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Management of supply chain
and networks of enterprises
Zarządzanie łańcuchem dostaw i sieciami przedsiębiorstw
The purpose of this paper is to examine how supply chain
management principles influence on different forms of
enterprises' integration. Research problem relates to the
effects of the integration of the particular organizational
forms. The results of research indicate that a significant
relationship has been established between and supply
chain performance and the effects of the integration. The
findings reveal that networking is significantly related to
integration, and that informal integration is more
important than formal one.

Celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób zasady zarządzania łańcuchem dostaw wpływają na różne formy integracji przedsiębiorstw. Problem badawczy przedstawiony w artykule dotyczy efektów integracji poszczególnych form organizacyjnych w przedsiębiorstwach. Wyniki badań wskazują,
że istnieje związek między wydajnością łańcucha dostaw,
a efektami wynikającymi z integracji w samym łańcuchu.
Wyniki pokazują również, że powiązania sieciowe są związane z integracją, a także nieformalna integracja jest ważniejsza niż formalna.

Key words:
networks, enterprises, supply chain.

Słowa kluczowe:
sieci, przedsiębiorstwa, łańcuchy dostaw.

Introduction

theoretical basis. In undertaking the aforesaid
problem, it is essential to emphasize that the supply
chain is an intricate economic category as there is
a multitude of definitions that distinguish supply
chains. Subject-related literature provides many
general definitions and inter-connected supply
chains and networks of enterprises. Apart from the
general definitions, the chosen descriptions of
identification have been indicated that confirm the
convergence of the supply chain with the network of
enterprises. This convergence confirms one of the
most acknowledged definitions in accordance to
which "a supply chain is a network of organizations
that are engaged by way of ties with suppliers and
clients in various processes and activities which
create value in the form of products and services
provided to the final consumers" (Christopher,
1998). Another definition comes down to the claim
that "the supply chain consists of a network of plants
and manufacturers that supply the raw materials and
components, while subsequently processing them
into semi-products and sub-assemblies and
ultimately the finished goods, while subsequently
facilitating their consumption by the final consumer"
(agchi, 2000). In literature, the definition of the
network of supply chains is also to be found. In terms
of their characteristics, the existence of relations with
suppliers and/or clients is emphasized, as well as the
concentration on the functioning areas. By referring

Functioning of supply chain management has
been the subject of many scientific discussions. As
enterprises seek to develop partnerships and
effective links with trading partners and clients,
processes become more complicated than ever
before. Physical logistics become more dependent on
networking, and these creation of network can help
to effective arrangements. Enterprsies are then faced
with the management issues of network processes
and relationships creating an inter-dependence. To
cope with various issues, many enterprises are
rearrangemening their strategical and operational
processes to better manage their environmental
dynamics and to achieve competitive advantage as
well as to satisfy their clients.

Premises of functioning
of supply chains
Carrying out analysis of the processes of
management in the context of the subject of
deliberations justifies the restriction of the
problematic issues to first and foremost the
conceptualization of the relations of the supply chain
and networking of enterprises. The identification of
the afore-mentioned issues is to be found at the
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Figure 1
Relational map of supply chains and networking
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to the research results, the authors in question
emphasized that the problems of distribution,
supplies, sales and promotion prevailed
(Mierzejewska, Tomaszewski, 2016). A further
definition defines a supply chain as an intricate
network of economic entities within the framework
of which the flow of products and services is
executed, as well as the flow of capital and
information (Mesjasz-Lech, 2014). On the basis of
the dependencies of the supply chains and
networking presented, it is justifiable to indicate the
relational map in this area (Fig. 1). The map
illustrates the areas of the efficiency of the network
and supply chains. These areas relate to the
management of finance, creation of the value for
clients, as well as strategies of network activity and
supply chains. The perspectives of the relations of
supply chains and the networking of enterprises are
of particular importance. In this context, it is
essential to refer to the strategies, particularly for the
aims of the supply chain.
The creation of the supply chain is determined by
various aims, of which economic aims are of
fundamental importance (Witkowski, 2003).
It is assumed that the reduction of costs is one of
the more significant economic aims of the supply
chain (Surowiec, 2015), thus ensuring the increased
level of competition. One of the more significant
sources of reducing costs in the supply chain is the
reduction in the level of stocks. "Cost reduction is
often considered an important objective for
purchasing and supply personnel" (Baily, 1997). In
further deliberations, it is emphasized that "cost
reductions of this order are sometimes thought to be
possible only by substituting inferior goods or
patronizing inadequate suppliers" (Baily, 1997). The
level of importance of costs in the supply chains is
underlined by R. Kaplan and R. Cooper. This
category has a direct impact on the management of
costs and efficiency (Kaplan, Cooper, 2000).

Networking of enterprises
as integrated organizations
In the analysis of networking, it is necessary to
assume the justified view that "inter-organizational
networks are taking on a greater level of importance
in the economy (levels of international cooperation,
as well as national and regional cooperation and
cooperation between the enterprises) in science
(scientific-research networks, design networks), or in
private life (social networks; Jelonek, 2012).
Consequently, the significance of networking is
aptly deemed to be that "functioning in the network
structures is one of the significant determinants of

4

the contemporary economy. The genesis of their
development is perceived to be in the cooperative
ties" (Sopińska, Tomaszewski, 2012). In the context
of the significance of networking, it is necessary to
refer to the network paradigm in which the creation
of the competitive advantage of an enterprise is
determined by various factors. The network
structure is of fundamental importance as well as the
position and the relations of an enterprise in the
network, while also the skill to avail of entities in the
network (Staniec, 2013). The networking of
enterprises is an important problem of the
integration of economic units. Networking
constitutes the economic category which is featured
by the uniform set of organizational solutions that
illustrates the vast differentiation of the quantitative
and qualitative parameters (Staniec, 2015). In
subject-related literature, there is also a reference to
space. A sample reference concentrates on the
following: "issues associated with challenges… in the
context of global space with particular regard for
inter-organizational networks" (Pachura, 2016). In
further deliberations, due to the aim of the work
there has been a focus on the current directions of
research occurring in the context of networking that
are aimed at defining the essence of the systemic
efficiency of the network subjects. The problem
formulated in the afore-mentioned manner directly
refers to the effect in a cost relation. However, in
networking, the importance of the roles, functions and
managerial qualities are emphasized with relation to
the people and institutions bearing responsibility for
the efficient management of the network J. Niemczyk,
R. Trzaska. There is a reference to the value of the
enterprise to be found at the basis of the network
efficiency. The process of creating value integrates
with the cooperative activity of the enterprises within
the framework of the network itself, while
simultaneously designating the level of competition in
the sphere of acquiring the generated value
(Ziólkowska, 2013). Hence, it is also possible to refer
to the claim that the most valuable solution from the
viewpoint of the strategies of the network is that of the
creation of values in its own arrangement of network
values" (Niemczyk, Lachota, 2014).
A network of values is an integral strategic
element of an enterprise as the process orientation in
a company increasing activity and transparency of
actions, making coordination and integration of tasks
easier, better recognition of customer preferences, as
well as realization of strategic goals (Barcik,
Dziewiński, Jakubiec, 2015).
In terms of the aspects of the strategies of
networking, one of the most significant problems is
that of network awareness (Bylok, Kucęba, Pabian
2011). The aforesaid sphere has become the subject
of two- stage research which concentrated on the
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Table 1
Cooperation with entities cooperating with clients, suppliers and competitors of the enterprise
Cooperation with the same entities
in the case of the following
Suppliers
Client
Competitor

Precisely with
the same entities (1)

Only with
some of the entities

At least with
same entities (1+2)

7.4%

74.3%

81.7%

2.3%

78.1%

80.4%

13.2%

83.8%

97.0%

Source: Kawa, Pierański, 2015.

