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Wstęp  

Nowoczesne, efektywne i bezpieczne technologie informacyjne  

we współczesnej logistyce to gwarancja sukcesu. 
 

Szybki rozwój i coraz szersze zastosowanie nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych przyczyniły się do upowszechnienia tzw. teorii 

społeczeństwa informacyjnego, będącej odzwierciedleniem zmian zarówno 

ekonomiczno-społecznych, jak i politycznych, zachodzących we współczesnym 

świecie. Społeczeństwo informacyjne jest ściśle związane z postępem technologicznym, 

powstaje i zmienia się wraz z rozprzestrzenianiem się nowej generacji rozwiązań 

informatycznych w kolejnych obszarach gospodarki, sfery publicznej i strukturach 

społecznych
1
. Ciągły postęp technologiczny, konkurencja na rynku i coraz to nowa 

wiedza ułatwiają zastosowanie nowych technologii (rozwiązań) informatycznych. 

Technologie te pozwalają na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie  

i dystrybucję informacji niemal bez ograniczeń czasowych i odległościowych. 

Poszukiwanie skutecznych sposobów, które pozwolą wyselekcjonować i jednoznacznie 

zdefiniować, a następnie wdrażać w logistyce efektywne, racjonalne i skuteczne 

zarządzanie, powinno być w obecnych uwarunkowaniach priorytetem. Ponadto, jeśli 

uwzględni się potrzebę ciągłego, racjonalnego i efektywnego gospodarowania, to skala 

trudności i wymagań (wyzwań) jeszcze wzrośnie. Popularyzacja wiedzy z zakresu 

nowoczesnych technologii informatycznych w logistyce szybko przynosi wymierne 

efekty. Dotyczy to zarówno studentów, jak i praktyków pragnących rozszerzyć swoją 

dotychczasową wiedzę logistyczną. W styczniu 2013 r. w Akademii Obrony Narodowej 

ukazała się praca na temat „Nowoczesne technologie w logistyce”. Monografia szybko 

zyskała dużą popularność, a to spowodowało konieczność jej dodruku. Potwierdziło to 

także przypuszczenie autora, że występuje potrzeba dalszych poszukiwań i analiz 

nowoczesnych rozwiązań na potrzeby logistyki. Chcąc sprostać oczekiwaniom 

przyszłych odbiorców, kontynuowano badania obejmujące swym zakresem 

nowoczesne, efektywne i bezpieczne technologie informatyczne w obszarze zarządzania 

logistyką. W szczególności analiza w znacznie szerszym stopniu niż w poprzednim 

opracowaniu objęła nowoczesny sposób finansowania zadaniowego, zakupy drogą 

elektroniczną i przekazywanie wiedzy na odległość. Przekazywanie wiedzy logistycznej 

na odległość czyni ją bardziej dostępną. Może to przebiegać bez ograniczeń czasowych 

                                                 
1
 A. Suchorzewska, Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożeń cyberterroryzmem, 

Helion, Gliwice 2004, s. 51. 
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i odległościowych. To za pośrednictwem portali i platform e-learningowych mamy 

możliwość upowszechnienia wiedzy związanej z wdrożeniem nowoczesnych 

technologii w logistyce. Takie podejście pozwoli na informatyzację logistyki  

w organizacjach, instytucjach i firmach oraz ułatwi budowę Zintegrowanego 

(Wieloszczeblowego) Systemu Informatycznego Logistyki, Finansów i Kadr. Ponadto 

daje możliwość niemal równoczesnego przeszkolenia kilku tysięcy użytkowników 

systemu.  

Doświadczenia autora, który w trakcie swojej pracy przez wiele lat zajmował się 

różnymi aspektami teoretycznymi i praktycznymi związanymi z zastosowaniem 

nowoczesnych, bezpiecznych technologii w logistyce, pozwoliły na kontynuację badań  

i podjęcie kolejnej próby z tego zakresu. Nabyte praktyczne umiejętności oraz kontakty 

z organizacjami i firmami (w kraju i za granicą) ułatwiły przeprowadzenie analizy  

i pozwoliły na przedstawienie rozszerzonych syntetycznych propozycji obszarów,  

w jakich te rozwiązania należy zastosować. W opracowaniu przeprowadzono analizę 

wybranych rozwiązań informatycznych zapewniających nowoczesność, efektywność 

i bezpieczeństwo zarządzania współczesną logistyką. 

Na świecie dostępnych jest wiele nowoczesnych, bezpiecznych rozwiązań, 

dlatego też autor pracy ma świadomość, że nie wszystkie udało się przedstawić, te, 

których w pracy zabrakło, czekają nadal na ich twórczy opis i analizę zakończoną 

syntetycznymi wnioskami. Z tego też powodu pracę należy traktować jako kolejne 

zaproszenie do badań związanych z zastosowaniem nowoczesnych i bezpiecznych 

technologii na potrzeby logistyki.  

Zasadniczym celem pracy było dalsze poszukiwanie nowoczesnych, bezpiecznych 

rozwiązań (technologii), które zastosowane w logistyce przyniosą wymierne korzyści 

organizacyjne i ekonomiczne. Dlatego ponownie założono (hipoteza robocza), że 

organizacje, instytucje oraz firmy, w których funkcjonuje logistyka, chcąc działać 

sprawniej i efektywniej, powinny zastosować nowoczesne technologie (rozwiązania) 

informatyczne. Za celowe uznano także przygotowanie ich do ciągłego poszukiwania  

i sprawnego wdrożenia pojawiających się na rynku nowych rozwiązań 

informatycznych. W konsekwencji skutkować to będzie potrzebą pozyskiwania wysoko 

kwalifikowanego personelu i stałego jego doskonalenia zawodowego.  

Praca, w której przeprowadzono analizę nowoczesnych rozwiązań, pozwalających 

na racjonalną i skuteczną oraz bezpieczną realizację zadań logistycznych  
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w organizacjach, instytucjach i firmach, składa się ze wstępu, dziewięciu rozdziałów  

i zakończenia.  

Rozdział pierwszy wprowadza czytelnika w zagadnienia logistyki, przedstawia 

ogólne pojęcie logistyki, w tym zarządzania logistycznego. W rozdziale tym dokonano 

podziału i przedstawiono zakres oraz charakterystykę logistyki.  

W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe pojęcia informacyjne 

funkcjonujące z obszarze logistyki. Do nich zaliczono: sygnały, dane, informacje, 

wiedzę oraz mądrość. Ponadto dokonano podziału i charakterystyki procesu 

informacyjnego oraz relacji zachodzących między systemem informacyjnym, systemem 

przetwarzania danych a systemem informatycznym.  

W rozdziale trzecim zaprezentowano cele główne i cząstkowe informatyzacji 

organizacji, instytucji oraz firm. Wskazano, że informatyzacja powinna doprowadzić do 

zapewnienia na wymaganym poziomie efektywnego komputerowego wspomagania 

procesów kierowania i zarządzania oraz ułatwić podejmowanie racjonalnych decyzji 

dotyczących zabezpieczenia logistycznego w ścisłym powiązaniu z zabezpieczeniem 

finansowym i kadrowym.  

W rozdziale czwartym opisano nowoczesny, racjonalny i bezpieczny sposób, 

jakim jest budżetowanie zadaniowe, dzięki któremu można zarządzać wydatkami 

publicznymi, w tym zarówno na przedsięwzięcia logistyczne, jak i związane  

z wprowadzeniem nowoczesnych systemów informatycznych. Budżetowanie 

zadaniowe przez poszczególne: funkcje, zadania, podzadania i działania, stanowi przy 

jego zastosowaniu alternatywny – w stosunku do układu tradycyjnego – podział 

klasyfikacji budżetowej (działy – rozdziały – paragrafy), sposób opracowywania 

(budowy) i realizacji budżetu. W rozdziale tym ustalono, że zaplanowanie zadań 

(podzadań i działań) w budżecie zadaniowym, obejmujących wdrożenie nowoczesnych 

technologii i otrzymanie na ich realizację środków finansowych, wymaga 

wcześniejszego podjęcia wielu działań, które uporządkują organizację i zarządzanie 

logistyką.  

