naturalne cechy i właściwości ładunków będą miały wpływ na wymagania
stawiane przed międzynarodowym transportem drogowym, a co za tym idzie
powinny determinować określone zachowanie przewoźników (np. wybór
określonych środków transportu lub też dróg transportu).
Wszystkie te, wymienione powyżej ogólne zagadnienia dotyczące organizacji
i zarządzania, gdy chodzi o międzynarodowy transport drogowy, musza znaleźć
swoje odzwierciedlenie w działaniach praktycznych, jeżeli ma on spełniać
w sposób właściwy, jako jedna z wiodących gałęzi transportu międzynarodowego,
przypisaną mu rolę. Duże ułatwienie w tym względzie stwarzać mogą, gdy
chodzi z kolei o aspekt prawny, stosowane w międzynarodowym transporcie
drogowym Konwencje CMR oraz TIR, a także tzw. formuły handlowe
ICOTERMS i COMBITERMS.

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWNE ZWIĄZANE
Z MIĘDZYNARODOWEYM TRANSPORTEM DROGOWYM
Międzynarodowy transport drogowy a Konwencja CMR
Międzynarodowe drogowe przewozy ładunków wykonywane są na różne
odległości pomiędzy różnymi krajami. Przewozy mogą być wykonywane
między sąsiednimi krajami lub w tranzycie przez kilka państw. Ze względu
jednak na różne związane z tym wymagania prawne w poszczególnych krajach
sporządzona została i przyjęta przez państwa będące jej sygnatariuszami
19 maja 1956 roku w Genewie Konwencja o umowie międzynarodowego
przewozu drogowego towarów (Convention relative aux contrat de tranport
international des marchandise par roude), tzw. Konwencja CMR. Została ona
oficjalnie opublikowana w Polsce, będącej jednym z jej sygnatariuszy w Dz.
U. z 1962 r., Nr 49, poz. 238 i 239.
Konwencja CMR ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przewozów
wykonywanych na podstawie umowy dotyczącej przewozu towaru/towarów
samochodami, samochodami z przyczepami lub pojazdami czołowymi
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z naczepami. Nie stosuje się jej natomiast w przypadku umowy o spedycji, tj.
umowy, której istotą nie jest wykonywanie przewozu, a jedynie jego organizacja.

Ryc. 1. Wzór blankietu CMR.
Fig. 1. CMR blank pattern
Źródło/Source: https://poradniktransportowy.pl/wp-content/uploads/2012/09/cmr-wzor.pdf.
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W międzynarodowym przewozie drogowym towarów dowodem zawarcia
umowy między nadawcą a przewoźnikiem jest tzw. międzynarodowy list
przewozowy (Lettere de Voiture Internationale; Intenational Consignement
Note).
Zgodnie z Konwencją CMR międzynarodowy drogowy list przewozowy
(ryc. 1) wystawiany jest w trzech egzemplarzach podpisanych zarówno przez
nadawcę, jak też przez przewoźnika, przy czym wszystkie egzemplarze są na
prawach oryginału, z których każdy ma taką samą moc prawną i dowodową.
Czasem występuje również czwarty egzemplarz przeznaczony dla potrzeb
rozliczeniowych lub statystycznych.
Treść międzynarodowego drogowego listu przewozowego określona została
w artykule 6 konwencji CMR. List powinien zawierać następujące dane
podstawowe:
• miejsce i datę jego wystawienia,
• nazwisko (nazwę) i adres nadawcy,
• miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego
wydania,
• nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy,
• powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób jego
opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie,
• ilość sztuk, ich cechy i numery,
• wagę brutto lub inaczej ważoną ilość towaru
• koszty związane z przewozem (przewoźne koszty dodatkowe, należności
celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy
towaru),
• instrukcje niezbędne dla załatwienia formalności celnych i innych,
• oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę
podlega przepisom Konwencji CMR.
W razie potrzeby list przewozowy powinien zawierać dodatkowe następujące
dane:
• zakaz przeładunku,
• koszty jakie nadawca przyjmuje na siebie,
• koszty zaliczenia do pobrania przy wydaniu towaru,
• zadeklarowaną wartość towaru i sumę przedstawiającą interes specjalny
w jego dostawie,
• instrukcje nadawcy dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki,
• wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi.
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Ogólny zakres odpowiedzialności przewoźnika ustalają przepisy artkułu
17 Konwencji CMR. Wynika z nich, że przewoźnik odpowiada za całkowite
lub częściowe zaginięcie przesyłki oraz za jej ewentualne uszkodzenie, które
nastąpiło między momentem przyjęcia przez niego przesyłki do przewozu,
a momentem jej wydania odbiorcy, a także za opóźnienie samej dostawy. Oznacz
to, że przewoźnik odpowiada za przesyłkę (wraz z terminem jej dostawy) przez
cały czas pozostawania jej w jego pieczy, a nie tyko za okres samego jej przewozu.
[Mindura, 2009]
Konwencja CMR określa zasady wnoszenia reklamacji oraz dochodzenia
roszczeń finansowych w postępowaniu sądowym. Zgodnie z nią opóźnienie
dostawy przesyłki może stanowić podstawę do odszkodowania tyko wówczas,
gdy zastrzeżenie zostało skierowane na piśmie w terminie 21 dni od postawienia
jej (tj. dostawy) do dyspozycji odbiorcy. Natomiast we wszystkich sporach,
które mogą powstać w ramach międzynarodowych przewozów drogowych
podlegających przepisom Konwencji CMR, powód może wnosić sprawę
do sądów, określonych przez strony w drodze wcześniejszego wspólnego
porozumienia, a ponadto do sądów krajów, na których obszarze pozwany ma
stałe miejsce zamieszkania, główną siedzibę, filię lub agencję, bądź też do sądu
w kraju gdzie znajduje się miejsce przyjęcia towaru do przewozu lub miejsce
jego dostawy.
Roszczenia z tytułu przewozów przedawniają się po upływie jednego
roku. Jednak w przypadku udowodnionego złego zamiaru przewoźnika, czy
niedbalstwa termin przedawnienia roszczenia wynosi trzy lata.
Chcąc więc zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami
finansowymi, jakimi są kary umowne z tytułu niedopełnienia swoich obowiązków,
przewoźnik powinien dołożyć wszelkich starań aby zapewnić prawidłową
i terminową dostawę przesyłki. Przede wszystkim przy przyjęciu przesyłki lub
kilku przesyłek do przewozu przewoźnik powinien sprawdzić widoczny stan
przesyłki/przesyłek, stan ich opakowania oraz zgodność danych zamieszczonych
w liście przewozowym z fatyczną ilością sztuk, cech i numerów dostarczonych
mu do przewozu przesyłek. Swoje ewentualne zastrzeżenia powinien on wpisać
do listu przewozowego. Natomiast jeżeli przewoźnik nie ma możliwości
sprawdzenia w wystarczający sposób wszystkich danych zawartych w liście
przewozowym, to także wpisuje ten fakt do listu z odpowiednim uzasadnieniem
[Marszałek, 2007].

132

KRZYSZTOF SZAFLARSKI

Międzynarodowy transport drogowy a Konwencja TIR
Nie mniej istotną rolę, jak Konwencja CMR, w międzynarodowych
przewozach drogowych odgrywa Konwencja celna sporządzona 14 listopada
1975 roku w Genewie i znowelizowana w 1978 roku, dotycząca
międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem tzw. karnetów TIR
(Transport International Rutier). Została ona opublikowana w Polsce w Dz. U.
z 1984 r Nr 17, poz. 76, przy czym Polska przystąpiła do tej Konwencji
już 12 czerwca 1980 roku Konwencja ta stosuje się do przewozu towarów
w pojazdach drogowych, ich zespołach (samochód plus przyczepa) lub też
w przypadku międzynarodowego drogowego transportu kontenerów2, przez
jedną lub kilka granic od wyjściowego urzędu celnego do docelowego urzędu
cennego.