diagnosis of the state relating to the network
awareness of Polish managers.
In the first stage, qualitative research was
executed by means of group interviews with the aim
of defining the notion of awareness. Identification
of the awareness was executed in terms of two
aspects. In one of these, there was a focus on the
assumption that the network matched the set
number of independent entities between which
there are relations of a long-term nature. The
second aspect constitutes the derivative assumption
that each enterprise is a subjective element in the
network structure, regardless of the scope of its
activity in the network. By focusing on the
afore-mentioned aspects, the research aim was
defined that was identified as setting a diagnosis in
terms of the sphere of the level of awareness of
managers in taking up the positions of the
represented enterprise in inter-organizational
relations.
The second stage is that of quantitative research
whose aim was the response to the question relating
to the existence of network awareness in
enterprises. Research indicates that only half of the
surveyed enterprises are aware of the existence of
relations of the particular enterprise with other
network entities. A summary of the research has
been illustrated in the following table 1.
In the summary of the research it is stated that
the network identification of managers in the
notion of theory and practice varies to a certain
extent. Networking in the theories of science of
management is more appreciated than in the case
of practice represented by the managers of
enterprises. A similar nature of strategic analysis
was executed in the sphere of competence. Analysis
was carried out on the competences of the network
by emphasizing their essence. Identification of
competences is as follows: leadership in the
network, coordinative ability regarding the network
activities and the level of awareness of the
competence levels of the network members (Olko,
2014).

Management of supply chains
and networks of enterprises
in terms of the aspect
of aims and effects of
an integrated organization
The analysis of the functioning of supply chains
and networks of enterprises justify the undertaking
of the problem of the management of the
cooperating entities. Hence, it is justifiable to
indicate the concept of the management of the
supply chain which is identified with the process of
the most advanced period of development, together
with the integrated activities of logistics. In this
context, P. Blaik claims that a new quality of the
management of supply chain has emerged. With
reference to the aforesaid new quality, problems
relating to the international perspectives, together
with integrative activity are exposed in the field of
the flow of tangible goods, as well as information and
financial goods. The author at hand also underlines
the necessity of a consistent orientation towards the
needs of clients and first and foremost exposes the
integrative aspects of management. Thanks to these
processes, the integration of the entities of the supply
chain takes place. The consequence of the
occurrence of the afore-mentioned integrative
processes is the possibility of managing the supply
chain that is identified as the optimal formation of
the processes occurring in the supply chain (Blaik,
2010). The aforesaid aspect of deliberations
constitutes the appropriate space of reference for
networks of enterprises. In the process of managing
the supply chain, it is essential to provide answers to
the following questions. The first question relates to
the boundaries of the supply chain that encompass
the particular enterprise. In the second question, we
provide answers in the sphere of the position of the
enterprise, its activity and method of establishing the
final client (Jokiel, 2014).
The afore-mentioned answers synthesize the
essence of the supply chain, while simultaneously
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Figure 2
Paradigms and metaphors in philosophy of management of supply chains and networks of enterprises

Source: Prepared on the basis of the following: Świerczek, 2012, p. 4.

indicating the justification of the reference to the
occurring relations in the processes of the flow of
tangible goods and information goods. Providing
responses to such formulated questions is also fully
justifiable if the subject matter of deliberations is
that of networks of enterprises in the context of the
processes of management.
By focusing on the epistemological and
ontological assumptions, we identify the aims of the
supply chain and the network of enterprises, while
simultaneously indicating the metaphors of these
organizations. The focal point of the philosophy of
the management of the supply chains and the
networks of enterprises is however the quantification
of the synergy effects achieved by the integrated
organizations.
The mutual relations illustrated in the structure of
the supply chain and the network create new quality
facilitating the achievement of the synergy effects
and the assumed goals (Laskowska-Rutkowska,
2013).
Thus, it is justifiable to refer to the claim
according to which the aim is acknowledged to be the
generation of synergy arising from the interaction
between products, technologies and markets (Rokita,
2010). Interactions of this type occur in the supply
chains and networks. Substantive convergence exists
in the view by which the essence comes down to the
conclusion that "the fundamental issues of logistics
and management of supply networks are analysed
against the backdrop of the networks of ties between
enterprises" (Ciesielski, 2014). The afore-mentioned
reference relates to the higher forms of supply chains

6

and networks, namely the management of supply
networks. A similar nature of the relation of the aims
of the supply chain appear in the process of
co-sharing the aforesaid chain. It is possible to state
that the aim of co-sharing the supply chain is the
achievement of additional benefits from the synergy
effect as the result of the connection of the chosen
elements of its chains by the firm in question, which it
would not be able to achieve independently (Kamiński,
2013). Taking account of the aims and the results of
the functioning of the supply chains and networks fits
in with the paradigms and metaphors of the
afore-mentioned integrated groups of enterprises.
Hence, it is essential to reflect the aforesaid
processes in the strategic planning. It is claimed that
strategic planning is the most fundamental form of
planning as it identifies objectives and establishes the
basic steps to reach them. (Hampton, 1977)
The continuation of the aforesaid processes is
realized as it is now clear to many corporations that in
order to have the very strongest combination of
competitive
advantages,
MNCs/multinational
corporations should blend elements of both global and
multi-domestic strategies into their worldwide
operations (Dess, Miller, 1993). On this basis, the
practical aspects of the management of the supply
chains and networks of enterprises are indicated.
Within the framework of the aforesaid processes the
co-sharing of the aforesaid chain and networks
appear.
In economic practice, it is possible to indicate the
enterprises that realize the process of co-sharing its
supply chain which are Kimberly-Clark Corp. and
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Table 2
Number of enterprises
Number of enterprises
Integrational structure of enterprises

Network

Supply chain

Cluster

Other form of organization

Total

Period of functioning up to 3 years
Between 3 years and 6 years
Between 6 years and 9 years
Over 9 years

28
12
18
15

12
15
17
21

16
19
22
20

21
28
23
27

77
74
80
83

Position of enterprise
leader
partner

26
27

19
46

12
65

—
—

57
138

Type of integration
formal (contract)
informal

23
30

16
49

62
15

—
—

101
94

Nature of integration
National level
International level

43
10

34
31

56
21

83
17

216
79

Aim of integration
Strategy of leadership
innovativeness
joint market

18
30
5

28
22
15

19
31
27

29
33
38

94
116
85

28
29
22
28

34
26
19
32

45
27
24
26

62
24
31
17

169
106
96
103

31

36

28

25

120

Effects of integration
(more than one effect indicated)
Reduction of costs
Joint distribution centres
Joint transportation activity
Improvement of level of customer service
Increase in corporate social responsibility
of enterprises
Source: Self-analysis on the basis of survey research.

Unilever from the cosmetics branch. A multitude of
activities of the aforesaid process caused the
occurrence of savings of the costs of transportation
and shortening of the cycle of supplementing stocks.
Moreover, the effect achieved was the reduction of
the level of stocks by 30% while ensuring the
availability of goods at a level that eliminates
shortfalls (Kamiński, 2013).
A significant undertaking in terms of co-sharing
the supply chain was the creation of a joint
distribution centre. The aforesaid undertaking gave
rise to the synergy effects of co-sharing the supply
chain by the firms Kimberly-Clark Corp. and
Unilever.
By taking account of the problems of the
management of the supply chains and networks,
empirical research was carried out in the enterprises.
The research analysis encompassed 295 enterprises
from the sector of SMEs. The basic questions related
to the position of the enterprises, as well as the type
and nature of integration. The most important
questions were deemed to be those that gave answers
which identified the aims and effects of the
integration of enterprises.