W rozdziale piątym zaproponowano, aby na potrzeby logistyki wykorzystać 

podejście procesowe, w tym oprogramowanie ARIS firmy IDS Scheer. 

Oprogramowanie to w ocenie autora jest najbardziej skutecznym sposobem, 

umożliwiającym porządkowanie i optymalizację struktur w organizacjach, instytucjach 

oraz firmach, w tym logistycznych.  
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Rozdział szósty mówi o tym, jak budować i wdrażać Zintegrowany 

(Wieloszczeblowy) System Informatyczny Logistyki, Finansów i Kadr. Przedstawiona 

koncepcja systemu uwzględnia główne filary rozwiązania informatycznego, jakimi są: 

ludzie, procesy, informacja i dane. Ponadto w tej części publikacji zdefiniowano główne 

kierunki doskonalenia strategii organizacji w oparciu o wykorzystanie możliwości 

technologii informacyjnych oraz kluczowe czynniki, jakie decydują o sukcesie przy 

budowie, wdrażaniu i eksploatacji systemów informatycznych.  

Siódmy rozdział przedstawia wybrane systemy identyfikacji wyrobów, które 

stanowią fundament systemów informatycznych. Pozwalają na usprawnienie 

zarządzana na etapach pakowania, przepakowywania, magazynowania i wysyłki oraz 

odbioru w procesie śledzenia i sterowania materiałów, wyrobów w obrębie całego 

łańcucha dostaw. Poszczególne rodzaje identyfikacji mogą mieć zastosowanie  

w różnych obszarach, często wzajemnie się uzupełniając. Z analizy funkcjonowania 

identyfikacji wyrobów wyłania się potrzeba pełnego wdrożenia wiarygodnego  

i kompletnego systemu identyfikacji wyrobów, co w konsekwencji powinno 

przyspieszyć informatyzację logistyki w organizacjach, instytucjach i firmach. 

W rozdziale ósmym dokonano podziału oraz przedstawiono zakres i korzyści  

z funkcjonowania bezpiecznego handlu elektronicznego. Po opisaniu unijnych  

i narodowych regulacji prawnych scharakteryzowano Polską Platformę Przetargową 

funkcjonującą w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Platforma 

ta pozwala na dokonywanie (bezpiecznych) zakupów elektronicznych i tym samym 

zapobiega korupcji.  

W rozdziale dziewiątym przedstawiono podział i zakres nauczania na odległość
2
, 

następnie opisano, w jaki sposób można zdalnie dostarczyć wiedzę dla logistyków. 

Propozycja ta otwiera nowe możliwości i powoduje, że nawet w najbardziej oddalonych 

miejscowościach wiedza logistyczna może być zawsze szybko i w sposób bezpieczny 

dostępna. Rozwiązanie to ma obecnie zarówno zwolenników, jak i przeciwników. 

W zakończeniu przedstawiono, jakie wymierne korzyści organizacyjne  

i ekonomiczne można osiągnąć w logistyce po zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań 

informatycznych. Potwierdzono również, że wprowadzenie do logistyki nowoczesnych 

bezpiecznych technologii informatycznych to obecnie nie tylko moda, ale przede 

wszystkim pilna potrzeba i konieczność. 

                                                 
2
 P. Tyrała, A. Olak, Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa, Wyd. Amelia, Rzeszów 2012, s. 200. 
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Introduction 

 

Modern, effective and security IT systems in contemporary  

logistics are a guarantee of success 

 

 Rapid development and wider and wider application of modern IT systems 

contributed to popularity of so called theory of information society, which reflects 

economic-social as well as political changes taking place in the contemporary world. 

Information society strictly connected with technological advances, is being created and 

is changing together with spreading information technologies of new generation 

successively in economic fields, public sector and social structures. Continuous 

technological development, market competitiveness and new knowledge encourage 

application of new information technologies (solutions). These technologies enables to 

collect, transfer, store and distribute information almost without limits of time and 

distance. Searching for effective ways to select, clearly define and then implement 

effective, efficient management in logistics should be the priority nowadays. Moreover, 

if consider the need for continuous and effective management of finances, the scale of 

difficulty and demands (challenges) increases. Popularization of knowledge about 

modern IT systems in logistics brings notable benefits quickly. This concerns students 

as well as experts willing to expand their knowledge of logistics. In January 2013 in 

Akademia Obrony Narodowej (National Defence University) the work “Nowoczesne 

technologie w logistyce” (przyp. “Modern IT systems in logistics”) was published. The 

monography gained popularity so fast that additional copies were printed soon 

afterwards. It supported the author’s conjectures that there is the real necessity for 

further researches and analysis in modern, economical technologies for logistics. To 

come up to expectations of future readers the research was continued, and the analysis 

in modern and effective management in logistics conducted. In particularly, the analysis 

involved moderns ways of performance- based budgeting, electronic purchases and 

distance learning in much wider range than in the previous work.  

Distance learning in logistics makes knowledge more available. This process is 

not limited with time or distance. There is possibility to popularize the knowledge about 

implementation of modern, safe technologies in logistics by e-learning portals and 

platforms. This approach promotes informatization of logistics in organizations, 

institutions and companies and makes building Integrated (Multistage) IT System of 

Logistics, Finances and HR easier. Moreover, it gives possibility to train few thousands 

of logisticians (system users) at the same time. 

For many years the author has worked on various practical and theoretical aspects 

connected with application of modern, safe technologies in logistics and gained 

experience which allowed him to continue research and make another attempt in that 

scope. Practical abilities and contacts with organizations and companies (in Poland and 

abroad) were helpful in conducting analysis and presenting extended synthetic 

suggestions as to the fields in which these solutions should be adopted. The work 

includes the analysis of chosen IT solutions which determine modern, effective 

management in contemporary logistics. 
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All over the world there are a number of modern solutions available, the author of 

this work is aware of the fact that not all of them has been discussed, those which are 

not presented, can be still described with conclusions and synthetic findings. That is the 

reason why this work should be treated as another invitation to research on 

implementation of modern, safe technologies in logistics. 

The main aim of this work was to search further for modern solutions 

(technologies), which applied in logistics, bring notable organizational and economic 

benefits. Thus, the assumption (working hypothesis) was that organizations, institutions 

and companies in which logistics functions and which want to perform more efficiently 

and effectively should implement modern IT systems (solutions). It also seemed 

appropriate to prepare organizations or institutions to look for continuously and 

implement effectively latest IT solutions on the market. As a result there will be the 

need for highly qualified personnel and its constant training.  

The work, which presents the analysis of modern solutions for more effective 

logistics in organizations, institutions and companies, consists of an introduction, nine 

chapters and a conclusion. 

Chapter one introduces the issues concerning logistics including logistic 

management. There the logistics and its range were described and categorized. 

Chapter two discusses basic informative terms used in the field of logistics; 

including: signals, data, information, knowledge, and wisdom. Moreover, the process of 

information and relations between an information system, processing system and IT 

system were characterized. 

In chapter three the main and partial aims of informatization in organizations, 

institutions and companies are presented. It was indicated that informatization should 

lead to effective computer aided process management on a required level and facilitate 

decision making, ensuring logistic support with strict connection to financial and HR 

security. 

Chapter four presents the modern way i.e. performance-based budgeting for 

managing finances including finances for logistic enterprisers and adapting modern IT 

systems. Performance budgeting through separate: key national priorities, goals, sub-

goals, activities, sub-activities, constitutes an alternative way of budget planning 

(building) and execution to traditional budget framework (cost-centers or departments, 

units, paragraphs). It has been concluded that planning performance budget goals (sub-

goals and activities) for adapting modern, safe technologies and allocating funds needs 

previously taking consecutive actions to reorganize institution and logistics 

management. 