Konwencja TIR stosowana jest do przewozu pojazdów w przejazdach
drogowych, w zespołach pojazdów drogowych (samochód plus przyczepa) lub
w kontenerach, przez jedną bądź kilka granic od początkowego urzędu celnego
do docelowego urzędu celnego.
W 1968 roku Komitet Techniczny Międzynarodowej Komisji Standaryzacji – ISO
(Norma ISO 830:1981 Freight Containers-terminology) zdefiniował termin ,,kontener”. Według
KTMKS kontener jest to urządzenie transportowe [Zielaskiewicz, 2010]:
• o charakterze trwałym i odpowiedniej wytrzymałości, która zapewnia jego wielokrotne
użytkowanie,
• zaprojektowane tak, by ułatwić przewóz ładunku jednym lub kilkoma środkami transportu,
bez potrzeby ich przeładowywania,
• wyposażone w elementy umożliwiające jego manipulację, zwłaszcza przy przeładunku
z jednego środka transportu na drugi,
• umożliwiające jego łatwe napełnienie i opróżnieni,
• o pojemności co najmniej 1 m3.
Termin ,,kontener” nie oznacza więc ani pojazdu, ani zbiornika, z którymi często jest
porównywany, ale obiekt najczęściej metalowy, mający standardowe wymiary, służący
do przechowywania różnych materiałów i skonstruowany w sposób umożliwiający jego
wielokrotne użycie.
W praktyce najczęściej stosowane są tzw. kontenery uniwersalne ogólnego przeznaczenia –
general purpose ,,dry van” – przeznaczone do przewozu towarów w opakowaniach kartonowych,
paczkach, skrzyniach, workach, belach, na paletach lub w bębnach. Niezależnie od tego
typu kontenerów w praktyce spotyka się bardziej wyspecjalizowane ich rodzaje, takie jak
np.: kontenery o kontrolowanej (niskiej, stałej lub podwyższonej) temperaturze, kontenery
cysterny do przewozu ładunków płynnych, kontenery do przewozu gazów czy też kontenery
agregaty mieszczące w sobie urządzenia gotowe do pracy, jak: zespoły prądotwórcze, stacje
uzdatniania wody, radiostacje itp. [więcej na ten temat jest mowa w Zielaskiewicz, 2010 s. 57
i dalsze].
2
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Ryc. 2. Wzór Karnetu TIR
Fig.2. TIR Carnet Model
Źródło/Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:
32009D0477&from=IT
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Przewoźniki, chcąc przystąpić do systemu TIR, musi posiadać pojazdy
lub kontenery, które spełniają warunki techniczne dopuszczającej je do
międzynarodowych przewozów drogowych pod zamknięciem celnym. Za
odpowiednie uznaje się takie pojazdy, których pomieszczenia przeznaczone
na załadunek towarów jest urządzone w taki sposób aby [Marciniak-Neider,
Neider, 2009; Marszałek, 2007]:
• żaden towar nie mógł być wyjęty z zamkniętej części pojazdu lub do niej
włożony bez pozostawienia widocznych śladów włamania lub zerwania
zamknięcia celnego,
• zamknięcie celne mogło być nałożone w sposób prosty i skuteczny,
• nie zawierało żadnej ukrytej przestrzeni, w której można by ukryć towar,
• wszelkie miejsca mogące pomieścić towar byłyby łatwo dostępne do kontroli
celnej.
Zgodnie z Konwencją TIR dokumentem uprawniającym do przewozów
pod zamknięciem celnym jest karnet TIR, stosowany według określonego
wzoru (ryc. 2). Formularze karnetów TIR wydają upoważnione stowarzyszenia
poręczające, które określają również okres ważność tych karnetów.
Karnet TIR w okresie jego ważności, przyjęty przez urząd celny kraju
wyjściowego, zachowuje swoją ważność do chwili zakończenia operacji TIR
w urzędzie celnym kraju docelowego.
Jeden karnet TIR wystawiany jest na każdy pojazd lub kontener. Jeden
karnet TIR może być również wystawiony na jeden zespół pojazdów (samochód
z przyczepą lub naczepą) bądź kilka kontenerów załadowanych na jeden pojazd
drogowy lub jeden zespół pojazdów. W takich przypadkach manifest towarów
w karnecie TIR powinien wykazywać oddzielnie zawartość każdego pojazdu
stanowiącego część zespołu pojazdów lub każdego kontenera [Marszałek, 2007].
Urzędy celne w krajach przejściowych, na podstawie Konwencji TIR,
nie przeprowadzają kontroli chyba, że zaistnieje podejrzenie powstania
nieprawidłowości (np. naruszenia plomb celnych). Mogą wówczas dokonać
rewizji pojazdów, w których stwierdzono te nieprawidłowości.
Po przybyciu ładunku do kraju docelowego urząd celny tego kraju
dokonuje jego ostatecznej odprawy celnej. Po dokonaniu jej karnet TIR zostaje
niezwłocznie ,,zwolniony”, tzn. traci swoją ważność.
Mówiąc o Konwencji TIR należy na koniec zauważyć, że władze celne każdego
kraju mogą pozbawić czasowo lub na stałe prawa przewozu pod zamknięciem
celnym każdą osobę prawną lub fizyczną winną poważnego naruszenia przepisów
celnych obowiązujących w przewozach międzynarodowych TIR [Marszałek, 2007].
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Międzynarodowy transport drogowy a formuły handlowe
Swoistym wspólnym mianownikiem, na którym w prawnym i ekonomicznym
aspekcie opiera się międzynarodowy przewóz towarów, nie tylko zresztą
w transporcie drogowym ale również w transporcie kolejowym, lotniczym,
śródlądowym i morskim lub też w uwzględniających łącznie wszystkie te gałęzie
transportu międzynarodowego – transportu intermodalnego, kombinowanego
bądź też multimodalnego (vide przypis nr 1), są tzw. f o r m u ł y h a n d l o w e
zwane też w a r u n k a m i d o s t a w y, r e g u ł a m i h a n d l o w y m i ,
u z a n s a m i h a n d l o w y m i czy też b a z ą d o s t a w. Określają
one w sposób syntetyczny wzajemne zobowiązania oraz gestie (powinności)
sprzedającego (eksportera) i kupującego (importera) związane z międzynarodowym
transportem towaru. Przyjęcie w kontrakcie handlowym określonej formuły
handlowej ,,automatycznie” wyznacza podział pomiędzy strony kosztów transportu
towaru, kosztów i miejsca jego załadunku, kosztów i miejsca jego wyładunku,
kosztów ubezpieczenia, podział ryzyka oraz przypadający każdej ze stron zakres
obowiązków związanych z załatwianiem formalności celnych, itp.[Szaflarski, 2004].
Aby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom odnośnie interpretacji
poszczególnych formuł handlowych należy bazować na powszechnie stosowanych
międzynarodowych wykładniach tych formuł.
Istnieje kilka ich wykładni. Najbardziej znaną i zarazem najczęściej stosowaną
w praktyce jest wykładnia formuł handlowych INCOTERMS (International
Commercial Terms). Pewnym sensie jej uzupełnienie stanowi wykładnia
COMBITERMS (Combinated Commercial Terms), która odnosi się jednak wyłącznie
do warunków przewozu towarów w kontenerach oraz/lub na zasadach ich
transportu intermodalnego, kombinowanego bądź multimodalnego. Jeszcze
inną wykładnię formuł handlowych stanowią tzw. RAFTD (Revised American
Foreign Definitions). Wykładnia ta jednak, w przeciwieństwie do dwóch
poprzednich, nie ma zasięgu światowego, a jedynie lokalny, gdyż znajduje
zastosowanie (i to nie zawsze) w handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Stąd też
pominiemy ją w naszych dalszych rozważaniach.
Jak już wspomniano to wcześniej najbardziej znaną i zarazem najczęściej
stosowaną handlu światowym jest wykładnia formuł handlowych ICOTERMS,
której ostatnia, dziewiąta już wersja, podobnie jak osiem poprzednich (z lat:
1936, 1953, 1967, 1976, 1980, 2000 oraz 2010) została opracowana przez
Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu, co miało miejsce jeszcze w 2019
roku i zaczęła formalnie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku [Neider, 2012;
Szaflarski, 2004; Incoterms 2020…, 2020].