In the sample of enterprises analysed, the most
numerous group constituted the ones which have
been functioning on the market for over 9 years
(27.1% of the total number of enterprises analysed),
whereas the least number were those which had been
established a maximum of 3 years previously
(23.1%). The remaining two groups of enterprises
that have been functioning on the market between
3 and 6 years, as well as from 6 to 9 years were
represented by 24.1% and 25.7% respectively in
terms of the research on enterprises. The structure of
the analysed group of enterprises has been presented
in Fig. 3 with regard to the form of organization.
In the structure of the integrated enterprises, the
following have been distinguished: networks, supply
chains, clusters and other organizational forms.
Likewise, other integrated organizational forms have
been indicated in surveys (e.g. mutual agreements).
With reference to the afore-mentioned groups,
enterprises held the position of a partner, while that
of a leader to a much lesser extent.
Analysis of the type of integration illustrates
informal integration prevails over formal integration
in networks and supply chains. The reverse situation
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Figure 3
Structure of analysed enterprises with regard
to the form of organization

the effects of conducting joint transportation activity
are also distinguished.
The measurement of the dependency between the
qualitative variable illustrated in the correlation
table involved the utilization of the chi-square
measurement:
r

k

χ = ∑∑
2

i =1 j =1

nij2
nˆ ij

−n

whereby:

nˆ ij =

ni. ⋅ n. j
n

n — number of attempts, ni — sum of numbers in the
i verse (i = 1, …, r), nj — sum of numbers in j — this
column (j = 1, …, k), nij — empirical numbers,
nij-theoretical numbers.

Source: Self-analysis on the basis of survey research.

occurs in the group of clusters. The basic reason for
such a type of relation is perceived to be the
subsidization of enterprises associated in clusters
within the framework of EU programs (Bojar, 2009).
Evaluation of the nature of integration indicates
the domination of the structures at a national level
(73.2% of the total number of enterprises surveyed).
A significant number of international ties only
appear in supply chains (almost 48% of enterprises
functioning within the framework of supply chains
are characterized by an international level of
integration). The most important research problems
should be acknowledged to be the aim of the
integration and the effects of these processes. In the
case of the groups of enterprises running activities
within the framework of a network or supply chain,
the most important aims of integration are widely
acknowledged to be that of innovativeness and
leadership strategy. Joint markets for goods in
networks and supply chains are markedly lower in
terms of significance. The level of significance of the
goods markets in clusters and other organizational
forms is however higher than with reference to the
networks and supply chains.
The final research problem relates to the effects of
the integration of the particular organizational
forms. In the structure of effects, the greatest
importance is attached to the reduction of the costs
and the creation of the joint distribution centres.
Likewise, the effects gained from the increase of
CSR of enterprises and the improvement of the level
of customer service are also important. Moreover,

8

Does the "position of the enterprise" depend on
the form of organization?
1) Does the "type of integration" depend on the form
of organization?
2) Does the "nature of integration" depend on the
form of organization?
3) Does the "aim of integration" depend on the form
of organization?
4) Does the "form of integration" depend on the
period of functioning of an enterprise?
At the level of significance of 0.01, there are no
grounds for the rejection of the zero hypothesis by
assuming that no correlation dependency exists
between the form of the organization and the period
of the functioning of the enterprise. This signifies
that in the sample of enterprises analysed, it is not
possible to perceive the relation between the length
of the period of functioning of enterprises on the
market and the form of organization chosen by them.
At the level of significance of 0.01, it is necessary
to reject the zero hypothesis in favour of the
alternative hypothesis in the case of the remaining
four test procedures (Compare: Table 6). This
signifies that a significant correlation dependency
exists between "the position of the enterprise" and
the chosen form of organization. Enterprises
associated in networks with a similar frequency held
the position of both a leader and a partner, whereas
in the case of the remaining organizational forms
appeared in the role of a partner.
Furthermore, the occurrence of a significant
correlation dependency was declared between the
type of integration and the organizational form of an
enterprise. At the level of significance of 0.01, it is
possible to confirm the occurrence of a significant
correlation dependency between the chosen form of
organization and the nature of integration. The
evaluation of the nature of integration indicates the
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Table 3
Results of survey research relating to the form of organization of enterprises and their position
Position
of enterprise

Form of organization
Network

Supply chain

Leader

26 (12)

19 (14.8)

12 (17.5)

10 (22.7)

67

Partner

27 (41)

46 (50.2)

65 (59.5)

90 (77.3)

228

53

65

77

100

295

Total

Cluster

Other form of organization

Total

Source: Self-analysis. The theoretical numbers designated for chi-square statistics have been placed in brackets.

Table 4
Results of survey research relating to the form of organization of enterprises and type of integration
Type of
integration

Form of organization
Network

Supply chain

Formal (contract)

23(33.4)

16(41)

62(48.5)

85(63.1)

Informal

30(19.6)

49(24)

15(28.5)

15(36.9)

109

53

65

77

100

295

Total

Cluster

Other form of organization

Total
186

Source: Self-analysis. The theoretical numbers designated for chi-square statistics have been placed in brackets.

Table 5
Results of survey research relating to the form of organization of enterprises and nature of integration
Nature of
integration

Form of organization
Network

Supply chain

National level

43(38.8)

34(47.6)

56(56.4)

83(73.2)

216

International level

10(14.2)

31(17.4)

21(20.6)

17(26.8)

79

53

65

77

100

295

Total

Cluster

Other form of organization

Total

Source: Self-analysis. The theoretical numbers designated for chi-square statistics have been placed in brackets.

Table 6
Results of survey research relating to the form of organization of enterprises and aim of integration
Aim of
integration

Form of organization
Network

Supply chain

Strategy of leadership

18(16.9)

28(20.7)

Innovativeness

30(20.8)

22(25.6)

Joint markets

5(15.3)

15(18.7)

53

65

77

Total

Cluster

Other form of organization

19(24,5)

Total

29(31.9)

94

31(30,3)

33(39.3)

116

27(22,2)

38(28.8)

85

100

295

Source: Self-analysis. The theoretical numbers designated for chi-square statistics have been placed in brackets.
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Table 7
Results of survey research relating to the form of organization of enterprises and the period of its functioning
Form of organization

Period of
functioning

Network

Supply chain

No shorter than 3 years

18(12.2)

12(15)

16(17.7)

22(23.1)

68

Over 3 years and no shorter
than 6 years

9(12.8)

15(15.6)

19(18.5)

28(24.1)

71

Over 6 years and no shorter
than 9 years

14(13.7)

17(16.7)

22(19.8)

23(25.8)

76

Over 9 years

12(14.4)

21(17.6)

20(20.9)

27(27.1)

80

53

65

77

100

295

Total

Cluster

Other form of organization

Total

Source: Self-analysis. The theoretical numbers designated for chi-square statistics have been placed in brackets.

Table 8
Results of test of independence of chi-square (executed on the basis of data stipulated in tables 1–5)
Position
of enterprise
Form of organization

33,963[0,000]

Type
of integration
80,771[0,000]

Nature
of integration

Aim
of integration

Period
of functioning

21,077[0,000]

21,323[0,002]

6,958[0,642]

Source: Self-analysis. The p-value has been provided in brackets.

domination of the structures at a national level
(73.2% of the total number of enterprises analysed).
A substantial number of international ties only occur
in supply chains (almost 48% of enterprises
functioning within the framework of supply chains
are featured by an international level of integration).
The test procedure work carried out in the
empirical section also facilitated the identification of
the existence of the statistically important correlation
dependency (level of significance of 0.01) between the
choice of aims of integration by the enterprise and the
form of organization. In the case of the groups of
enterprises conducting activities within the framework
of the network or supply chain, the enterprises
conducting activities within the framework of the
network or supply chain in the vast majority of cases
acknowledge innovativeness and leadership strategy
to be the most significant aims of integration. Joint
markets for goods in networks and supply chains are
deemed to be of significantly lesser importance. The
level of significance of markets for goods and other
organizational forms is however higher than with
reference to the network and supply chains.
Analysis of the type of integration indicates that in
networks and supply chains informal integration
prevails over formal integration. The reverse
situation occurs in the group of clusters. The basic
cause of this type of relation is assumed to be the
subsidization of enterprises, which are associated in

10

clusters within the framework of EU programs
(Bojar, 2009).