In chapter five the author suggests applying process approach with ARIS software 

of IDS Scheer company for logistics purposes. This software is the most effective way 

to organize and optimize structures (including logistics) in organizations, institutions 

and companies. 

Chapter six describes how to build and implement Integrated (Multistage) IT 

system for Logistics, Finances and HR. The presented concept of the system is based on 

main pillars of IT solution i.e. people, processes, information and data. Furthermore, the 

author shows the main directions of developing organizational strategy for modern 
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technology application and identifies key factors determining success in building, 

implementing and using IT systems. 

Chapter seven deals with several selected systems for product identification which 

constitute the basis of IT systems. They facilitate management at the following stages: 

packing, repacking, storing, dispatching and collecting delivery in the process of 

monitoring and controlling materials, products through the whole distribution chain. 

Different kinds of identification may be applied in different field and they complement 

one another often. The analysis of how the product identification functions reveals the 

need for comprehensive implementation of a reliable and complete system of product 

identification. This need should accelerate building computer aided logistics in 

organizations, institutions and companies, as a consequence. 

Chapter eight provides with the categorization of electronic purchasing, its range 

and benefits. After discussing EU legal regulations, Polska Platforma Przetargowa 

(Polish Procurement Platform) in Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w 

Warszawie (Polish Security Printing Works) is characterized. This platform fosters 

electronic purchasing and contributes to corruption prevention. 

Chapter nine presents the description and range of distance learning and then how 

to deliver knowledge to logisticians from the distance. This offer creates new 

opportunities and makes the logistics knowledge available even in most remote places 

fast and at any time. At present this solution has as many followers as opponents. 

Conclusion lists measurable organizational and economic benefits gained in 

logistics after implementing modern IT solutions. It also proves implementation of 

modern IT systems in logistics to be not only a fad but mainly urgent need. 
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1. Ogólne pojęcia logistyki (zarządzania logistycznego) 

1.1. Podział, zakres i charakterystyka 

Logistyka jest obecna w naszym otoczeniu niemal ciągle. Często jest tak, że nie 

jesteśmy świadomi tego, że nieprzerwanie z niej korzystamy
3
. Funkcjonuje w różnych 

uwarunkowaniach czasowych i przestrzennych, z uwzględnieniem możliwości 

materiałowych, technicznych, transportowych, infrastruktury, informacyjnych, 

finansowych czy organizacyjnych.  

Logistyka (znaczenie terminologiczne wywodzi się od greckiego słowa logos, 

oznaczającego ‘słowo, rozum, rachunek’) – to proces planowania oraz kontroli działań 

mających na celu opłacalny ekonomicznie przepływ i magazynowanie surowców, 

zapasów, wyrobów gotowych oraz związanych z nimi informacji począwszy od miejsca 

pochodzenia do miejsca konsumpcji, w celu zaspokojenia potrzeb klienta (tj. odbiorcy 

towarów i usług)
4
. 

Logistyka to zarządzanie procesami przemieszczenia dóbr i/lub osób oraz 

działaniami wspomagającymi te procesy w sytuacjach, w których one zachodzą
5
. Dobra 

te można podzielić na dwie kategorie
6
:  

 produkty – są to takie dobra materialne, które w danym momencie ze względu na 

swoją postać i miejsce, mogą być przekazywane (sprzedawane) za określoną cenę 

odbiorcy, czyli komuś, kto dobra te zużyje na własne potrzeby, przetworzy je na 

inne dobro lub odsprzeda innej osobie; 

 materiały – są to takie dobra, które z różnych względów nie mogą być w danym 

momencie przekazane odbiorcy.  

Logistyka obejmuje zarządzanie działaniami przemieszczania i składowania, 

które mają ułatwić przepływ produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej 

konsumpcji, jak również związaną z nimi informacją w celu zaoferowania klientowi 

odpowiedniego poziomu obsługi po rozsądnych kosztach
7
. 

Wiedza praktyczna w obszarze logistyki (zarządzania logistycznego) była 

kształtowana już od czasów starożytnych głównie w aspektach zabezpieczenia potrzeb 

                                                 
3
 M. Fertsch (red.), Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, wyd. 2, 

ILiM, Poznań 2008, s. 9.  
4
 Definicja z Council of Logistics Management (1992) za: J.J. Coyle, E.J. Bardi, J.C. Langrey Jr, 

Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 51–52.  
5
 L. Piaseczny (red.), Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1981. 

6
 M. Fertsch (red.), Podstawy logistyki..., wyd. cyt., s. 10. 

7
 F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1995, s. 16. 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Proces
http://mfiles.pl/pl/index.php/Magazynowanie
http://mfiles.pl/pl/index.php/Zapasy:_materia%C5%82y,_towary,_produkcja_w_toku,_produkty_gotowe
http://mfiles.pl/pl/index.php/Zapasy:_materia%C5%82y,_towary,_produkcja_w_toku,_produkty_gotowe
http://mfiles.pl/pl/index.php/Informacja
http://mfiles.pl/pl/index.php/Potrzeba
http://mfiles.pl/pl/index.php/Klient
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sił zbrojnych. Zastosowanie logistyki (planowanie, organizowanie i kontrolowanie)  

w praktyce miało także miejsce podczas realizacji wielkich zadań obronnych (np. 

Wielki Mur Chiński), religijnych (piramidy i świątynie – starożytny Egipt)  

i urbanistycznych (wielkie miasta, akwedukty itp. – Babilon, imperium rzymskie),  

w fenickim i greckim systemie wymiany handlowej (transport lądowy i morski) itp.  

W literaturze logistyka w początkowym okresie swego definiowania jako pojęcie 

terminologiczne jest najczęściej związana z historią wojska, ponieważ to właśnie 

wojsko potrzebowało i nadal potrzebuje nieustannego zaopatrzenia w czasie pokoju, 

kryzysu czy wojny. Prawdopodobnie pierwszym twórcą systemu logistycznego był 

Aleksander Wielki (356–323 r. p.n.e.), który wyznaczył organizację sztabową do 

koordynacji działań w czasie prowadzonych kampanii wojennych. W praktyce 

zastosował rozwiązanie polegające na tym, że skład jego sił zbrojnych wchodzili 

kawalerzyści. Do każdego kawalerzysty był przypisany jeden niewolnik na koniu, który 

z kolei prowadził konia jucznego z zaopatrzeniem. Pierwsze informacje  

o wykorzystaniu logistyki w sztuce wojennej znaleziono w kronikach Cesarstwa 

Bizantyjskiego. Cesarz Leon VI w swoim dziele pt. „Sumaryczne wyłożenie sztuki 

wojennej” wyróżnił obok strategii i taktyki, trzecią naukę wojenną – logistykę. Według 

niego zadaniem logistyki było dbanie o regularne wypłaty żołdu, odpowiednie 

uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy oraz przygotowanie do bitwy
8
. 

Skuteczne zaspokajanie potrzeb wojsk stanowiło od najdawniejszych czasów 

źródło sukcesu w walce, co doskonale obrazują słowa starożytnego myśliciela – 

rzymianina Flawiusza Renatusa Vegetiusa, który twierdził, że: Częściej bowiem 

niedostatek niż bitwa gubi wojsko, a ciężej głód trapi niż żelazo
9
. Dlatego według źródeł 

historycznych ci wielcy wodzowie, którzy chcieli odnieść sukces, przed większymi 

wyprawami wojennymi gromadzili duże zapasy środków materiałowych, niezbędnych 

walczącym żołnierzom oraz bez skrupułów korzystali z miejscowych zasobów 

żywności i paszy, które to zaopatrzenie starano się w sposób zorganizowany zebrać – 

zasoby miejscowe pozyskiwano zwykle drogą przymusu.  