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Wykładnia INCOTERMS 2020 zawiera 11 formuł handlowych oznaczonych
trzyliterowymi skrótami pisanymi dużymi literami. Skróty te pochodzą od
pierwszych liter angielskich nazw poszczególnych formuł.
Formuły handlowe INCOTERMS 2020 można generalnie podzielić na dwie
grupy, z których pierwsza to formuły, które dotyczą dostaw za pocą dowolnego
środka transportu, a co za tym idzie również międzynarodowego transportu
drogowego. Są to takie formuły jak: EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP oraz
DDP. Druga natomiast grupa obejmuje formuły handlowe, które związane
są głównie z transportem morskim oraz transportem wodnym śródlądowym.
Należą do nich formuły: FAS, FOB, CFR oraz CIF.
Formuły handlowe INCOTERMS 2020 można również podzielić w zależności
od ich typu, tj. na formuły typu ,,loco” i typu ,,franco”.
Przyjęcie formuły typu ,,loco” oznacza, że sprzedający jest zobowiązany
postawić towar do dyspozycji kupującego w miejscu, w którym towar znajdował
się w chwili zawarcia kontraktu (formuła typu ,,loco” ma zastosowanie jedynie
w odniesieniu do formuły handlowej EXW).
Przyjęcie z kolei formuły typu ,,franco” nakłada na sprzedającego obowiązek
dostarczenia towaru do umówionego miejsca na swój koszt (formuła typu
,,franco” ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich formuł handlowych
oprócz formuły handlowej EXW).
Syntetyczny opis poszczególnych formuł handlowych INCOTRMS
2020 zamieszczony został poniżej. Poszczególne formuły zostały przy tym
uszeregowane zgodnie z ich gestią transportową nakładaną na eksportera i/lub
importera, a więc określeniem (doprecyzowaniem), która ze stron kontraktu
(eksporter czy importer) i na jakim odcinku ma obowiązek organizowania
transportu oraz pokrycia jego kosztów wraz z opłatami celnymi. Przyjęta
tutaj kolejność prezentowanych formuł zakłada rosnącą gestię transportową
eksportera przy malejącej gestii transportowej importera. Idąc kolejno
poszczególne formuły handlowe ICOTERMS 2020 można opisać następująco:
EXW – Ex Works (… named place of delivery)
F r a c o z z a k ł a d u (… oznaczone miejsce dostawy)
Zaakceptowanie przez strony formuły handlowej EXW (formuła typu ,,loco”)
oznacza, że sprzedający (eksporter) nie organizuje i tym samym nie ponosi
kosztów transportu towaru ani związanego z tym ryzyka. Jego podstawowym
obowiązkiem jest jedynie udostępnienie towaru kupującemu (importerowi).
Gestię transportową wraz z ryzykiem na całej drodze przewozu posiada więc
kupujący i on powinien zorganizować transport oraz odbiór towaru z miejsca
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dostawy, tzn. najczęściej tam gdzie jest on produkowany (zakład, farma itp.)
lub pierwotnie składowany (magazyn producenta). Kupujący dopełnia również
formalności celnych oraz dokonuje związanych z tym ewentualnych opłat (cła,
podatki), zarówno na granicy kraju eksportera, jak też importera.
FCA – Free Carrier (… named place of delivery)
F r a n c o p r z e w o ź n i k (... oznaczone miejsce dostawy)
Zaakceptowanie przez strony formuły handlowej FCA (formuła typu ,,franco”
oznacza, że sprzedający (eksporter) organizuje transport na określonym odcinku
oraz ponosi jego koszty. W związku z tym sprzedający powinien zorganizować
przewóz towaru do miejsca, w którym zostanie on przejęty przez przewoźnika
zgodnie z kontraktem. Nie ma więc obowiązku organizacji transportu na
zasadniczej drodze przewozu i nie zawiera umowy z przewoźnikiem o ten
przewóz. Jest to obowiązkiem kupującego (importera). Strony kontraktu
powinny jednak określić dokładne miejsce dostawy, podając np. nazwę
terminalu przewoźnika, do którego ma zostać dostarczony towar. Przewoźnik
może również przejąć towar (tj. załadować go) już na terenie sprzedającego
(magazyn/zakład). W tej sytuacji sprzedający jest odpowiedzialny za załadunek
towaru na pojazd podstawiony przez przewoźnika.
Do obowiązku sprzedającego należy również dopełnienie formalności celnych
oraz dokonanie związanych z tym ewentualnych opłat na granicy swojego
kraju, tj. kraju eksportera. Taki obowiązek na granicy kraju importera spoczywa
natomiast na kupującym.
W gestii sprzedającego leży ubezpieczenie towaru do miejsca przejęcia go
przez przewoźnika oraz ponosi on do tego miejsca ryzyko związane z przewozem
towaru.
FAS – Free Alongside Ship (... named port of shipment)
F r a n c o w z d ł u ż b u r t y s t a t k u (... oznaczony port załadunku)
Zaakceptowanie przez strony formuły handlowej FAS (formuła typu „franco")
oznacza, że sprzedający (eksporter) powinien zorganizować przewóz towaru do
miejsca dostawy na nabrzeżu (wzdłuż burty statku) w porcie załadunku, po
uprzednim dopełnieniu formalności celnych oraz dokonaniu związanych z tym
ewentualnych opłat na granicy swojego kraju. Nie ma on jednak obowiązku
zawarcia umowy przewozu towaru statkiem. Transport na zasadniczej drodze
przewozu, czyli transport morski lub śródlądowy, organizuje, wraz z załadunkiem
i wyładunkiem towaru, kupujący (importer), ponosząc jednocześnie z tego
tytułu koszty frachtu oraz koszty odprawy celnej na granicy swojego kraju,
a także ryzyko transportu towaru.
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W gestii sprzedającego leży ubezpieczenie towaru do miejsca dostawy na
nabrzeże w porcie załadunku oraz ponosi on do tego miejsca ryzyko przewozu
towaru.
FOB – Free On Board (... named port of shipment)
F r a n c o s t a t e k (... oznaczony port załadowania)
Zaakceptowanie przez strony formuły handlowej FOB (formuła typu
„franco") oznacza, że sprzedający (eksporter) powinien zorganizować i opłacić
przewóz towaru do momentu, gdy znajdzie się on na statku w porcie załadunku,
jak również dopełnić formalności celnych oraz związanych z tym ewentualnych
opłat na granicy swojego kraju. Nie ma on jednak obowiązku zawarcia umowy
przewozu towaru statkiem na zasadniczej drodze przewozu. Transport na tej
drodze, czyli transport morski lub śródlądowy, organizuje kupujący (importer),
ponosząc jednocześnie koszty frachtu i ryzyko. Dopełnia on również formalności
celnych i dokonuje związanych z tym ewentualnych opłat na granicy swojego
kraju.
W gestii sprzedającego leży ubezpieczenie towaru do miejsca jego dostawy,
tj. na statek w porcie załadunku. Do tego miejsca ponosi on również ryzyko
związane z przewozem towaru (przeniesienie ryzyka na kupującego następuje
konkretnie w momencie, kiedy towar przejdzie przez nadburcie statku).
CFR – Cost and Freight (... named port of destination)
K o s z t i f r a c h t (... oznaczony port przeznaczenia)
Zaakceptowanie przez strony formuły CFR (formuła typu „franco") oznacza,
że sprzedający (eksporter) powinien zorganizować i opłacić przewóz towaru
(wraz z jego załadunkiem) do portu przeznaczenia. Musi on więc zawrzeć
na własny koszt umowę przewozu na zwykłych warunkach i zwykłą trasą,
statkiem normalnie używanym do transportu danego towaru, a także dopełnić
formalności celnych i związanych z tym ewentualnych opłat na granicy swojego
kraju. Koszty wyładunku towaru w porcie przeznaczenia ponosi – w zależności
od ustaleń – sprzedający lub kupujący. Wyłącznie natomiast kupujący (importer)
dopełnia formalności celnych oraz dokonuje związanych z tym ewentualnych
opłat na granicy swojego kraju, a także organizuje transport towaru do swojego
magazynu.