Summary
Evaluation of the nature of integration indicates
the domination of the structures at the national level.
A significant number of international ties only exists
in the supply chains. The most important research
problems should be acknowledged to be the aim of
integration and the effects of these processes. In
terms of aims, innovativeness and leadership strategy
are clearly distinguished. Joint markets for goods in
networks and supply chains are of markedly lower
importance. The level of significance of the markets
for goods in clusters and other organizational forms
is however higher than with relation to the network
and supply chains.
The final research problem relates to the effects of
the integration of the particular organizational
forms. In the structure of the effects, the possibility
of reducing costs and creating joint distribution
centers are of the greatest importance. Likewise, the
effects achieved from the increase in the CSR of
enterprises and the improvement of the level of
customer service are significant. Furthermore,
conducting joint transportation activity is
distinguished among the effects.
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Artefakty zarządzania logistycznego
Artefacts of logistics management

~

Przedmiotem rozważań jest identyfikacja czynników, które
mogą być uznane za artefakty zarządzania logistycznego we
współcześnie pojmowanej logistyce.

The subject of the paper is identification of factors that
can be recognized as artefacts of logistics management in
the contemporary logistics.

Słowa kluczowe:
zarządzanie logistyczne, decydowanie, artefakty.

Key words:
logistics management, deciding, artefacts.

Zarządzanie logistyczne
Dyskusje o istocie logistyki zazwyczaj — prędzej
czy później — doprowadzają dyskutantów do pojęcia zarządzania logistycznego oraz do tego, czy logistykę z tym pojęciem można (lub należy) utożsamiać. W kilku publikacjach wypowiadałem się na
ten temat wskazując, że w moim przekonaniu te
dwa kluczowe pojęcia są ze sobą powiązane, aczkolwiek nie są tożsame. W 2015 roku zaproponowałem i uzasadniłem na podstawie analizy istniejących definicji, jak również po zbadaniu istoty logistyki w różnych jej zastosowaniach, następującą
definicję logistyki: Logistyka to kształtowanie (w drodze zarządzania logistycznego) przepływów materialnych i informacyjnych w celu osiągania dostępności
(do dóbr materialnych lub miejsc) na ustalonych zasadach i priorytetach działań (Szołtysek, 2015,
s. 72). Pojęcie zarządzania logistycznego jest wymienione w zaprezentowanej definicji logistyki
i związane jest z kształtowaniem przepływów materialnych i informacyjnych w celu zgodnym z celem logistyki. W takim ujęciu wykluczone jest
utożsamianie tego pojęcia z logistyką. Zarządzanie logistyczne można zdefiniować jako: oddziaływania informacyjno-decyzyjne (Qid) aparatu zarządzającego sferą logistyki (APzlog), przekazywane kanałami informacyjnymi ukształtowanymi przez stosunki (reguły) organizacyjne (Sorg) na komórki organizacyjne sfery realnej (stanowiska realizujące
procesy i czynności logistyczne; KOrlog). Oddziaływania te powodują, że realizowane przez te komórki zadania w zakresie kształtowania przepływów
materialnych i informacyjnych (Qmi) zmierzają do
osiągnięcia celów organizacji (G) (Szołtysek, 2015,
s. 73).
Można to zapisać w postaci:

12

Zatem zarządzanie logistyczne jest istotą działań
zawodowych logistyków, stanowiąc clou zawodu logistyka w sensie realizacyjnym, niezależnie od tego, czy
tworzona jest strategia, czy podejmowane działania
operacyjne. Zakładałem również różniące się od siebie zastosowania logistyki w obszarze działań militarnych, gospodarczych i społecznych (por. Szołtysek,
Kołodziejczyk, 2009; Szołtysek, Twaróg, 2013; Szołtysek, 2014; Szołtysek, Sadowski, Kalisiak-Mędelska,
2016). Samo istnienie różnych zastosowań nie jest
jeszcze wystarczającą przesłanką do powoływania nowych bytów, zgodnie z XVII wieczną zasadą Ockhama, zmodyfikowaną (czy raczej doprecyzowaną
w odniesieniu do badań naukowych) przez H.P. Grice’a w 1978 roku. Zaproponował on zasadę metodologiczną nazwaną przez niego „zmodyfikowaną brzytwą Ockhama”: nie należy mnożyć sensów ponad konieczność (Grice za: Cole, Morgan, 1978). Współcześnie obie te zasady metodologiczne można sprowadzić do stwierdzenia: nie twórz nowych czynników, jeżeli nie istnieje taka potrzeba, a jeżeli już, to udowodnij najpierw ich potrzebę. Postulat ten nakazuje budować teorię w oparciu o jak najmniejszą liczbę terminów pierwotnych, aksjomatów, praw, zmiennych, stanów, stopni swobody itp. — zaleca w tym zakresie
oszczędność. Znalazłem jednak przyczyny, dla których nie tylko należy uznać, że możliwe jest wyodręb-
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nienie „odmiennych logistyk” będących jej zastosowaniami w odrębnych obszarach z odmiennymi zasadami i priorytetami działań, a te bezpośrednio zmieniają uwarunkowania zarządzania logistycznego (szerzej patrz: Szołtysek, Kołodziejczyk, 2009; Szołtysek,
2014; Szołtysek, 2015).
W takim przypadku warto jest zbadać artefakty
zarządzania logistycznego w owych „odmiennych logistykach”, by zidentyfikować ich rodowód, a w nim
poszukać przyczyn odmienności sposobów postępowania, jakie u logistyków wojskowych, biznesu czy
społecznych można zauważyć. To zagadnienie jest
o tyle ciekawe, że problemy rozwiązywane przez nich
mają tę samą „przepływową” naturę, tj. są związane
z pokonywaniem przeszkód, jakie dla dostępności
dóbr powodowane są przez zakłócenia w przemieszczaniu się owych dóbr (niezależnie od tego, czy podlegają one intencjonalnym zmianom formy, czy też
nie) oraz z zakłóceniami w przepływach informacji
dotyczącymi (w węższym lub szerszym zakresie)
przepływających (lub mających przepływać/sposobiących się do przepływu/dostarczonych do odbiorcy)
dóbr materialnych. Teoria logistyki, mająca swe praźródła w rozmaitych obszarach działalności ludzkiej
(wytwórczej, zarządczej itp.), daje przecież uniwersalne rozwiązania, podlegające jedynie częściowej
adaptacji dla konkretnych potrzeb. Zawarte w dziele
Sun Tzu1 (Sun Tzu, 1994) wytyczne odpowiadają
współczesnym zasadom działania logistycznego. Takich zasad niektórzy autorzy dopatrują się w praktycznym wynalazku Gutenberga i konsekwencjach
w postaci zwiększenia liczby drukowanych egzemplarzy dzieł (patrz: Goban-Klas, 2015, s. 15)2, czy w zasadach działania wielkich centrów transformacji towarów z początku XX wieku3. Zatem można zastanawiać się, dlaczego decyzje w zakresie zarządzania logistycznego na przestrzeni wieków oraz w zmieniających się zastosowaniach logistyki były na tyle odmienne, że zaczęto poszukiwać nowych „odmian logistyki”.