Logistyczne podejście w działalności armii można odnaleźć także w traktacie 

„Sztuka wojny”, wykonanym przez wodza chińskiego Sun Tzu (VI–V w. p.n.e.). Sun 

Tzu proponował planowanie działań wojennych tak, aby nie zniszczyć własnego 

                                                 
8
 http://mfiles.pl/pl/index.php/Logistyka [dostęp: 15.01.2013]. 

9
 Flawiusz Renatus Vegetius (myśliciel w starożytnym Rzymie), O sztuce wojennej (De Re Militari) – 

dzieło powstałe ok. 390 r. n.e., tłumaczenie na www.zrodla.historyczne.prv.pl. [dostęp: 15.01.2013]. 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Logistyka
http://www.zrodla.historyczne.prv.pl/
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potencjału gospodarczego, a także charakteryzował wybrane zasady organizacji 

wojskowej (na przykład korzystanie z zasobów miejscowych). 

Logistyka występuje również w dziele cesarza bizantyjskiego Leontosa VI (887–

911), zatytułowanym „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej”. W rozprawie tej autor 

wskazał logistykę jako naukę wojenną, która wraz ze strategią i taktyką decyduje  

o powodzeniu wypraw wojennych.  

Nowożytne pojęcie „logistyka” można odnaleźć w wydanym w 1837 r. dziele 

generała szwajcarskiego w służbie francuskiej i rosyjskiej A.H. Jominiego pt. „Zarys 

sztuki wojennej”. Logistyka została w nim zdefiniowana jako praktyczna sztuka 

przemieszczania wojsk, obejmująca rozpoznanie, inżynierię wojskową i pracę 

sztabową
10

. Niektóre opracowania traktujące o logistyce wojskowej przypisują jej 

szerszy zakres zagadnień: zaopatrzenie materiałowo-techniczne, dowożenie, 

komunikację, administrowanie, konserwację i remonty, ewakuację rannych i chorych, 

wykorzystanie zasobów miejscowych i wznoszenie obiektów wojskowych
11

. Większość 

prac w tym okresie bazowała głównie na doświadczeniach oficerów odpowiedzialnych 

za organizację procesów gospodarczych, zabezpieczających funkcjonowanie 

walczących wojsk podczas licznych w tym czasie konfliktów i wojen. Należy tu 

wymienić takie nazwiska jak: A.T. Mahan
12

, G.C. Thoper
13

, H.E. Eccles
14

 czy J.F.C. 

Fuller
15

, którzy jako prekursorzy nowoczesnej logistyki wojskowej dali solidne 

fundamenty jej rozwoju w funkcjonowaniu sił zbrojnych.  

                                                 
10

 B. Rzeczyński, Logistyka miejska, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 18, 34. 
11

 http://wkp.profinfo.pl/img/401/pdf40146897_5.pdf [dostęp: 15.01.2013]. 
12

 A.T. Mahan, admirał marynarki wojennej i twórca doktryny potęgi morskie USA – utożsamiał 

działanie logistyki z ogółem procesów gospodarczych towarzyszących działaniom sił marynarki 

wojennej. Szczególnie podkreślał znaczenie linii komunikacyjnych, bezpieczeństwo baz morskich oraz 

ochronę przechowywanych w nich zapasów zaopatrzenia. Na podst. E. Nowak, Logistyka w sytuacjach 

kryzysowych, Wyd. AON, Warszawa 2009, s. 12. 
13

 G.C. Thorpe, komandor amerykańskiej marynarki wojennej. Uważany za prekursora amerykańskiej 

logistyki. Autor m.in. książki Logistyka czysta. Nauka o przygotowaniu wojny (1917). Wprowadził 

uznawaną do dzisiaj klasyfikację logistyki, w której wyróżnił: a) logistykę teoretyczną (Pure Logistics) – 

jako teorię, naukę, b) logistykę praktyczną (Applied Logistics) – czyli rozwiązania wykonawcze/ 

praktyczne. Na podst. tamże, s. 13. 
14

 H.E. Eccles, kontradmirał amerykańskiej marynarki wojennej. Autor m.in. książki Logistyka 

operacyjna marynarki wojennej (1950). W swoich pracach akcentował powiązanie funkcjonowania sił 

zbrojnych z gospodarką narodową, zwolennik „dowódczego kierunku” widzenia problematyki 

logistycznej w siłach zbrojnych. Na podst. tamże, s. 13. 
15

 J. F.C. Fuller – brytyjski wojskowy (odszedł ze służby w 1933 r. w stopniu generała majora), historyk 

wojskowości, strateg, orędownik mechanizacji sił zbrojnych i teoretyk użycia broni pancernej, którego 

prace (wraz z pracami innego teoretyka brytyjskiego Liddela Harta) wykorzystano do potrzeb rozbudowy 

Wehrmachtu i realizacji założeń Blitzkriegu. Na podst. T. Stokłosa, John Frederick Charles Fuller i jego 

doktryna wykorzystania wojsk pancernych, http://historiaswiata.com.pl/wpis/99/ [art. z 27.10.2010]. 

http://wkp.profinfo.pl/img/401/pdf40146897_5.pdf
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/1933
http://pl.wikipedia.org/wiki/Genera%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czo%C5%82g
http://pl.wikipedia.org/wiki/Basil_Liddell_Hart
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
http://pl.wikipedia.org/wiki/Blitzkrieg
http://historiaswiata.com.pl/wpis/99/
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Pierwsza i druga wojna światowa oraz konflikty końca XX i początku XXI 

wieku
16

 wymusiły rozwój logistyki jako nauki i praktyki działalności wojsk. 

Przełomowym etapem w historii logistyki była druga wojna światowa. W tym właśnie 

czasie Departament Obrony USA powołał specjalne zespoły, których zadaniem był 

rozwój matematycznych modeli planowania oraz ich zastosowanie w rozwiązywaniu 

problemów zaopatrzeniowych armii amerykańskiej. W ten sposób powstały podwaliny 

matematycznej nauki planowania, znanej dziś pod nazwą badań operacyjnych, jak też 

ekonomicznej dyscypliny naukowej – logistyki
17

. Prowadzone analizy pokazywały, że 

w celu osiągnięcia powodzenia w działaniach bojowych należy traktować priorytetowo 

zabezpieczenie logistyczne, czego skutkiem było zdefiniowanie logistyki jako trzeciego 

członu triady sztuki wojennej, obok strategii i taktyki.  

Logistyka, podobnie jak koncepcje marketingowe lat sześćdziesiątych czy 

koncepcje strategiczne lat siedemdziesiątych, obejmuje specyficzne, filozoficzne 

nastawienie do zarządzania przedsiębiorstwem. Sposób przedstawienia poszczególnych 

zależności i uwarunkowań specyfiki myślenia w stosunku do poszczególnych koncepcji 

czy orientacji w zarządzaniu wymaga całościowego, systemowego podejścia. Można 

tutaj wyróżnić zasadę myślenia o całości, polegającą na tym, że wszystkie działania  

w przedsiębiorstwie mające miejsce w fizycznym przepływie i składowaniu surowców, 

półfabrykatów oraz wyrobów gotowych powinny być traktowane jako całość, a nie 

indywidualnie
18

. Jako drugą zasadę najczęściej wyróżnia się zasadę (orientację, 

koncepcję) przepływów
19

, z którą część logistyków wiąże koncepcję globalnych 

kosztów logistycznych. W obu tych filozoficznych zasadach „myślenie o całości” jest 

nieodzownym warunkiem stosowania zasady przepływów. Oznacza to, że przepływy 

materiałowe, wyrobów gotowych wraz z towarzyszącymi im informacjami, bada się, 

projektuje i realizuje w systemach logistycznych
20

.  