W gestii sprzedającego leży ubezpieczenie towaru do momentu przejścia
przez nadburcie statku. Do tego momentu ponosi on również ryzyko, które od
tego momentu, wraz z gestią ubezpieczenia, przejmuje kupujący.
CIF – Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
K o s z t , u b e z p i e c z e n i e i f r a c h t (... oznaczony port przeznaczenia)
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Zaakceptowanie przez strony formuły CIF (formuła typu „franco") oznacza,
że sprzedający (eksporter) powinien zorganizować przewóz towaru do portu
przeznaczenia. Musi on więc zawrzeć na własny koszt umowę przewozu
na zwykłych warunkach i zwykłą trasą, statkiem normalnie używanym do
transportu danego towaru, a także dopełnić formalności celnych i związanych
z tym ewentualnych opłat na granicy swojego kraju. Koszty wyładunku
towaru w porcie przeznaczenia ponosi – w zależności od ustaleń – sprzedający
lub kupujący. Ten ostatni dopełnia również formalności celnych i dokonuje
związanych z tym ewentualnych opłat na granicy swojego kraju, a także
organizuje transport towaru do swojego magazynu.
Na sprzedającym ciąży ponadto obowiązek opłacenia kosztów ubezpieczenia
towaru od nabrzeża portu załadunku do nabrzeża portu wyładunku. Przeniesienie
ryzyka ze sprzedającego na kupującego następuje w momencie przejścia towaru
przez nadburcie statku w porcie załadunku.
CPT – Carriage Faid To (… named place of destination)
P r z e w o ź n e o p ł a c o n e d o (… oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zaakceptowanie przez strony formuły CPT (formuła typu „franco")
oznacza, że sprzedający (eksporter) powinien zorganizować przewóz towaru do
określonego miejsca przeznaczenia w kraju kupującego (importera). Musi więc
on zawrzeć na własny koszt umowę przewozu na zwykłych warunkach i zwykłą
trasą, w przyjęty powszechnie sposób. Dopełnia on również formalności celnych
i dokonuje związanych z tym ewentualnych opłat na granicy swojego kraju.
W gestii sprzedającego leży ubezpieczenie towaru do momentu powierzenia
go przewoźnikowi na terenie własnego magazynu/zakładu lub – w zależności od
uzgodnień stron – na terminalu przeładunku w swoim kraju. Do tego miejsca
sprzedający ponosi również ryzyko związane z przewozem towaru. Ryzyko
przechodzi tutaj ze sprzedającego na kupującego w chwili przekazania towaru
przewoźnikowi. Kupujący dopełnia także formalności celnych i dokonuje
związanych z tym ewentualnych opłat na granicy swojego kraju.
CIP – Carriage and Insurance Paid To (… named place of destination)
P r z e w o ź n e i u b e z p i e c z e n i e o p ł a c o n e d o (... oznaczone
miejsce przeznaczenia)
Zaakceptowanie przez strony formuły CIP (formuła typu „franco") oznacza,
że sprzedający (eksporter) powinien zorganizować i opłacić przewóz towaru
do określonego miejsca przeznaczenia w kraju kupującego (importera). Musi
on więc zawrzeć na własny koszt umowę przewozu na zwykłych warunkach
i zwykłą trasą w przyjęty powszechnie sposób.
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W gestii sprzedającego leży ubezpieczenie towaru do momentu powierzenia
go przewoźnikowi na terenie własnego magazynu/zakładu lub – w zależności
od uzgodnień stron – na terminalu przeładunku w swoim kraju. Do tego
momentu sprzedający ponosi również ryzyko, które następnie przechodzi na
kupującego.
Gestia ubezpieczenia przez sprzedającego towar, funkcjonująca jedynie do
momentu przekazania go na terenie własnego magazynu/zakładu przewoźnikowi,
przechodzi (przekształca się) następnie w obowiązek ubezpieczenia tego
towaru przez sprzedającego, aż do dostarczenia go do miejsca ostatecznego
przeznaczenia. Do obowiązku sprzedającego należy również dopełnienie
formalności celnych i dokonanie związanych z tym ewentualnych opłat na
granicy swojego kraju, tj. kraju eksportera. Taki obowiązek na granicy kraju
importera spoczywa natomiast na kupującym
DAP – Delivered at Place (... named port of destination)
D o s t a r c z o n e d o m i e j s c a (... oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zaakceptowanie przez strony formuły DAP (formuła typu „franco") oznacza,
że sprzedający (eksporter) powinien zorganizować przewóz towaru wraz z jego
załadunkiem, do określonego miejsca i postawić go do dyspozycji kupującego
(importera) na środku transportu, gotowy do wyładunku i ponieść w związku
z tym ogół kosztów oraz ryzyko, co generuje dodatkowo potrzebę ubezpieczenia
przez sprzedającego towaru
DPU – Dlivered at Place Unioaded (… named place of destination)
Dostarczone na miejsce przeznaczenia, towar
r o z ł a d o w a n y (...oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zaakceptowanie przez strony formuły DPU (formuła typu ,,franco”) oznacza,
że sprzedający (eksporter) jest zobowiązany do dostarczenia i wyładowania
towaru w danym miejscu. Sprzedający ponosi wszystkie koszty transportu
(załadunek, przewóz, rozładunek przesyłki) oraz ponosi ryzyko do momentu
przybycia towaru do miejsca docelowego
DDP – Delivered Duty Paid (... named place of destination)
D o s t a r c z o n e c ł o o p ł a c o n e (... oznaczone miejsce przeznaczenia)
Zaakceptowanie w kontrakcie przez strony formuły DDP (formuła typu
„franco") oznacza, że postanawiają one przyznać pełną gestię transportową
i ubezpieczeniową wraz z ponoszonym ryzykiem sprzedającemu (eksporterowi)
oraz przyjmują zasadę, że również on dopełnia wszelkich formalności celnych
i dokonuje związanych z tym ewentualnych opłat zarówno na granicy swojego
kraju, jak też kraju kupującego (importera).
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Na rycinie 3 przedstawione zostały w sposób graficzny przykłady trzech
różnych (pierwszej EXW, szóstej CIF i ostatniej DDP) formuł INCOTERMS
2020.

Ryc. 3. Graficzne przedstawienie formuł EXW, CIF i DDP
Fig. 3. Graphical representation of EXW, CIF and DDP formulas
Źródło/Source: K. Szaflarski, 2004
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Jeżeli z kolei chodzi o formuły COMBITERMRS, to są one zbiorem formuł
handlowych stosowanych w przypadku dostaw towarów w kontenerach
i w transporcie intermodalnym, kombinowanym oraz w transporcie
multimodalnym tj. wykorzystujących w ramach danej dostawy różne rodzaje
transportu, w tym również międzynarodowy transport drogowy. Zostały one
opracowane przez J. Ramberga i A. Holzawa 1967 roku i podlegają stopniowej
nowelizacji, podobnie jak wykładnia formuł ICOTERMS. Aktualna wersja
COMBITERMS opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu
oraz Międzynarodową Federację Zrzeszeń Spedytorów w 2000 roku zawiera 22
formuły (jedna formuła DEQ – 20 została anulowana). Poszczególne formuły
oznaczone są, analogicznie jak formuły ICOTERMS 2020, trzyliterowymi
skrótami angielskimi pisanymi dużymi literami. Dodatkowo dla poszczególnych
formuł COMBITERMS 2000 ustalono trzycyfrowe oznaczenia kodowe, co ma
uzasadnione znaczenie w przypadku powtarzania się niektórych ich skrótów
literowych oraz w przypadku elektronicznego ich przekazywania.