Decydowanie w logistyce
Logistyka najczęściej plasowana jest jako subdyscyplina nauk o zarządzaniu4. Takie zakwalifikowanie skutkuje koniecznością wysuwania na czoło problemów tej subdyscypliny jej podstaw organizacyjnych, do których L. Krzyżanowski zaliczał takie
szczegółowe dyscypliny i specjalności naukowe, jak
socjologia i psychologia organizacji (kierowania),
organizacja pracy, produkcji, wymiany dóbr i sterowanie tymi procesami, analiza systemowa organizacji i teoria podejmowania decyzji (kierowniczych),
techniki organizatorskie i kierownicze, projektowanie systemów informacyjno-decyzyjnych oraz syste-

mów zarządzania i rządzenia, nauka administracji
i wiele innych (Krzyżanowski, 1994, s. 5). To istotne
przypomnienie, szczególnie ważne dlatego, że
współcześnie krajowi teoretycy logistyki wydają się
zapominać o tak szerokich umocowaniach teorii zarządzania. W zarządzaniu, rozumianym najczęściej
jako oddziaływanie zarządzającego na inne osoby,
by te postępowały (działały) w zgodzie z oczekiwaniami (intencjami/zamierzeniami) zarządzającego,
najważniejszym mechanizmem jest kierowanie. To
pojęcie jest zbieżne z poglądem J. Kurnala (Encyklopedia…, 1981, s. 205). Nie ma ono jednolitej formy. Umiejętność organizowania działań indywidualnych i zbiorowych dotyczyła wszystkich — dających
się wyróżnić ze względu na rodzaj celów — form aktywności ludzkiej, takich jak praca, walka, praktyki religijne, zabawa, a kierowanie zbiorowym działaniem
przybierało w zależności od źródła władzy organizacyjnej i przedmiotu działania formę zarządzania, rządzenia, administrowania, dowodzenia, przywództwa
stwierdził L. Krzyżanowski (Krzyżanowski ,1994, s.
10–11). Jeśli w początkowych pracach L. Krzyżanowski nie czynił wyraźnego zróżnicowania między pojęciami „kierowanie” i „zarządzanie”, to w 1999 roku
napisał: wolę pojęcie »kierowanie« z tego względu, że
jego zakres jest szerszy niż pojęcia »zarządzanie«, odnosi się do wszelkich czynności działania zbiorowego,
zresztą — jak wiadomo — kierowanie może przybierać różne formy — przewodzenia, dowodzenia, administrowania, zarządzania, rządzenia (Krzyżanowski,
1999, s. 11).
Na jeden element chciałbym tu zwrócić uwagę —
na różnorodność form kierowania. Te formy są rezultatem (odpowiedzią na) różnorodności (w zakresie
zarówno skali, jak i stopnia skomplikowania, stosunków organizacyjnych oraz tytułu do kierowania) organizacji poddawanych procesom kierowania. Do tej
myśli powrócę później. Dalej wywód prowadzi od
kierowania do decydowania, czyli podejmowania decyzji. Decydowanie to wybieranie raczej tego niż innego kierunku działania, znajdowanie właściwego rozwiązania nowego problemu postawionego przez zmieniający się świat (Rubinstein, 1966 za: Zieleniewski,
1981, s. 481). Decydowanie to dokonywanie nielosowego wyboru w działaniu. Tę myśl J. Zieleniewski
tłumaczy tak: wyboru dokonywanego np. na podstawie
kryteriów estetycznych nie nazwiemy decydowaniem,
jeśli nie prowadzi do jakiegoś działania (np. zmierzającego do nabycia lub pozbycia się dzieła sztuki). Nie nazwiemy też decydowaniem losowania ani podświadomych reakcji na bodźce zewnętrzne, mimo że pośrednio mogą prowadzić do wybrania określonego wariantu działania (Zieleniewski, 1981, s. 480–481). Decydowanie w logistyce jest istotą działania logistyków.
Jest ono związane w głównej mierze z realizacją zarządzania logistycznego. Samo decydowanie (podejmowanie decyzji) w teorii zarządzania jest stosunko-
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wo dobrze rozpracowane. T. Kotarbiński zwraca
uwagę na kwestie gotowości do podejmowania decyzji. Pisze on: w chwili, kiedy trzeba wywrzeć impuls ku
pewnemu celowi, podmiot działający powinien być
w pełni pogotowia (po angielsku mówi się nader zwięźle: to be fit). Taka gotowość wewnętrzna w przypadkach wymagających zmagania się wewnętrznego,
a zresztą nie tylko w takich przypadkach, lecz np.
w przypadkach wymagających uprzedniego kierunkowego nastawienia, obejmuje z konieczności — oprócz
wymienionych stron przygotowania — nadto jeszcze
decyzję wywarcia potrzebnego impulsu, skoro nadejdzie odpowiednia chwila po temu (Kotarbiński, 1965,
s. 174). Tu gotowość wewnętrzna wiązana jest z motywami działania. H.A. Simon przez motywy rozumiał przyczyny — czymkolwiek by one były — powodujące, że osobniki przyjmują jako założenie swych decyzji raczej te, niż inne cele (Simon, 1964, s. 3). Istotą
działania logistyków jest ciągłe doskonalenie przepływów materialnych i informacyjnych, poprzez podejmowanie decyzji o kształcie tychże przepływów.
Samo zaś podejmowanie decyzji, czyli decydowanie,
jest najistotniejszą formą przejawiania się działań
(czynności) kierowniczych (zarządczych), które nauka o zarządzaniu rozpatruje jako wieloetapowy, sekwencyjny proces informacyjno-decyzyjny (Krzyżanowski, 1994, s. 187). L. Krzyżanowski dalej zauważa,
że decyzje, będące »produktem« finalnej fazy owego
procesu, przesądzające koniec końców o tym, co będzie się działo w organizacji i jej otoczeniu, mają bez
wątpienia rozstrzygające, podstawowe znaczenie i one
właśnie znajdują się na frontowej linii przebiegającej
z jednej strony między członem kierowniczym (aparatem zarządzającym) a sferą realną (obiektem kierowanym), z drugiej zaś — między tym członem a otoczeniem organizacji (Krzyżanowski, 1994, s. 187). Ta
świadomość zarządzającego może być okolicznością
ułatwiającą, bądź wręcz przeciwnie — utrudniającą
podejmowanie decyzji logistycznych, jak również różnicującą przydatność (trafność) danej decyzji w zależności od obszaru stosowania logistyki.