Opublikowanie w 1956 r. wyników badań nad współzależnością kosztów 

transportu lotniczego i kosztów utrzymania zapasów w procesie dystrybucji towarów 

może być przykładem zastosowania logistyki do celów cywilnych. Okazało się bowiem, 

                                                 
16

 Takim modelowym przykładem rozwiązywania problemów logistyki są wojny w Iraku. Pierwsza 

wojna w Zatoce Perskiej – konflikt wojenny rozpoczęty zbrojnym najazdem Iraku na Kuwejt 2 sierpnia 

1990 r. i zakończony pokonaniem Iraku przez międzynarodową koalicję wiosną 1991 r. Druga wojna w 

Zatoce Perskiej – konflikt zbrojny, który rozpoczął się 20 marca 2003 r. między koalicją sił 

międzynarodowych (głównie USA i Wielkiej Brytanii) a armią Iraku.  
17

 F.J. Beier, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, s. 15.  
18

 F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1993, s. 8. 
19

 J. Weber, Logistik – Controling, Scgaffer Poeschel Verlag, Stutgart 1993. 
20

 T. Kochański, Logistyka jako koncepcja zintegrowanego działania, AON, Warszawa 2003, s. 15. 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Badania_operacyjne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Agresja_Iraku_na_Kuwejt
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_sierpnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1990
http://pl.wikipedia.org/wiki/1991
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna
http://pl.wikipedia.org/wiki/20_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/2003
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irak
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że wysokie koszty transportu lotniczego nie powinny być jedynym wyznacznikiem jego 

użycia. O wiele ważniejsze dla przedsiębiorstwa są całkowite koszty transportu  

i gospodarki zapasami. Dzięki tym badaniom wiele firm zaczęło widzieć w logistyce 

sposób na redukcję kosztów
21

. 

Według Rady Zarządzania Logistycznego, logistyka jest terminem opisującym 

proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego 

ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz 

odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu 

zaspokojenia wymagań klienta
22

.  

Zdaniem S. Krawczyka, logistyka obejmuje planowanie, koordynację  

i sterowanie przebiegiem – w aspekcie zarówno czasu, jak i przestrzeni – realnych 

procesów, w których realizacji organizacja jest uczestnikiem, w celu efektywnego 

osiągania celów organizacji
23

. 

Z kolei S. Kummer i J. Weber postrzegają logistykę jako koncepcję zarządzania 

procesami i potencjałem dla skoordynowania realizacji przepływów towarowych  

w skali przedsiębiorstwa i powiązań między jego partnerami rynkowymi
24

.  

W. Stankiewicz wprowadził do polskiej literatury przedmiotu pojęcie logistyki. 

W 1968 r. opublikował pracę pt. „Logistyka”, w której zdefiniował funkcjonowanie tej 

sfery w sektorze obronnym. Podstawy rozwoju logistyki w działalności w polskiej 

armii
25

 kontynuowali: S. Dworecki, M. Wasylko, K. Pajewski, E. Nowak, K. Ficoń, E. 

Chylak czy M. Brzeziński. Autorzy ci wnieśli duży wkład w rozwój logistyki 

wojskowej w Polsce, przybliżając ją w dużej mierze do standardów światowych
26

. 

 

 

 

1.2. Logistyka jako nauka, dziedzina wiedzy 

Przeprowadzone studia literatury z zakresu klasyfikacji nauk i ich rozwoju 

potwierdzają, że logistykę traktuje się jako naukę. Wskazują na to liczne definicje,  

z których wybrane przytoczono poniżej: 

                                                 
21

 http://mfiles.pl/pl/index.php/Logistyka [dostęp: 15.01.2013]. 
22

 F.J. Beier, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, s. 16. 
23

 S. Krawczyk, Logistyka w zarządzaniu marketingiem, AE Wrocław, 2000, s. 33. 
24

 F.J. Beier, Logistyka, wyd. cyt., s. 21. 
25

 W. Stankiewicz, Logistyka, Wyd. MON, Warszawa 1968 
26

 T. Jałowiec, I. Nowak, Współpraca armii z gospodarką narodową, „Logistyka” nr 3/2010. 

http://mfiles.pl/pl/index.php/Logistyka
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 R. Jüneman twierdzi, że logistyka to „naukowa teoria planowania, sterowania  

i kontroli przepływu materiałów, osób, energii i informacji w systemach
27

. ”Według  

W. Kircha, I. Bambergera, E. Gable, H.K. Kleina, logistyka „to dyscyplina naukowa 

zajmująca się wyjaśnianiem, opisem i kształtowaniem procesów
28

”. M. Sołtysik 

wskazuje, że logistyka jest dziedziną wiedzy o procesach logistycznych w gospodarce 

oraz sztuce skutecznego zarządzania tymi procesami
29

. 

 C. Skowronek i Z. Sarjusz-Wolski piszą o „logistyce jako filozofii zarządzania 

oraz dziedzinie wiedzy
30

”. 

 uznany polski badacz P. Blaik zauważa, że logistyka, ze względu na swój 

interdyscyplinarny charakter oraz stosunkowo skromny polski rodowód, jest dziedziną 

w wielu aspektach kontrowersyjną i wymagającą intensywnych oraz kompleksowych 

badań
31

.  

 Przeprowadzając analizę definicji logistyki, jej zakresu i przedmiotu, można 

wyróżnić przynajmniej trzy podstawowe koncepcje logistyki: 

 logistyka to procesy fizycznego przepływu dóbr materiałowych – surowców, 

materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych – w przedsiębiorstwie, a także między 

przedsiębiorstwami oraz przepływy strumieni informacyjnych odzwierciedlające 

procesy rzeczowe i wykorzystywane w sterowaniu tymi procesami; 

 logistyka to pewna koncepcja, filozofia zarządzania procesami realnymi 

(przepływem dóbr), oparta na zintegrowanym, systemowym ujawnieniu tych procesów; 

 logistyka to dziedzina wiedzy ekonomicznej, badająca uwarunkowania, 

prawidłowość i zjawiska przepływu dóbr i informacji w gospodarce, a także  

w poszczególnych jej ogniwach. Gospodarowanie wiedzą polega na formułowaniu 

celów strategicznych i operacyjnych organizacji, a uzyskiwane wyniki są oceniane ze 

względu na stopień spełnienia oczekiwań użytkowników. 

 

 

 

 

                                                 
27

 http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/pozostale-zagadnienia/item/6089-podstawy-logistyki-jako-

dyscypliny-naukowej [dostęp: 10.10.2013]. 
28

 Tamże [dostęp: 10.10.2013]. 
29

 M. Sołtysik, Istota i cechy zarządzania logistycznego, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” nr 7–

8/1994, s. 145.  
30

 M. Brzeziński, Podstawy logistyki jako dyscypliny naukowej, „Logistyka” nr 5/2008. 
31

 P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2010. 

http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/pozostale-zagadnienia/item/6089-podstawy-logistyki-jako-dyscypliny-naukowej
http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/pozostale-zagadnienia/item/6089-podstawy-logistyki-jako-dyscypliny-naukowej
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Źródło: G. Prost, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 46. 

Rys. 1. Kluczowe obszary w modelu gospodarowania wiedzą 

Lokalizowanie i identyfikacja wiedzy następuje na początku cyklu działania (rys. 

1), w którym najważniejsze wiadomości pochodzą ze źródeł zewnętrznych, takich jak 

klienci, partnerzy, konkurencja, ośrodki rozwoju technologii, uregulowania prawne  

i programy rozwoju gospodarczego, alianse polityczne i gospodarcze rynki 

poszczególnych produktów. Pozyskanie wiedzy realizuje się przez jej utrwalanie, 

magazynowanie w zasobach systemu z możliwością dostępu do niej uprawnionych 

użytkowników. Dzielenie się wiedzą, w tym procesy jej rozpowszechniania, utrwala  

w świadomości użytkowników znaczenie już posiadanej wiedzy i jest warunkiem 

kreowania nowej. Bezpośrednimi źródłami wiedzy i końcowymi jej odbiorcami, 

użytkownikami są ludzie. Wiedza dobrze ustrukturyzowana (sformalizowana, 

skodyfikowana) jest przedmiotem operowania w systemach typu CRM, PRM, SCM, 

SRM, WF, BI i innych
32

. Operowanie wiedzą sformalizowaną jest problemem 

złożonym, niemniej jednak w zasadzie techniczny, zadowalająco rozwiązywanym  

w systemach informatycznych. Istotnym ograniczeniem w operowaniu wiedzą są 

bariery indywidualne, obecne w świadomości ludzi, związane z procesem 

pozyskiwania wiedzy od ludzi, kreowania nowej wiedzy oraz jej przejmowania przez 

ludzi.  