W formułach COMBITERMS 2000 określone zostały następujące
warunki dla międzynarodowych przesyłek przy przewozie kontenerowym
oraz intermodalnym, kombinowanym oraz w multimodalnym transporcie
[Szaflarski, 2004; https://e-logistyka.pl/logipedia/combiterms-2000/]:
001 – EXW – Ex Works (…named place)
Loco wytwórnia. Sprzedający (eksporter) nie ponosi tu żadnych kosztów,
a pełną gestię transportową na całej trasie dostawy ponosi kupujący (importer).
Ponosi on zatem odpowiedzialność oraz koszty za transport towaru, jego
ubezpieczenie i opłaty celne. Ta formuła ma zastosowanie w każdej gałęzi
transportu.
002 – FCA – Free Carrier seller's premises
Loco siedziba sprzedającego. Gestię transportową posiada kupujący
i odpowiada za transport towaru. Sprzedający ma jedynie obowiązek dokonać
odprawy celnej wywozowej i ponieść jej koszt oraz koszty wystawienia
dokumentów wywozowych. Ta formuła ma zastosowanie w każdej gałęzi
transportu.
003 – FAS – Free Alongside Ship (… named port of shipment)
Franco środek transportu (terminal przesyłek zbiorczych w miejscu nadania).
Obowiązkiem sprzedającego jest dowiezienie kontenera do bazy przesyłek
zbiorczych w miejscu nadania lub do środka transportu w miejscu nadania.
Gestię transportową posiada kupujący. Formuła dotyczy transportu morskiego.
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004 – FOB – Free On Board (… named port of shipment)
Franco miejsce nadania. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do
miejsca nadania i ponieść ewentualne koszty magazynowania i składowania.
Gestię transportową od miejsca nadania posiada kupujący. Formuła dotyczy
transportu morskiego.
005 – FCA – Free Carrier (… named terminal)
Franco wskazany terminal w kraju eksportera lub na jego granicy. Sprzedający
ponosi koszty spedycji, ubezpieczenia, dowiezienia i załadowania towaru.
Pozostałe koszty ponosi kupujący. Ta formuła ma zastosowanie w każdej gałęzi
transportu.
006 – CPT – Carriage Paid to (… named frontier point in country of dispatch)
Franco granica sprzedającego. Do obowiązków sprzedającego należy opłata
wywozowa, koszty spedycyjne i ubezpieczeniowe, koszt wynajmu kontenerów,
zwiezienia i załadunku towaru. Kupujący ponosi wszystkie koszty od granicy
sprzedającego. Ta formuła ma zastosowanie w każdej gałęzi transportu.
007 – CIP – Carriage and Insurance Paid to (… named frontier point in country of
dispatch)
Franco granica sprzedającego. Obowiązki są podobne, jak w przypadku
formuły 006, z tym że sprzedający dodatkowo załatwia dokumenty tranzytowe.
Ta formuła ma zastosowanie w każdej gałęzi transportu.
008 – CFR – Cost and Freight (… named port of destination)
Franco granica lądowa kraju kupującego. Obowiązki sprzedającego podobne
jak w przypadku formuły 007, z tym że sprzedający ponosi jeszcze koszty
przewozu towaru od swojej granicy lądowej do granicy lądowej kupującego.
Formuła ta dotyczy transportu morskiego.
009 – CIF – Cost, Insurance and Freight (… named port of destination)
Obowiązki sprzedającego są podobne jak w przypadku formuły 008, z tym
że ponosi on dodatkowo koszt przewozu od granicy lądowej kraju przeznaczenia
ładunku. Formuła ta dotyczy transportu morskiego.
010 – CPT – Carriage Paid to (… named frontier point in country of destination)
Franco granica kupującego, towar nie oclony, sprzedający posiada
gestię transportową. Organizuje on transport i ponosi jego koszty łącznie
z wyładunkiem – do bazy przesyłek zbiorczych w miejscu przeznaczenia. Ta
formuła ma zastosowanie w każdej gałęzi transportu.
011 – CIP – Carriage and Insurance Paid to (… named frontier point in country of
destination)
Franco granica kupującego, towar oclony. Gestię transportową ma sprzedający.
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W porównaniu do poprzedniej formuły 010 zakres jego obowiązków jest
rozszerzony o dokonanie i poniesienie kosztów odprawy celnej przewozowej,
jak również opłat przywozowych i wystaranie się o dokumenty przywozowe. Ta
formuła ma zastosowanie w każdej gałęzi transportu.
012 – CPT – Carriage Paid to (… named terminal)
Franco wskazany terminal w kraju importera lub franco magazyn odbiorcy,
towar nie oclony. Gestię transportową ma sprzedający. Organizuje on transport
i ponosi jego koszty na całej trasie dostawy, aż do terminalu/magazynu odbiorcy.
Ta formuła ma zastosowanie w każdej gałęzi transportu.
013 – CIP – Carriage and Insurance Paid to (… named terminal)
Franco wskazany terminal w kraju importera lub franco magazyn odbiorcy,
towar oclony. Gestię transportową posiada sprzedający na całej trasie dostawy.
Ponosi on wszystkie koszty związane z dostarczeniem towaru do terminalu/
magazynu odbiorcy, łącznie z odprawą celną przywozową, dokumentami
i opłatami przywozowymi. Ta formuła ma zastosowanie w każdej gałęzi
transportu.
014 – CPT – Carriage Paid To buyer's premises
Franco siedziba kupującego. Formuła ta dotyczy wszystkich gałęzi transportu.
Załadunek następuje w siedzibie sprzedającego i większość obowiązków
spoczywa na sprzedającym.
015 – CIP – Carriage and Insurance Paid to buyer's premises
Franco siedziba kupującego. Obowiązki sprzedającego podobnie jak
w przypadku formuły 014. Ta formuła ma zastosowanie w każdej gałęzi transportu.
016 – DES – Delivered Ex Ship (… named port of destination)
Formuła ta dotyczy transportu morskiego. Obowiązki sprzedającego jak
w przypadku formuł 014 i 015, jednak wyładunku w terminalu dokonuje
kupujący.
017 – DEQ – Delivered Ex Quay (… named port of destination)
Formuła ta dotyczy transportu morskiego. Większość czynności spoczywa
na sprzedającym. Kupujący ponosi jedynie opłaty importowe oraz koszty
wyładunku w swojej siedzibie.
018 – DAF – Delivered At Frontier (… named terminal)
Formuła ta znajduje zastosowanie w każdej gałęzi transportu. Obowiązki
sprzedającego i kupującego są takie same, jak w przypadku formuły 017.
019 – DDU – Delivered (… named terminal) Duty Unpaid
Franco terminal w kraju importera. Formuła ta stosowana jest w każdej
gałęzi transportu. Obowiązki stron jak w przypadku formuły 018.
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020 – DEQ – formuła anulowana w aktualnej wersji COMBITERMS 2000.
021 – DDP – Delivered (… named terminal) Duty Paid, exclusive of (… named tax)
Franco terminal w kraju importera. Na sprzedającym spoczywają wszystkie
obowiązki. Formuła ta ma zastosowanie w każdej gałęzi transportu.
022 – DDU – Delivered buyer's premises Duty Unpaid
Franco siedziba kupującego. Na sprzedającym spoczywają wszystkie
obowiązki poza opłatą celną przywozową. Ta formuła ma zastosowanie w każdej
gałęzi transportu.
023 – DDP – Delivered buyer's premises Duty Paid, exclusive of (… named tax)
Franco siedziba kupującego. Na sprzedającym spoczywają wszystkie
obowiązki poza wyładunkiem towaru w siedzibie kupującego. Ta formuła ma
zastosowanie w każdej gałęzi transportu.
Kończąc powyższe uwagi na temat formuł handlowych COMBITERMS
2020 oraz INCOTERMS 2000 należy zauważyć, iż formuł te (podobnie zresztą
jak nie omawiane tutaj, z przyczyn wyjaśnionych już wcześniej, amerykańskie
formuły handlowe RAFTD 1941) mają charakter fakultatywny. W praktyce
oznacza to, że ich zastosowanie zależy jedynie od woli kontrahentów, którzy
mogą, ale nie muszą, zastosować je w zawieranych przez siebie kontraktach,
a tym samym mają dowolność w uzgadnianiu swojej gestii (powinności)
transportowych.

WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM
MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOZÓW DROGOWYCH
Rodzaj zadania przewozowego w międzynarodowym transporcie drogowym
ma wpływ na stosowane środki przewozowe, obsadę kierowców, sposób
zorganizowania przewozów oraz inne elementy procesu przewozowego.
Dlatego też podmiot zlecający przewóz powinien dokładnie określić zadanie
przewozowe, uwzględniając to co jest ważne przy jego realizacji. Zlecenie
przewozowe powinno w szczególności określać:
• rodzaj ładunków i sposób jego opakowania,
• właściwości ładunku,
• masę ładunku,
• miejsce nadania ładunku do przewozu i miejsce jego odbioru,
• wymagany czas użytkowania przewozu,
• inne ważne informacje dotyczące danego przewozu.
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Warunki przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym
determinowane są warunkami transportowymi występującymi na całej trasie
przewozu. Duże znaczenie mają szczególnie warunki drogowe występujące
u nadawcy i odbiorcy przesyłki, a zwłaszcza dotyczące wewnętrznych dróg
dojazdowych, placów i powierzchni manewrowych, ramp i pomostów
przeładunkowych oraz stosowanych maszyn i urządzeń przy wykonywaniu
robót ładunkowych. Warunki te mają wpływ na dostępność miejsc załadunku
i rozładunku szczególnie dla wysoko tonażowych pojazdów samochodowych
oraz sposobu i szybkości wykonywania robót ładunkowych.
Ustalające potrzebne środki przewozowe do wykonywania międzynarodowych
przewozów ładunków w transporcie drogowym uwzględnić należy przede
wszystkim rodzaj ładunku i jego podatność przewozową oraz masę ładunku.
Rodzaj ładunku i jego podatność przewozowa decydują o wymaganej konstrukcji
nadwozia pojazdu. Ze względu na konstrukcję nadwozia w przewozach
ładunków w międzynarodowym transporcie drogowym stosuje się następujące
rodzaje pojazdów:
• pojazdy z otwartą przestrzenią ładunkową, z możliwością ich oplandekowania,
• pojazdy ogólnego zastosowania,
• pojazdy specjalistyczne, przeznaczone do przewozu określonych ładunków,
• pojazdy izotermiczne i chłodnicze,
• cysterny do przewozu cieczy i gazów,
• pojazdy z przyczepami lub naczepami przystosowanymi do przewozu
kontenerów.
Uwzględniając masę przewożonego ładunku powinno się dokonywać
doboru pojazdu pod względem optymalne jego ładowności. Przy przewozie
ładunków, o małej masie właściwej, stosować się powinno pojazdy o
przestrzennych nadwoziach, które zapewniają dużą pojemność ładunkową na
jedną tonę ładowności. Dlatego też przy wykonywaniu przewozu ładunków
drobnych powinny być organizowane przewozy zbiorcze, dla większej ilości
takich ładunków. Natomiast w przypadku wykonywania przewozu ładunków
o ciężarze kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu ton, ze względu na znaczne
koszty przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym, powinny być
stosowane pojazdy wysokotonażowe i tanie w eksploatacji.
Zatrudniając kierowców do wykonywania międzynarodowych przewozów
ładunków w transporcie drogowym uwzględnić należy wymaganą kategorię
prawa jady oraz dodatkowe uprawnienia wymagane przy przewozie niektórych
ładunków.
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Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce kierujący pojazdem
w międzynarodowych przewozach drogowych musi być, zgodnie z ustawą z dnia
6 września 2001 roku [Dz. U. z 2001 Nr 125, poz. 1371] oraz ustawą z dnia
1 września 2004 roku [Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.] osobą,
która ukończyła 21 lat i która posiada odpowiedniej kategorii prawo jazdy oraz
jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym, co zostało potwierdzone
odpowiednimi zaświadczeniami. Prawo jazdy są dokumentem stwierdzającym
posiadanie uprawnienia do kierowania określonym w nim pojazdem silnikowym
lub zespołem pojazdów. Uprawnienia do kierowania pojazdami zapewniają
zarówno prawa jazdy wydane w kraju, jak również wydane za granicą, określone
w umowach międzynarodowych. Wydane w kraju prawo jazdy uprawnia do
kierowania pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów:
• na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• w ruchu międzynarodowym na terytorium:
– państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz
stron Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym za wyjątkiem
kierowania ciągnikami rolniczymi,
– państw będących stronami Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej
w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r (ratyfikowanej przez Polskę 24 lutego
1988 roku; Dz.U. z 1988 r Nr 5, poz. 20 i 24) – za wyjątkiem kierowania
ciągnikami rolniczymi i motorowerami.
Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r., oraz ustawy z dnia 1 września
2004 o transporcie drogowym wymagają dodatkowo od kierowców
prowadzących pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, uzyskania
kwalifikacji wstępnej, a następnie co 5 lat ukończenia szkolenia okresowego.
W międzynarodowych przewozach drogowych dotyczy to kierowców pojazdów
silnikowych i zespołów pojazdów posiadających prawa jazdy kategorii C1, C,
C1+E, D+E. Poszczególne kategorie praw jazdy uprawniają w przewozach
ładunków do kierowania następującymi rodzajami pojazdów:
• kategoria C1:
– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 tony i nieprzekraczającej 7,5 tony;
– zespołem złożonym z takiego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
• kategoria C:
– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 3,5 tony;
– zespołem złożonym z takiego pojazdu oraz z przyczepy lekkiej,
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• kategoria C1+E:
– zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej
12 ton, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy
kategorii C1 z przyczepą,
• kategoria C+E:
– pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii C z przyczepą.
Ustalając wymagane obsady kierowców na pojazdach samochodowych
uwzględnić należy potrzebny na wykonanie zadania przewozowego oraz
obowiązujące przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Przepisy te określają
dopuszczalny dobowy czas jazdy kierowcy, obowiązkowe przerwy w czasie jazdy
i wymagany czas odpoczynku. W przewozach dotyczących międzynarodowego
transportu samochodowego na mniejsze odległości mogą być stosowane
pojazdy z pojedynczą obsadą kierowców, jeżeli nie spowoduje to naruszenia
obowiązujących przepisów dotyczących ich czasu pracy. W przewozach na
dalekie odległości, zwłaszcza jeżeli jest wymagana szybka dostawa ładunków
do miejsca przeznaczenia, niezbędne jest stosowanie pojazdów samochodowych
z podwójną obsadą kierowców.
Międzynarodowe przewozy ładunków w transporcie drogowym wymagają
zastosowania odpowiedniego systemu przewozowego. Stosowany system
przewozowy powinien zapewnić właściwe wykonanie zadań przewozowych
oraz odpowiednie wykorzystanie środków przewozowych. Poszczególne
systemy różnią się przede wszystkim sposobem zorganizowania pracy środków
przewozowych, realizujących określone zadania przewozowe. Ze względu
na sposób zorganizowania pracy środków przewozowych można wyróżnić
[Marszałek, 2007]:
• system przelotowy,
• system wahadłowy,
• system sztafetowy,
• system przewozów regularnych.
S y s t e m p r z e l o t o w y polega na bezpośrednim przewozie ładunku,
z miejsca nadania go do przewozu do miejsca przeznaczenia. Po dokonaniu
załadunku przewoźnik, najkrótszą dostępną drogą, dostarcza ładunek odbiorcy.
System ten zapewnia tym samym krótki czas przewozu przesyłki. Ze względu
jednak na jednokierunkowe przewozy zachodzi konieczność zagospodarowania
próżnych powrotnych przejazdów środków przewozowych.