Źródła i stosunki władzy
w organizacji jako artefakty
decydowania w logistyce
Wspomniane uprzednio „odmiany logistyki” to jej
zastosowania w obszarze działań militarnych, gospodarczych i społecznych. O uwarunkowaniach podejmowania decyzji w tych obszarach pisałem stosunkowo dużo w nieopublikowanej jeszcze książce „Logistyka społeczna” (we współautorstwie z A. Sadowskim i M. Kalisiak-Mędelską). Napisałem tam, że
stosunkowo proste wydaje się podejmowanie decyzji
logistycznych w obszarze militarnym. Z samej istoty
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prowadzenia działań militarnych wynika ich cel — jest
nim bezpieczeństwo społeczności, bądź jej części —
włączając też kwestie bezpieczeństwa indywidualnego.
Stanowią o tym interesy narodowe Polski. Stąd działania muszą mieć walor skuteczności, są prowadzone
w warunkach utajnienia dostępu do wiadomości, kontroli informacji i arbitralnych decyzji o zakresie upublicznienia takich informacji. Głównym beneficjentem
działań jest społeczeństwo (naród, grupa etniczna
itp.), zaś dominującą przesłanką jest wytyczna organizacyjna. Stąd zasady obowiązujące w służbach mundurowych powinny gwarantować szybkość i skuteczność
działania, niekiedy powiązane z ryzykowaniem własnym życiem i zdrowiem dla ratowania innych, dobrą
organizacją pracy, sprawnością (także fizyczną), ciągłą
gotowością do działania (Wawrzyniak, 2011, s. 393).
Decyzje podejmowane są w warunkach i na zasadach
hierarchicznego podporządkowania i dyscypliny.
Zatem w tym obszarze mamy do czynienia z dowodzeniem, do którego tytułem jest władztwo, a źródłem władzy jest hierarchia służbowa. Dowodzenie
jest rodzajem kierowania organizacją, przyjmując
kompetencje formalne kierującego (władzę formalną) jako kryterium dominujące. Dowodzenie to proces, przez który dowódca narzuca swoją wolę i zamiary podwładnym. Obejmuje władzę i odpowiedzialność
za użycie podległych mu sił i środków do wykonania
zadania (Regulamin, 1999, s. 49).
Zdecydowanie inaczej wygląda podejmowanie decyzji w obszarze gospodarczym (zwanym niekiedy
biznesowym). Jest on mniej sformalizowany i zhierarchizowany, a ponadto u podstaw decyzji leżą przesłanki ekonomiczne i korzystnościowe. Priorytetem
prowadzonych działań jest zysk i ta kategoria leży
u podstaw podejmowanych decyzji logistycznych.
Osiągamy go próbując odnaleźć równowagę (kompromis) pomiędzy oszczędnościami w procesie wytwarzania i dostarczania dóbr do konsumentów a zadowoleniem tychże konsumentów z wymiaru logistycznego ich obsługi (kategoria logistycznej obsługi
klienta). W takim środowisku mamy do czynienia
z zarządzaniem. Sprawa znacznie komplikuje się, gdy
w poszukiwaniu oszczędności kosztowych przy jednoczesnym dążeniu do oferowania wysokiego serwisu
logistycznego znajdujemy powody, by zaniedbywać te
pierwsze przy kładzeniu nacisku na te drugie. Powróćmy na moment do rozważań J. Zieleniewskiego.
To, jaką pobudkę (motyw) wywoła dany bodziec w danej sytuacji u danego podmiotu działającego, zależy
nie tylko od samego bodźca i pozostałych elementów
sytuacji zewnętrznej podmiotu, ale także od trwałych
składników jego osobowości i od zmiennej struktury jego potrzeb (Zieleniewski, 1981, s. 515). Argumenty,
poza podziałem na racjonalne i emocjonalne, mogą
należeć do kategorii ekonomicznych, humanitarnych
bądź organizacyjnych. Ta obserwacja jest też potwierdzana odmiennym podejściem do kategorii zysku w różnych organizacjach.
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Podejście do zysku nakłada na podmioty odmienne schematy postępowania, a zatem i odmienne
kształtowanie decyzji zarządczych. Mam tu na myśli
w szczególności trzeci sektor — obywatelski, który
skupia instytucje, organizacje realizujące różnorodne projekty nienastawione na zysk, ale na polepszenie jakości życia obywateli we wspólnocie. Sektor
ten działa obok sektora publicznego często go
wspierając, bądź uzupełniając. Sektory te działają
autonomicznie, a jednocześnie komplementarnie
w zakresie prowadzonej przez nie działalności
(Szołtysek, Twaróg, Płaczek, Majewska, 2015). Realizacja celu funkcjonowania takich organizacji
zmienia perspektywę spojrzenia zarządczego na
konfigurację wiązki celów. Coraz częściej zaczyna
w niej dominować element społeczny, kształtując
odmiennie od pozostałych rozpatrywanych wariantów kwestie kosztów realizacji osiągnięcia dostępności produktów czy (częściej w sferze społecznej)
usług. Cel ten dotyczy również m.in. spraw motywacji i lojalności, poczucia bezpieczeństwa i rozwoju.
Realizacja celu funkcjonowania opisywanych organizacji może być wspierana działaniami logistycznymi, by (zazwyczaj) zwiększać skuteczność, sprawność bądź korzystność działań, opartych o realizowane przepływy materiałowe i informacyjne. Jeżeli
można stosować wsparcie logistyczne, to decyzje zarządcze w tej sferze również muszą bazować na
zmodyfikowanej wiązce celów. Mowa tu o społecznym zastosowaniu logistyki, w którym mamy do czy-

nienia albo z administrowaniem (ten nurt ma tendencję gasnącą), albo z Nowym Zarządzaniem
Publicznym lub Good Governance. Te obszary
uznaję za artefakty behawioralne5 kształtujące zasady i priorytety decydowania w logistyce. To konkluduje rysunek 1. Ponadto warto zauważyć, że formalne przygotowanie do pracy w logistyce (formalne
wykształcenie) również kształtuje zachowania
Rysunek 1
Obszary logistyki i przypisane do nich rodzaje kierowania

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2
Dyscypliny w ramach programu studiów wyższych przygotowujące logistyków
do pracy w służbach mundurowych, w gospodarce lub w obszarze społecznym

Źródło: opracowanie własne.
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i przekonania menedżerów logistyki. Rysunek
2 prezentuje przykładowy wykaz dyscyplin wykładanych w ramach przygotowania logistyków na poziomie studiów wyższych w wyodrębnionych zastosowaniach logistyki.

Podsumowanie
Tytułem podsumowania prezentuję w postaci syntetycznej relacje między czynnikami tworzącymi władzę, rodzajami kierowania jako artefaktami dla zarządzania logistycznego w obszarze militarnym, gospodarczym i społecznym (tab. 1).

Tabela 1
Wykaz artefaktów dla zarządzania logistycznego
Lp.

Czynniki tworzące
podstawę władzy

Tytuł
do kierowania

Rodzaje
kierowania

Przygotowanie
formalne w zakresie

Artefakt dla

1

Kompetencje formalne

Władztwo

Administrowanie,
Rządzenie,
Nadzór,
Dowodzenie

Ideologii bezpieczeństwa,
strategii, taktyki,
dowodzenia, wdrażające
do posłuszeństwa

Logistyki
militarnej
i częściowo
logistyki
społecznej

2

Kompetencje materialne

Władanie zasobami
lub dysponowanie nimi

Zarządzanie

Zarządzania, finansów,
ekonomii, matematyki,
statystyki, marketingu
i innych kształtujących
postawy przedsiębiorcze

Logistyki
gospodarczej

3

Kompetencje intelektualne
kierującego (cechy, wiedza,
umiejętności, twórcza
aktywność, doświadczenie,
współżycie)

Autorytet osobisty

Przywództwo

Ekonomii współdzielenia,
ekonomii społecznej,
behawioralnej, socjologii,
psychologii, etyki

Logistyki
społecznej w jej
„najczystszych”
zastosowaniach

Źródło: opracowane własne oraz na podstawie: Krzyżanowski, 1999.

Przypisy
1 Wielkie wódz chiński Sun Tzu (544–496 r. p.n.e.) w traktacie Sztuka wojny postulował planowanie działań wojennych w taki sposób, aby nie zniszczyć
własnego potencjału gospodarczego, a także charakteryzował niektóre zasady organizacji gospodarki wojskowej w polu, np. normy prowiantowania, korzystania z zasobów miejscowych, umiejętne wykorzystanie czasu i przestrzeni.
2 „Można zatem uznać wydawanie, drukowanie i dystrybuowanie książki jako towaru handlowego za wdrażanie praktyki logistycznej avant la lettre,
długo przed powstaniem terminu, ale wykazującej niezwykłe talenty użytkowników wynalazku Gutenberga”. Takie stanowisko — moim zdaniem niesłuszne — prezentuje cytowany w tekście autor. Istnienie przesłanek do stosowania logistyki nie jest równoznaczne z jej stosowaniem, a dodatkowo termin
„logistyka” jest znacznie starszy, niż to sugeruje T. Goban-Klas. Historycy zgodnie zwracają uwagę na decydujące znaczenie strategii logistycznej w osiąganiu sukcesów militarnych przez Aleksandra Macedońskiego (356–323 r. p.n.e.). Rozumiał on, że sprawna aprowizacja i rozlokowanie armii mają decydujący wpływ na wyniki walki. W tym celu w trakcie licznych wypraw wojennych do Azji i Afryki założył wiele baz zaopatrzeniowych, które rozwinęły
się w istniejące do dziś miasta: Aleksandrię, Herat czy Kandahar (Engles za Witkowski, 2010, s. 34). Gutenbergowi przypisuje się wynalazek ruchomych
czcionek w roku 1434.
3 W 1923 roku został wydany album The Big Three — Transportation, Transformation, Distribution. Civilisation. Trafford Park. Britain's Workshop and Storehouse 1923, nawiązujący do powstałego w 1896 roku Trafford Park. Analiza zawartości (pisemnej oraz fotograficznej) tego albumu wykazuje, że stosowane
były tam zasady logistyki (zarządzanie procesami przepływu i magazynowania w ujęciu systemowym, koncepcja kosztu całkowitego itd.).
4 Istnieją również inne poglądy, np. M. Chaberek uważa, że źródeł teoretycznych logistyki należy upatrywać w prakseologii i ekonomii, natomiast w wymiarze praktycznym należy sytuować ją w zarządzaniu.
5 Słowo artefakt wywodzi się z języka łacińskiego i powstało przez połączenie dwóch słów — arte oznaczającego „sztucznie” oraz factum — „to co zrobiono”. Artefakt definiowany jest jako przedmiot będący dziełem lub noszący ślady ludzkiej pracy (w odróżnieniu od przedmiotów naturalnych; Kopaliński,
2014). Wiele artefaktów istnieje wyłącznie w ludzkim zachowaniu — zachowaniu jednostki lub całej grupy społecznej.
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Edyta Łońska
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Logistyczne aspekty utylizacji odpadów
plastikowych w kontekście zagrożeń
dla środowiska morskiego
Logistical aspects of plastic waste disposal in the context
of threats to the marine environment
Plastic waste is a global problem of regional differentiation.
The main sources of waste land are: industrial wastewater,
urban, river transport, tourism. To increase the amount of
plastic waste in the sea shipbuilding and its activities related
to the recycling of vessels also contributes. Ocean sources
may include the activity of fishing (commercial fishing),
commercial fleet, the Navy or business research units.
Plastic wastes constitute a very serious problem in the
marine environment. The impact of a multi-faceted,
contribute to the death of organisms and poison the
organism as a result of emissions of hazardous substances,
limit the growth of organisms causing injury as a result of
entanglement, also constitute a form of transport for many
species of plants and animals. In addition to the legal
instruments which act as the regulatory and repressive,
other methods can be used to minimize the amount of plastic
waste in the marine environment. These include the use of
appropriate equipment on vessels, environmental education
in the field of marine pollution, the appropriate strategies
for environmental management, recycling of plastic waste,
or the monitoring.