                                                 
32

 Z.J. Klonowski, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości 

funkcjonalne, OWPW, Wrocław 2004, s. 136. 
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 Współczesne rozumienie procesów logistycznych to integracja strumieni 

rzeczowych i informacyjnych, to patrzenie na procesy gospodarcze przez pryzmat tych 

strumieni, sprawności ich przepływu, a także kosztów, jakie za sobą pociągają
33

. 

Odbywa się to z jednoczesnym uwzględnieniem procesów obsługi klienta jej poziomu, 

jakości, skuteczności oraz akceptacji. Klientem w takim podejściu może być zarówno 

konsument, jak i producent, hurtownik czy detalista, a więc odbiorca naszych wyrobów 

(produktów) czy usług.  

 Przepływ strumieni rzeczowych w gospodarce, w tym także przedsiębiorstwie czy 

firmie, odbywa się przez zorganizowany system planowania, realizacji i kontroli 

procesów fizycznego przepływu towarów z miejsca ich pochodzenia do miejsca ich 

spożytkowania wraz z przypisanymi im strumieniami informacyjnymi. System 

logistyczny nastawiony jest na maksymalne zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klienta 

przy minimalnych kosztach organizacji. W dużej mierze przyczynia się również do 

skutecznej realizacji strategicznych, taktycznych i operacyjnych celów 

przedsiębiorstwa
34

. Dokonując analizy rozwoju logistyki, można w nim wyróżnić kilka 

nurtów: pragmatyczny (empiryczny), informacyjny, matematyczny, techniczny, 

transportowy, ekonomiczny, medyczny, infrastruktury, systemowy itp. 

Przedstawiony podział nie wyczerpuje wszystkich nurtów w logistyce jest dalece 

niepełny i ma wyłącznie ogólny charakter. Z kolei w działaniach logistycznych można 

wyróżnić następujące sfery: 

 marketingową – dotyczącą obsługi klienta; 

 inżynierską – w zakresie konfiguracji sieci logistycznej i doboru odpowiednich 

środków technicznych; 

 ekonomiczną – w związku z weryfikacją efektywności ekonomicznej 

zaproponowanych rozwiązań; 

 informatyczną – jako dobór narzędzi systemowych wspomagających procesy 

informacyjno-decyzyjne
35

. 

Opierając się na dorobku teoretycznym logistyki, można zauważyć, że jest ona 

często definiowana jako zintegrowany system zarządzania strukturą fizycznego obiegu 

towarów i usług, jak również informacji, w skali tak przedsiębiorstwa, jak i całego 

                                                 
33

 C. Skowronek, Z. Sariusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 3003, s. 18. 
34

 http://wkp.profinfo.pl/img/401/pdf40146897_5.pdf [dostęp: 15.01.2013]. 
35

 J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wyd. Politechniki Śląskiej, 

Gliwice 2003, s. 7. 

http://wkp.profinfo.pl/img/401/pdf40146897_5.pdf
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rynku, pozwala to określić założenia i podstawowe zasady nowoczesnej koncepcji 

logistyki: 

 logistyka wymaga ujęcia systemowego, tj. integracji poszczególnych elementów 

w spójną całość (jako jednolity proces), jak również integracji pomiędzy 

strategicznymi, operacyjnymi planami i decyzjami w zakresie logistyki oraz całego 

przedsiębiorstwa;  

 logistyka, jako zintegrowane zarządzanie, musi być osadzona w realiach rynku; 

powinna uwzględniać zarówno jego wymagania (dostosowywanie się do zmian), jak też 

możliwości wpływania na ten rynek, kształtowania go i rozwijania w obszarze 

strategicznych i operacyjnych decyzji i działań;  

 logistyka w sferze dystrybucji i zaopatrzenia – tworzy strukturę logistyki 

marketingowej, a więc jest instrumentem strategicznym marketingu
36

. Może 

długookresowo wspomagać działania marketingowe, determinując ich skuteczność  

w utrzymaniu pozycji firmy na rynku i jej dalszego rozwoju; 

 logistyka pełni w przedsiębiorstwie funkcję koordynacyjną, regulacyjną 

pomiędzy czynnościami logistycznymi a innymi działaniami. Pozwala na 

rozwiązywanie problemów powstających w punktach sprzężeń (styczności) 

przepływów towarów i informacji (produkcja, marketing, księgowość, kadry itp.);  

 logistyka, aby mogła efektywnie spełniać swoje funkcje, musi rozwijać się pod 

okiem kompetentnych, fachowych i kreatywnych menedżerów;  

 logistykę można traktować jako koncepcję efektywnościową, co w praktyce 

oznacza taki poziom realizacji usług logistycznych (jakość, ilość i niezawodność, 

szybkość i terminowość), który zadecyduje o odpowiednio wysokiej rentowności 

przedsiębiorstwa i jego przewadze konkurencyjnej na rynku
37

. 

Jednym z podstawowych aspektów koncepcji nowoczesnej logistyki jest podejście 

systemowe, które (w sensie teoretycznym) nawiązuje do zasad teorii systemów. Główne 

zasady praktycznego funkcjonowania systemu logistycznego można przedstawić 

następująco: 

 całość pełni rolę najważniejszą, części są traktowane jako elementy składowe; 

 następuje integracja wzajemnych powiązań poszczególnych (elementów) 

części składowych systemu w jedną całość; 

                                                 
36

 P. Blaik, Logistyka. Koncepcja..., wyd. cyt., s. 52. 
37

 P. Maśloch, Logistyka i jej rozwój na przestrzeni lat – od koncepcji cesarza Leontosa VI do wsparcia 

logistycznego operacji „Pustynna burza”, „Logistyka i Transport” nr 6/2006. 
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 zmiana zasad działania jednej części składowej systemu pociąga za sobą zmianę 

pozostałych; 

 całość jest określonym systemem, kompleksem, złożonością.  

W systemach logistycznych działania integracyjne można rozpatrywać w ujęciu 

przedmiotowym i podmiotowym. Ujęcie przedmiotowe obejmuje: 

 integrację elementów składowych strumieni informacyjnych służących 

planowaniu, sterowaniu i kontroli fizycznych strumieni materiałów i produktów; 

 integrację elementów składowych strumieni materiałów w celu całościowego 

ukształtowania procesów transportu, magazynowania i manipulacji w tworzonym 

łańcuchu wartości; 

 integrację funkcji logistycznych w celu harmonizacji logistycznych obszarów 

decyzyjnych z innymi jednostkami organizacyjnymi
38

.  

Przedsięwzięcia w ujęciu podmiotowym są rozumiane jako:  

 integracja obszarów logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa; 

 integracja głównych procesów logistycznych; 

 integracja przedsiębiorstw współdziałających na rynku zaopatrzenia i sprzedaży
39

. 

 Integracja logistyki może być także rozpatrywana pod względem systemowym.  

W tym ujęciu jest procesem, który polega na: 

 tworzeniu całości z poszczególnych części;  

 tworzeniu nowych całości z wzajemnie uzupełniających się części; 

 włączeniu nowych elementów do istniejących całości
40

. 