Natomiast s y s t e m
w a h a d ł o w y polega na wielokrotnym
wykonywaniu przewozów ładunków tą samą trasą, między stałymi punktami
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załadunku i rozładunku. System ten stosowany jest przy przewozie ładunków
masowych, między jednym punktem nadania i jednym punktem odbioru,
na przykład między wytwórnią części i zespołów samochodowych, a fabryką
samochodów. W systemie tym jedna, podobnie jak w systemie przelotowym,
zachodzi potrzeba zagospodarowania próżnych powrotnych przejazdów
środków przewozowych.
S y s t e m s z t a f e t o w y z kolei polega na podziale trasy przewozu na
poszczególne odcinki oraz powierzeniu ich do obsługi różnym pojazdom.
W systemie tym stosuje się na ogół ciągniki siodłowe wraz z naczepami.
Poszczególne ciągniki siodłowe pracują w granicach wyznaczonych im do
obsługi odcinków trasy przewozu, natomiast naczepy wraz z ładunkiem są
przewożone na całej trasie. Kierowca dostarcza naczepę wraz z ładunkiem do
punktu wymiany naczep. Swoją naczepę wraz z ładunkiem oddaje innemu
kierowcy oraz odbiera od niego jego naczepę wraz z ładunkiem i dostarcza ją
do rejonu odbioru naczep. W systemie tym naczepa wraz z ładunkiem jest stale
przewożona na całej trasie, z rejonu nadania do rejonu odbioru, co pozwala na
krótki czas dostawy przesyłki. Długie trasy przewozu można podzielić na kilka
odcinków oraz powierzyć je do obsługi oddzielnym kierowcom. System ten
jest dogodny dla kierowców, ponieważ codziennie mogą powracać do miejsca
zatrudnienia. Długość odcinka na trasie przewozu powinna zatem umożliwiać
kierowcy wykonanie zadania przewozowego w normalnym czasie pracy. Tym
samym w systemie sztafetowym poszczególne odcinki trasy przewozu obsługiwać
mogą różni przewoźnicy, którzy na podstawie zawartych porozumień wspólnie
realizują międzynarodowe przewozy ładunków.
Jeżeli chodzi natomiast o s y s t e m p r z e w o z ó w r e g u l a r n y c h to
polega on na wykonywaniu przewozów na podstawie rozkładu jazdy, na stałej
trasie, między wyznaczonymi punktami odbioru i zdania ładunku. W punktach
tych, którymi są magazyny spedycyjne, dokonuje się załadunku i rozładunku
pojazdów samochodowych. System przewozów regularnych można stosować
przy dostawach przesyłek drobnych, jeżeli na danej trasie przewozu występują
stałe i dostatecznie duże potoki przewozowe.
Międzynarodowe, czy to przelotowe, wahadłowe, sztafetowe, czy też
regularne międzynarodowe przewozy samochodowe ładunków powinny być
wykonywane po głównych drogach, zapewniających najkrótszą odległość
przewozu. Są to przede wszystkim autostrady i drogi ekspresowe. Drogi te są
dostępne dla pojazdów wysoko tonażowych oraz umożliwiają osiąganie dużych
prędkości jazdy. Przykładowo, według obowiązujących przepisów dopuszczalna
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prędkość jazdy samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
i zespołu pojazdów wynosi 80 km/h., na autostradzie, drodze ekspresowej oraz
drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego
kierunku ruchu.
W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań przewozowych, szczególnie
na trasach międzynarodowych, przewoźnik powinien dokładnie określić zadania
dla kierowcy pojazdu, a w razie potrzeby ustalić sposób ich wykonania. Przede
wszystkim więc należy poinformować kierowcę o:
• rodzaju przewożonego ładunku i jego masie;
• miejscu pobrania i miejscu zdania ładunku;
• wymaganym terminie wykonania przewozu.
Jeżeli występują ładunki o bardzo niekorzystnej podatności przewozowej
wskazane jest podanie kierowcy cech i właściwości ładunku oraz wymaganego
sposobu obchodzenia się z ładunkiem w trakcie realizowania procesu
przewozowego. Do wyznaczenia zadań dla kierowcy można wykorzystać
stosowaną dokumentację przewozową. Jeżeli realizowane są złożone procesy
przewozowe, wymagające dokładnego określenia zadań dla kierowcy
z podaniem sposobu ich wykonania (np. transport sztafetowy), wskazane
jest stosowanie oddzielnego dokumentu w postaci karty technologicznej lub
instrukcji technologicznej.
Rozwiązania organizacyjno-techniczne w międzynarodowym transporcie
drogowym powinny być dostoswane do rodzaju wykonywanych przewozów
ładunków oraz powinny zapewniać właściwe wykonanie zadań przewozowych,
a także niskie koszty przewozu. Odrębnych rozwiązań organizacyjnotechnicznych wymagają zwłaszcza następujące rodzaje przewozów [Marszałek,
2007]:
• przewozy ładunków drobnicowych,
• przewozy ładunków całopojazdowych,
• przewozy ładunków masowych.
Przy przewozie ł a d u n k ó w d r o b n i c o w y c h w międzynarodowym
transporcie drogowym należy zastosować przewozy zbiorcze. Ładunki
drobnicowe powinny zostać najpierw dostarczane przez poszczególnych
dostawców do wyjściowego magazynu spedycyjnego samochodami nisko
tonażowymi. W magazynie tym ładunki drobne są grupowane według
kierunków przewozu. Ładunki odpowiednio pogrupowane są następnie
przewożone do docelowych magazynów spedycyjnych znajdujących się
w innych państwach samochodami wysoko tonażowymi lub ciągnikami
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z naczepami dostosowanymi do transportu kontenerów. Z tych magazynów
ładunki są rozwożone do poszczególnych odbiorców innymi samochodami
o niskiej ładowności. W drodze powrotnej samochody wysoko tonażowe bądź
pojazdy z kontenerami, które dostarczyły przesyłki zbiorcze powinny – o ile
to możliwe – zabierać inne ładunki drobne.
Procesy przewozowe związane z systemem międzynarodowych drogowych
przewozów zbiorczych ładunków drobnych są złożone, ponieważ występują
dodatkowe operacje przewozowe, przeładunki z przejściowym składowaniem
ładunków w wyjściowych magazynach spedycyjnych. Związane z tym ewentualne
kary są z nadwyżką rekompensowane przez zastosowanie na głównych
międzynarodowych trasach przewozu samochodów wysoko tonażowych
włącznie z ciągnikami z naczepami dostosowanymi do transportu kontenerów,
tanich w eksploatacji oraz zapewnienie ich właściwego wykorzystania pod
względem przebiegu i ładowności. Stosowanie takich rozwiązań przewozowych
jest uzależnione od nawiązania stałej współpracy przez przedsiębiorstwa
spedycyjno-przewozowe zlokalizowane w różnych państwach, wykonujących
międzynarodowe przewozy drogowe przesyłek drobnych.
Z kolei przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów p r z e s y ł e k
c a ł o p o j a z d o w y c h transportem drogowym stosuje się przewozy
bezpośrednie od nadawcy do odbiorcy. Proces przewozowy jest prosty pod
względem technologicznym, ponieważ występuje tylko załadunek, przewóz
i rozładunek ładunku, co zapewnia krótki czas przewozu. Pojazdy powinny
być dostosowane indywidualnie do rodzaju i masy przewożonych ładunków.
Powszechnie stosuje się w takich sytuacjach pojazdy wysoko tonażowe
lub pojazdy z kontenerami, o odpowiednio dużej powierzchni/pojemności
ładunkowej. Do prowadzenia pojazdów powinno się angażować pojedyncze lub
podwójne obsady kierowców, w zależności od odległości i pilności przewozów.
Przewozy przesyłek całopojazdowych powinny być wykonywane po głównych
drogach krajowych i międzynarodowych, dostępnych dla wysoko tonażowych
pojazdów oraz umożliwiających duże prędkości jazdy.