Słowa kluczowe:
zanieczyszczenie morza, odpady plastikowe,mikroplastik,
MARPOL, spalarnie.

Key words:
marine pollution, plastic waste, microplastic, MARPOL,
incinerator.

Wprowadzenie

drewniane, metalowe, szklane, gumowe, ubrania czy
też papier (Culin, Toni, 2015). Plastiki są widoczne
wszędzie we wszechoceanie, w bardzo dużych ilościach nawet w wodach polarnych. Ze względu na
swoje właściwości, tj. trwałość, niewielką wagę, wodoodporność, relatywnie niską cenę, elastyczność,
plastik jest bardzo atrakcyjnym materiałem, powszechnie wykorzystywanym przez człowieka. Jednak zalety plastiku, po porzuceniu przez człowieka,
mogą stać się jego wadami w środowisku naturalnym.
Plastikowe odpady gromadzą się na niektórych
obszarach morskich tworząc tzw. śmieciowe wyspy,
które powstają w rejonach dużych prądów obroto-

Zanieczyszczenia antropogeniczne stanowią
główne zagrożenie dla środowiska morskiego oddziałując negatywnie na świat ożywiony, strukturę
ekosystemu oraz jego funkcjonowanie. Wspólnie
z zanieczyszczeniami chemicznymi, do których zaliczyć można metale ciężkie, substancje biogeniczne,
czy węglowodory, odpady znajdujące się środowisku
zanieczyszczają plaże, wody powierzchniowe, głębinowe oraz dno morskie wszechoceanów. W głównej
mierze na odpady znajdujące się w morzu składają
się elementy syntetycznych polimerów organicznych
nazywanych powszechnie „plastikami”, elementy
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Odpady plastikowe stanowią problem globalny o zróżnicowaniu regionalnym. Głównymi źródłami lądowymi odpadów są:
ścieki przemysłowe, miejskie, transport rzeczny, turystyka. Do
zwiększenia ilości odpadów plastikowych w morzu przyczynia
się także przemysł stoczniowy i jego działania związane z recyklingiem jednostek pływających. Do źródeł oceanicznych można zaliczyć aktywność połowową (połowy handlowe), flotę handlową, Marynarkę Wojenną czy działalność jednostek badawczych. Odpady plastikowe stanowią bardzo poważny problem
w środowisku morskim. Oddziaływanie ich jest wieloaspektowe, przyczyniają się do śmierci organizmów oraz zatruwają organizmy wskutek emisji substancji niebezpiecznych, w wyniku
zaplątania ograniczają wzrost organizmów, powodują uszkodzenia ciała, dodatkowo stanowią rodzaj transportu dla wielu
gatunków roślin i zwierząt. Oprócz instrumentów prawnych,
które pełnią funkcję regulacyjną i represyjną, można zastosować inne metody w celu zminimalizowania ilości odpadów plastikowych w środowisku morskim. Zaliczyć do nich można użycie odpowiednich urządzeń na jednostkach pływających, edukację ekologiczną w zakresie zanieczyszczenia środowiska
morskiego, odpowiednie strategie zarządzania środowiskowego, recykling odpadów plastikowych czy też ich monitoring.
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mi zabawkami dla dzieci (kaczuszkami) zagubiony
na Oceanie Spokojnym w 1992 roku przez trasportowiec płynący z Chin do USA (Cacciottolo, 2014).
Spośród odpadów plastikowych dostających się do
środowiska morskiego, z platform wiertniczych i wydobywczych najczęściej można znaleźć: kaski, rękawice, 55-galonowe beczki plastikowe i śmieci osobiste. W zależności od regionu pochodzenie odpadów
plastikowych w morzu może być różne, np. na obszarze Morza Śródziemnego głównym dostawcą odpadów plastikowych jest sektor usług turystyczych,
zaś na obszarze wschodniej Azji i w rejonie Morza
Północnego rybołówstwo i transport morski (UE,
2011). Przeprowadzone badania wskakzują, że zatoki i estuaria w pobliżu obszarów zamieszkanych są
najczęściej zanieczyszczone plastikiem ze stref wypoczynku oraz ze źródeł lądowych, podczas gdy na
plażach oddalonych od miejsc zurbanizowanych
plaże zanieczyszczone są tworzywem sztucznym
z rybołówstwa, głównie przez porzucone sieci (Derraik, 2002).

Źródła odpadów plastikowych

Rodzaje odpadów plastikowych

Odpady plastikowe stanowią problem globalny
o zróżnicowaniu regionalnym (UE, 2011). Do morza trafiają głównie z lądu (około 80%), ok. 20%
jest pochodzenia morskiego (STAP, 2011). Głównymi źródłami lądowymi odpadów są: ścieki przemysłowe, miejskie, transport rzeczny, turystyka. Do
zwiększenia ilości odpadów plastikowych w morzu
przyczynia się także przemysł stoczniowy i jego
działania związane z recyklingiem jednostek pływających (Culin, Toni, 2015). Wśród źródeł morskich
można wyróżnić cargo, działalność rekreacyjną,
wojskową, marikultury, morski przemysł wydobywczy (platformy gazowe i olejowe) oraz legalne i nielegalne zrzuty z jednostek pływających. Dodatkowo
duże ilości zanieczyszczeń do środowiska morskiego
mogą dostawać się podczas sztormów i wypadków
jednostek pływających. Do pozostałych źródeł oceanicznych można zaliczyć aktywność połowową (połowy handlowe), żeglowanie rekreacyjne, podczas
którego deponowane są głównie torby plastikowe,
opakowania po jedzeniu, oraz sprzęt połowowy, flotę handlową, Marynarkę Wojenną czy działalność
jednostek badawczych, z których śmieci mogą zostać przypadkowo zwiane przez wiatr lub zrzucone
celowo do morza (Culin, Toni, 2015; Derraik, 2002;
UE, 2011; Allsopp, Walters, Santillo, Johnsto).
W historii transportu morskiego zdarzały się przypadki zagubienia ładunku w morzu w czasie sztormowej pogody. Za przykład może posłużyć zagubiony kontener z zabawkami Lego u wybrzeży Kornwalii w 1997 roku oraz zatopiony kontener butów sportowych z 1980 roku, czy też kontener z plastikowy-