Zarządzanie logistyczne w ujęciu systemowym jest kompleksowym wzorcem 

sposobu prowadzenia integracji procesów związanych z przepływem produktów, 

wyrobów i usług w poszczególnych obszarach gospodarowania. Często się zdarza, że 

integracja za pomocą zarządzania logistycznego wykracza poza obszary samej logistyki 

i wymaga szerszego działania. Potwierdza to także koncepcja zintegrowanego 

zarządzania logistycznego, która w wyniku rozpoznania poszczególnych powiązań 

pomiędzy logistyką a innymi obszarami funkcjonalnymi wskazuje na potrzebę 

koordynacji czynności logistycznych z innymi działaniami przedsiębiorstw w celu 

                                                 
38

 M. Słomka, Methoden der Schwachstelen – und Ursachenanalyse in logistischen Systemen, Verlag 

Josef Eul, Koln 1990, s. 85. 
39

 M. Sołtysiak, Zarządzanie logistyczne, AE, Katowice 2000, s. 3.  
40

 H. Mreła, Integracja organizacyjna przemysłu, PWE, Warszawa 1978, s. 25. 
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osiągnięcia wysokiego poziomu obsługi (zadowolenia) klientów
41

. Na podstawie 

analizy dostępnej literatury integrację zarządzania logistycznego można przedstawić 

jako stale postępujący proces i skutek określonych działań scalających. Integracja 

zarządzania logistycznego wyraża się w takim zarządzaniu przedsiębiorstwem, aby cele 

logistyczne odgrywały w nim rolę pierwszoplanową, co sprawia, że cele firmy i ich 

realizacje są ściśle skoordynowane ze sferą przepływu materiałów i produktów, zaś cele 

samego systemu logistycznego są spójne z działalnością całego przedsiębiorstwa i jego 

otoczenia
42

.  

W systemie przedsiębiorstwa można wyróżnić: system (podsystem) zaopatrzenia, 

system (podsystem) produkcji i system (podsystem) dystrybucji. Poszczególne systemy 

(podsystemy) obejmują procesy i czynności logistyczne mające miejsce (funkcjonujące) 

w poszczególnych fazach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
43

 (rys. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: W.A. Zollner, Strategische Absatzmarkt Planung, Springer Verlag, Berlin 1990.  

Rys. 2. Związki systemowe logistyki 

W świetle przedstawionych uwarunkowań można przyjąć, że system logistyczny 

to celowo zorganizowane i zintegrowane (tj. w ramach wyodrębnionego układu 

gospodarczego, systemu organizacyjnego) przepływy materiałów i produktów oraz 

odpowiadających im informacji, umożliwiających optymalizację w zarządzaniu 

łańcuchami dostaw (m. in. poprzez automatyczną identyfikację towarów, symulację 

                                                 
41

 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr, The Management of Business Logistics, West Publishing 

Company, St. Paul 1988, s. 503. 
42

 D.J. Bowersox, D.J. Closs, O.K. Helferich, Logistical Management. The Integrated Supply Chain 

Process, McGraw-Hill Companies, New York 1996, s. 25. 
43

 T. Kochański, Logistyka jako..., wyd. cyt., s. 21. 
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komputerową, controling, elektroniczną wymianę danych oraz kompleksowy 

rachunek ekonomiczny)
44

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Na podst. S. Abt, H. Woźniak, Podstawy logistyki, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993, s. 31. 
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2. Istota, podział i charakterystyka systemów informacyjnych 

2.1. System informacyjny zakres i powiązania 

2.2. Istota, podział i charakterystyka systemów (procesów) informacyjnych 

 

3. Informatyzacja logistyki w organizacjach, instytucjach oraz firmach 

3.1. Cel główny i cele cząstkowe informatyzacji 

3.2. Podział, charakterystyka oraz typologia systemów informatycznych 

 

4. Nowoczesny sposób finansowania przez budżetowanie zadaniowe  

4.1. Nowe zasady w zarządzaniu finansami - racjonalność - przejrzystość – efektywność 

4.2. Relacje w budżecie zadaniowym (funkcje, zadania, podzadania i działania)  

4.3. Etapy opracowywania budżetu zadaniowego 

4.4. Funkcje państwa - pierwszy szczebel klasyfikacji zadaniowej. 

4.5. Stopnie klasyfikacji zadaniowej 

4.6. Przykład wdrażania budżetu zadaniowego 

4.7. Budżet zadaniowy jako rozwiązanie służące poprawie wydatkowania środków 

publicznych 

 

5. Podejście procesowe w nowoczesnym zarządzaniu logistycznym 

5.1. Pojęcie i klasyfikacja procesów  

5.2. Najważniejsze zalety modelowania procesów biznesu 

5.3. Oprogramowanie ARIS 

6.  Współczesne metody wsparcia informatycznego 

6.1. Wsparcie informatyczne dla logistyki, finansów i kadr 

6. 2. Koncepcja systemu informatycznego jako istotnego ogniwa strategii organizacji 

6.3. Wprowadzenie zmian organizacyjnych w logistyce, organizacji, instytucji i firmach 

w oparciu o technologie informacji  

6.4. Zintegrowany (Wieloszczeblowy) System Informatyczny Logistyki, Finansów  

i Kadr  

 

7.  Systemy identyfikacji wyrobów fundamentem systemów informatycznych 

7.1. Podział i charakterystyka identyfikacji wyrobów 

7.2.  Podstawy prawne identyfikacji wyrobów 

7.3. Cechy Jednolitego Indeksu Materiałowego  
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7. 4. Struktura organizacyjno funkcjonalna Jednolitego Indeksu Materiałowego 

7. 5. Etapy procedury nadawania Jednolitego Indeksu Materiałowego  

7.6. Identyfikacja wyrobów w oparciu o kody kreskowe 

7.7. Geneza technologii identyfikacji radiowej 

 

8. Handel elektroniczny – jak skutecznie walczyć z korupcją 

8.1. Handel, powstanie, rozwój i charakterystyka 

8.2. Handel, giełda, aukcja elektroniczna 

8.3. Uregulowania normatywno-prawne w handlu elektronicznym  

8.4. Handel elektroniczny dla klienta indywidualnego. Istota zakupów przez Internet  

8.5. Zakupy przez Polską Platformę Przetargową   

8.6. Korzyści i ograniczenia w handlu elektronicznym 

8.7. Handel elektroniczny w organizacjach, instytucjach i firmach  E-learning  (wiedza 

na odległość) na potrzeby logistyk 

 

9.1. Podział i charakterystyka szkoleń e-learningowych 

9.2. Standaryzacja procesów e-learningowych 

9.3. Korzyści  i ograniczenia ze szkoleń e-learningowych 

9.4. Obszary zastosowań - przykład szkoleń   

9.5. Platformy szkoleniowe  
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Zakończenie 

Organizacje, instytucje i firmy przyszłości staną się inteligentne, wirtualne, 

uczące się, oparte na wspólnej wizji i podejściu systemowym. W łatwy też sposób 

pozyskiwać i wykorzystywać będą nowoczesne technologie. Za tymi wyzwaniami 

podążać będzie zapewne logistyka w tym poszczególne procesy związane  

z zarządzaniem logistyką. Dlatego konkurencja na rynku wzmacnia pragnienia  

i oczekiwania wielu logistyków, aby w szerszym stopniu już dzisiaj zastosować 

nowoczesne technologie informatyczne.  

Przeprowadzona w opracowaniu analiza potwierdziła założoną na wstępie 

hipotezę, że organizacje, instytucje oraz firmy, w których funkcjonuje logistyka chcąc 

działać sprawniej i efektywniej, powinny cięgle poszukiwać a następnie stosować 

pojawiające się na rynku nowoczesne technologie (rozwiązania) informatyczne.  

W konsekwencji skutkować to będzie potrzebą pozyskiwania wysoko kwalifikowanego 

personelu i stałego jego doskonalenia zawodowego. 

Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań pozwoli na poprawę funkcjonowania 

logistyki w organizacjach, instytucjach i firmach oraz doprowadzi do osiągnięcia 

wymiernych korzyści finansowych i ekonomicznych. Największe korzyści uzyska się 

tylko wtedy, gdy w organizacjach, instytucjach i firmach wdrożone zostaną 

Zintegrowane (Wieloszczeblowe) Systemy Informatyczne, które swym zakresem wraz  

z logistykę obejmą finanse i kadry. Zastosowane ich w logistyce pozwoli na: 

 dostarczenie w czasie rzeczywistym wiarygodnych informacji o stanie całego 

majątku organizacji, instytucji czy firmy a przedstawiona informacja będzie dotyczyła 

ilości, wartości oraz uwzględni cechy jakościowe zgromadzonych zasobów, 

 zwiększenie aktualności, kompletności i wiarygodności informacji źródłowych, 

stanowiących podstawę procesów ocenowych, planistycznych i decyzyjnych, 

 sprawowanie nadzoru nad przepływem składników majątku między 

poszczególnymi elementami w odpowiednim: czasie, miejscu, ilości i jakości, 

 zapewnienie zautomatyzowanej wymiany informacji i sprawozdawczości  

w logistyce,  

 dostarczenie narzędzi do bieżącej kontroli realizacji wydatków budżetowych  

i ujednolicenia procesu planowania logistycznego, 

 prowadzenie efektywnej ewidencji i nadzorowania wydatków związanych  

z procesami logistycznymi, 
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 zapewnienie zabezpieczenie logistyczne w każdych uwarunkowaniach, w tym 

zabezpieczenia logistyczne kontraktów poza granicami kraju, 

 umożliwić prowadzenie zakupów elektronicznych, co zapobiegnie zjawiskom 

korupcyjnym, 

 przekazywać wiedzę na odległość bez ograniczeń czasowych i odległościowych, 

 wprowadzić kompatybilność z rozwiązaniami stosowanymi w gospodarce 

narodowej i Unii Europejskiej.  

Przeprowadzone analizy obejmujące przedstawione rozwiązania, wsparte 

praktycznymi doświadczeniami autora, potwierdzają potrzebę podjęcia odpowiednich 

działań, zmierzających do zastosowania nowoczesnych rozwiązań, dotyczących 

realizacji zasadniczych przedsięwzięć informatyzacji logistyki w organizacjach, 

instytucjach i firmach. W efekcie końcowym to właśnie w logistyce w stosunkowo 

krótkim czasie można osiągnąć największe korzyści organizacyjne i ekonomiczne.  

W toku badań okazało się, iż działania związane z budową systemu informatycznego są 

przedsięwzięciem daleko wykraczającym poza sferę czysto techniczną i wymagają 

wieloaspektowego ujęcia. System informatyczny w trakcie budowy staje się integralną 

częścią organizacji, instytucji (nie istnieje bez nich jako samodzielne rozwiązanie).  

Ze względu na duży obszar tematyczny, związany z wdrażaniem nowych 

technologii, w opracowaniu analizie zostały poddane tylko te jego części, które – 

zdaniem autora – przez swoją nowoczesność i uniwersalność powinny zainspirować 

decydentów w pierwszej kolejności do dalszych prac i poszukiwań w tym zakresie.  

Autor, przekazując do rąk Czytelników niniejszą książkę, pragnie wspierać 

powszechną dyskusję oraz prace, które mają na celu doprowadzenie do skutecznego, 

sprawnego, racjonalnego planowania i wdrażania oraz użytkowania nowoczesnych 

rozwiązań informatycznych w logistyce. Na czoło wysuwa się potrzeba promowania 

przedstawionych w publikacji rozwiązań w pierwszej kolejności śród decydentów, 

ponieważ to od nich zależy decyzja o skali i sposobie wdrażanych rozwiązań. Duże 

znaczenie dla powodzenia w przyszłym wdrożeniu i osiągnięciu oczekiwanych 

rezultatów ma także akceptacja i zaangażowanie pracowników, Są to ważne czynniki 

jeśli oczekujemy aby rozwiązanie zakończyło się sukcesem. Nie bez znaczenia 

pozostaje także potrzeba  przekazywane informacji o nowoczesnych rozwiązaniach 

dydaktykom (wykładowcom), studentom i przyszłym logistykom. Takie podejście 

powinno przyczynić się do poprawy świadomości tych wszystkich, od których 

zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w logistyce zależy. Na zakończenie autor 
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zapraszając do dalszych analiz tych wszystkich, którym nie jest obojętne zastosowanie 

nowoczesnych rozwiązań, pragnie wyrazić życzenie, aby ich zastosowanie w praktyce, 

w możliwie krótkim czasie mogło  przyczynić się do poprawy efektywności logistyki na 

poszczególnych szczeblach organizacyjnych i w poszczególnych działach (służbach) 

organizacjach, instytucjach i firmach. 
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Conclusion 

 

In the future organizations, institutions and companies will become intelligent, 

virtual, trained and based on common vision and system approach. They will also gain 

and use modern technologies easily. Certainly, logistics including processes connected 

with logistics management will face these challenges. That is the reason why market 

competitiveness enhances expectations of many logisticians to implement modern 

technologies to much greater extent than today. 

The analysis conducted in this work supports the hypothesis defined at the 

beginning that the organizations, institutions and companies in which logistics functions 

and which want to perform more efficiently and effectively should implement modern 

IT systems (solutions). As a result there will be the need for highly qualified personnel 

and its constant training. 

Adaptation of suggested solutions will improve the way logistics operates in 

organizations, institutions and companies, which will bring measurable financial and 

economic benefits. The most beneficial for organizations, institutions and companies 

will be implementing Integrated (Multistage) IT systems embracing logistics with 

finances and HR. This will facilitate: 

 delivery of reliable information about condition of the whole organization, 

institution or company assets in a real time, and this information will be about the 

quantity, value of stored resources including also their qualitative features, 

 enhancing relevance, completeness and reliability of source information basic for 

evaluating, planning and decision-making processes, 

 monitoring transfer of assets between single elements in a right time, place, 

quantity and quality, 

 ensuring automated exchange of information and reporting in logistics, 

 providing tools for current control of budget expenditures and unification of 

logistic planning process, 

 effective recording and monitoring of expenditures on logistic processes, 

 ensuring logistic security in any conditions, including contract abroad, 

 electronic purchasing, which prevents corruption, 

 delivery of knowledge without limits of time and distance, 

 compatibility with solutions adopted in national and EU economy. 

The analysis of the solutions discussed above enriched with practical author’s 

experience  prove that there is the need for adopting modern solutions to create 

computer aided logistics in organizations, institutions and companies. As the end-result 

it is the field of logistics where the biggest organizational and economic benefits may be 

obtained in the relatively short time. In the course of research it appeared that building 

IT system is an enterprise reaching far beyond strictly technical sphere and requires 

multidimentional approach. IT system while being built becomes gradually an integral 

part of an organization, institution or company (it does not exist without them as an 

independent solution). 
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Considering the wide thematic range connected with implementing modern 

technologies, the work analyses only those parts, which in the author’s opinion, as 

modern and universal, should inspire authorities first to further works and research in 

that matter. 

 Presenting this book to the readers, the author would like to support the public 

discussion and works which aim at introducing effective, efficient planning and using 

modern IT systems in logistics. Firstly, there is a necessity to promote described 

solutions among decision-making bodies, since they decide about the extent and 

methods of adopting this solutions. Acceptance and commitment of personnel are also 

important for effective future implementation an achievement of expected results. These 

are crucial factors if the enterprise is to be completed successfully. The need to inform 

lecturers, students and future logisticians about modern solutions plays its part.  This 

approach should boost awareness of those on whom implementation of modern 

solutions in logistics depend. Summing up the author invites to further analysis those, 

who support introducing modern solutions, and expresses the wish that this practical 

implementations in the shortest time possible could contribute to enhancing efficiency 

of logistics on the single organizational levels and departments (services), 

organizations, institutions and companies. 
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