W przypadku międzynarodowych przewozów ładunków całopojazdowych
zasadnicze znaczenie ma zagospodarowanie próżnych powrotnych przejazdów
środków przewozowych. W tym celu przewoźnik powinien we własnym
zakresie dokonać akwizycji ładunku powrotnego lub nawiązać w tym
zakresie współpracę ze spedytorami międzynarodowymi, których działalność
polega na zapewnianiu ładunków dla próżnych pojazdów wracających
po wykonaniu zadania przewozowego. Dla przewoźnika jest opłacalne
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przyjmowanie ładunków całopojazdowych do przewozów powrotnych nawet
w tych przypadkach, jeżeli miejsce załadunku pojazdu znajduje się w pewnym
oddaleniu od miejsca rozładunku przesyłki w przewozie głównym. Warunkiem
jest zapewnienie odpowiednio dużej efektywności wykorzystania przebiegu
środków przewozowych.
Na niektórych trasach międzynarodowych występują duże ilości przewozów
drogowych całopojazdowych ładunków dla różnych nadawców i odbiorców.
W takich przypadkach przewoźnicy z różnych państw mogą się wzajemnie
porozumieć i wspólnie zorganizować międzynarodowe sztafetowe przewozy
tych ładunków. Daną trasę przewozu dzieli w związku z tym się na odcinki
i powierza je do obsługi poszczególnym przewoźnikom.
Realizując międzynarodowe drogowe przewozy całopojazdowe stosuje się
zazwyczaj ciągniki siodłowe z naczepami. Ciągniki siodłowe poszczególnych
przewoźników obsługują wyznaczane im odcinki na danej trasie przewozu.
Naczepa wraz z ładunkiem jest przewożona na całej trasie. Kierowca ciągnika
zabiera naczepę wraz z ładunkiem na początku danego odcinka i dostarcza ją
do punktu wymiany naczep, który zlokalizowany jest na końcu tego odcinka.
Swoją naczepę wraz z ładunkiem przekazuje kierowcy ciągnika, który
obsługuje sąsiedni odcinek trasy przewozu i odbiera od niego naczepę wraz
z ładunkiem, która przewozi w kierunku powrotnym do kolejnego miejsca
wymiany naczep. W konsekwencji naczepy wraz z ładunkiem mogą być stale
przewożone na całej trasie, przy użyciu różnych ciągników siodłowych, które
obsługują poszczególne odcinki danej trasy. Pozwala to na krótki czas dostawy
przesyłki do odbiorcy.
Z kolei w przypadku międzynarodowych przewozów drogowych
ł a d u n k ó w m a s o w y c h najczęściej występują stali nadawcy i odbiorcy.
Nadawcami są z reguły zakłady wytwarzające i eksportujące określone
półprodukty, podzespoły lub ich komponenty, a odbiorcami duże zakłady
wytwarzające wyroby finalne, którym te środki są potrzebne. W działalności
handlowej nadawcami mogą być duże hurtownie eksportujące określony
asortyment towarów, a odbiorcami duże centrale handlowe zajmujące się
dystrybucją takich towarów.
Jeżeli międzynarodowe przewozy drogowe ładunków masowych występują
między stałymi nadawcami i odbiorcami wskazanym jest wahadłowy system
pracy środków przewozowych. W systemie tym pojazdy wykonują między
stałymi punktami załadunku oraz rozładunku, wielokrotnie przewozy takich
samych ładunków, po tej samej trasie a następnie wracają po kolejny ładunek.

Wybrane zagadnienia ekonomiczne oraz prawne związane z międzynarodowym...

153

Jeśli jest to możliwe przejazdy pojazdów powinny być chociaż częściowo
zagospodarowane.
Potrzeby międzynarodowych przewozów drogowych ładunków masowych,
będące następstwem stałych umów zawartych przez nadawców tych ładunków
z ich odbiorcami, wynikają z konieczności eksportu i importu określonych
towarów. Na tej podstawie zleca się przewoźnikowi stałe przewozy danych
ładunków od nadawcy do odbiorcy. Stąd też międzynarodowe masowe przewozy
drogowe realizowane są zazwyczaj na podstawie dokładnych harmonogramów
uzgodnionych z przewoźnikiem oraz nadawcą i odbiorcą ładunku.

ZAKOŃCZENIE
Międzynarodowy transport drogowy określany również mianem
międzynarodowego transportu samochodowego stanowi jak wiadomo jedną
z najbardziej rozwiniętych gałęzi transportu międzynarodowego. Trudno się temu
dziwić zważywszy – o czym już była mowa wcześniej – iż z uwagi na przestrzenne
rozmieszczeniu dróg, charakteryzujące się największą spośród wszystkich gałęzi
transportu gęstością i spójnością; najkorzystniejszym dostosowaniem sieci dróg
do rozmieszczenia miejsc produkcji, handlu i konsumpcji; przystosowaniem
środków transportu drogowego do przewozu nieomal wszystkich rodzajów
ładunków; dobrym właściwościom związanym z czasem trwania transportu
oraz największą zdolnością do obsługi niewielkich i rozproszonych, pośrednich
potoków ładunkowych międzynarodowy – transport drogowy odgrywa tak
istotną rolę w całokształcie transportu międzynarodowego.
W dobie obecnej międzynarodowy transport drogowy wiąże się
z zastosowaniem najnowszych technik informacyjnych niezbędnych do
zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją, gospodarką
magazynową, obsługą cykli realizacji zamówień itp.) oraz do wspomagania
zarządzania otoczeniem biznesowym, w tym zwłaszcza zarządzaniem
łańcuchami dostaw [szerzej na ten temat zob.: Barcik, Odlanicka-Poczobutt,
2020].
Co raz większego w związku z tym znaczenia w międzynarodowym
transporcie drogowym nabiera automatyczna, dzięki stacjonarnym jednostkom
odczytującym, identyfikacja pojazdów samochodowych, przyczep oraz naczep.
Ma to olbrzymie znaczenie dla przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych,
które mogą w czasie rzeczywistym uzyskać informacje o pojazdach, a tym
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samym o przewożonym przez nie ładunku, co ułatwia w znacznej mierze
kontrolę ruchu [szerzej na ten temat zob.: Tarkowski i in., 2000].
W celu zoptymalizowania kosztów przewozowych i eksploatacyjnych,
a także dla lepszej ich kontroli i organizacji, stosuje się w co raz szerszym
zakresie systemy dostępne obecnie na rynku, wykorzystujące satelitarny,
globalny system pozycjonowania GPS (Global Positioning System), w połączeniu
z pakietową transmisją danych GPRS (General Packed Radio System).
Działanie satelitarnych systemów monitorowania pojazdów drogowych
wykorzystujących GPS i GPRS jest możliwe dzięki zastosowaniu kombinacji
zaawansowanych technik satelitarnych, telekomunikacyjnych oraz
informatycznych. System bazuje na 24 amerykańskich satelitach wojskowych
NAVSTAR systemu GPS. Aktualnie dokładność systemu wynosi około 25 m
(90% pomiarów), a po zastosowaniu stacji referencyjnych średni błąd wynosi
około 5 m [szerzej na ten temat zob.: red. Michałowska, 2009].
Obecnie rozważane są jeszcze bardziej futurystyczne rozwiązania, gdy
chodzi o międzynarodowy transport samochodowy. Testom poddawanych jest
w niektórych krajach, dysponujących odpowiednią, wysoko zaawansowaną
technologią, wykorzystującą sztuczną inteligencję (USA, Chiny, Wielka
Brytania, kraje Unii Europejskiej, Rosja) różnorodne prototypowe naziemne
systemy bezzałogowe. Większość z nich testowana jest przez wojsko,
sprawdzające w jaki stopniu te zrobotyzowane systemy można wykorzystać
w dostawach żywności, paliwa i amunicji do strefy walki. Nic jednak nie stoi
na przeszkodzie aby systemy te, osiągnąwszy pełną dojrzałość technologiczną,
nie mogłyby znaleźć zastosowania również w międzynarodowym transporcie
drogowym. Czas pokaże czy będzie to technicznie możliwe i czy zrobotyzowane
systemy transportowe, bazujące na sztucznej inteligencji, pojawią się na drogach
międzynarodowych.
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