Jednostki rybackie wyrzucają różnego rodzaju
odpady, najczęściej są to butelki plastikowe, torby
plastikowe, sprzęt wędkarski (głównie sieci rybackie, żyłki, pływaki i liny). Spośród wymienionych
odpadów porzucone narzędzia połowowe od ponad
50 lat są narastającym problemem na skalę międzynarodową (Chung-Ling, Ta-Kang, 2013). Oprócz
nich butelki plastikowe są powszechnym składnikiem odpadów z jednostek rybackich. Woda butelkowana jest wykorzystywana bezpośrednio do spożycia lub w celach kulinarnych w kuchni. Ciężko jest
oszacować liczba butelek jaka przypada na każdy
rejs na jednostce pływającej. Jest to zależne od pojemności butelek z wodą, liczba dni w morzu, liczba
rybaków na pokładzie i od obecności na statku urządzeń przenośnych do odsalania wody morskiej. Szacuje się, że w jednodniowym rejsie każdy rybak zużywa od trzech do czterech butelek wody (o pojemności 600 ml). W przypadku rejsów całodobowych
jest to od sześciu do siedmiu butelek na osobę.
Liczba butelek wody uzależniona jest od długości
trwania rejsu oraz od liczby rybaków na pokładzie.
Podczas dłuższych rejsów i większej liczby osób może być wykorzystane więcej butelek z wodą. Jednak
okazuje się, że większe jednostki połowowe pływające w kilkumiesięczne rejsy w odległe rejony połowowe są zazwyczaj wyposażone w przenośne urządzenia produkujące wodę oraz w źródełka z wodą
słodką. W związku z tym paradoksalnie takie jednostki mogą transportować niewielkie ilości plastikowych butelek z wodą i innymi napojami (ChungLing, Ta-Kang, 2013).

‹

wych. Istnieje pięć takich największych obszarów na
świecie: na północnym Pacyfiku, na południowym
Pacyfiku, Oceanie Indyjskim, na północnym Atlantyku, oraz na południowym Atlantyku. Strefy prądów
działają jak komórki akumulacyjne, w których centrach zbierają się odpady. Niezależnie od pochodzenia, odpady plastikowe, gdy dostaną się do morza,
pozostaną w środowisku gromadząc się w nim dalej.
Ich mała waga, duża wytrzymałość, dodatnia pływalność i trwałość wpływają na to, że plastiki w wodzie
mogą rozprzestrzeniać się zarówno horyzontalnie,
jak i wertykalnie. Są transportowane przez prądy na
bardzo duże odległości, do chwili kiedy nie osiądą na
dnie, skąd w wyniku naruszenia osadów przez falowanie czy prądy pływowe (resuspensja) mogą ponownie wrócić do wód i być transportowane powtórnie.
Wpływ na czasowo-przestrzenną dynamikę osadów
ma wiele czynników, takich jak: warunki hydrologiczno-meteorologiczne, topografia wybrzeża, czy też
strefy wejścia, w tym szlaki morskie (Culin, Toni,
2015).

‹

‹
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Rysunek 1
Metody usuwania odpadów plastikowych na jednostkach połowowych

Źródło: Chung-Ling, Ta-Kang, 2013.

Na jednostkach połowowych są stosowane głównie dwie metody utylizacji odpadów plastikowych
przez rybaków: zrzuty bezpośrednio do morza oraz
składowanie odpadów w porcie. Biorąc pod uwagę
problemy środowiskowe, drugi sposób pozbywania
się odpadów jest bardziej przyjazny dla środowiska
morskiego (rys. 1). Wcześniej stosowane sposoby
utylizacji odpadów plastikowych uwzględniały spalanie na morzu. Jednak badania prowadzone przez
C. Chung-Ling i L. Ta-Kang (2013) dowiodły, że metoda ta jest wykorzystywana bardzo rzadko, najprawdopodobniej ze względów bezpieczeństwa i ograniczonej przestrzeni, na której można zainstalować
spalarkę.
Oprócz dużych odpadów plastikowych widocznych
gołym okiem, takich jak butelki, czy sieci, na plażach
i w środowisku morskim można znaleźć granulki
z tworzywa sztucznego (mikroplastiki), które nie
tylko są bardzo niebezpieczne dla organizmów żyjących w morzach i oceanach, ale również pomniejszają walory estetyczne plaż. Mikroplastiki zazwyczaj
nie przekraczają wielkości 5 mm. Mogą je stanowić
granulki do produkcji elementów z tworzyw sztucznych, często są to zdegradowane przez promieniowanie UV, procesy hydrodynamiczne, chemiczne i biologiczne fragmenty większych odpadów. Do tego rodzaju odpadów zaliczyć można również włókna
z odzieży. Granulki zawarte są również w pastach
ściernych służących do czyszczenia pokładów czy kosmetykach (Culin, Toni, 2015). Te drobne elementy
z tworzyw sztucznych mogą rozprzestrzeniać się w ca‹
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łej kolumnie wody, stanowiąc zagrożenie dla organizmów planktonożernych, mogą opadać na dno zagrażając bentosowym organizmom filtrującym, głównie
małżom.

Wpływ na ekosystem morski
Odpady plastikowe stanowią bardzo poważny problem w środowisku morskim. Oddziaływanie ich jest
wieloaspektowe, przyczyniają się do śmierci organizmów oraz zatruwają organizmy w wyniku emisji substancji niebezpiecznych, w wyniku zaplątania ograniczają wzrost organizmów, powodują uszkodzenia ciała, dodatkowo stanowią rodzaj transportu dla wielu
gatunków roślin i zwierząt.
Niezliczona ilość zwierząt morskich została zabita
w wyniku zaplątania czy połknięcia odpadów plastikowych. Według Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations
Environment Programme — UNEP) odpady plastikowe spowodowały śmierć około 1 miliona ptaków
morskich, 100 000 ssaków morskich i niezliczonej ilości ryb poprzez różne oddziaływanie (UE, 2011).
Zaplątanie w plastikowe odpady może zdarzyć się
na wiele różnych sposobów, natomiast rezultat jest
zawsze katastrofalny. Zaplątane zwierzę może utonąć, zostać poranione, może być niezdolne do aktywnego poszukiwania pożywienia i pobierania go oraz
może stać się łatwym celem dla potencjalnych dra-
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Rysunek 2
Przykłady zaplątania w odpady plastikowe

Źródło: (http://coastalcare.org/2009/11/plastic-pollution/, http://radicalmycology.com/2012/07/03/fungi-the-plastics-problem/, 2016), 10.2016 r.

pieżców. Zwierzęta mogą zaplątać się w sieci widma
(ang. ghost nets), torby plastikowe, opakowania po
puszkach na napoje (rys. 2). Zagrożonych zaplątaniem może być wiele gatunków ryb, gadów, ssaków
morskich, ptaków morskich (tab. 1). Szacuje się, że
sieci widma w ciągu roku łowią więcej ryb niż rybacy.
Niesety, mają one wpływ nie tylko na organizmy pelagiczne, ale również na organizmy bentosowe, dla
przykładu sieci skrzelowe, które są stosunkowo lek-

kie, mogą być ciągnięte po dnie przez silne prądy zagrażając organizmom o delikatnych szkieletach, np.
koralowcom i gąbkom (Macfadyen, Huntington,
Cappell, 2009).
Innym zagrożeniem jest połykanie odpadów plastikowych (tab. 1). Wpływ tworzyw sztucznych na organizmy jest uzależniony od kilku czynników: systemu trawiennego organizmów, rodzaju połkniętego
plastiku oraz stadium rozwojowego organizmów.

Tabela 1
Przypadki zaplątania w odpady plastikowe i połknięcia przez organizmy
Grupy
gatunków
Żółwie morskie
Ptaki morskie:
Pingwiny
Perkozy
Albatrosy, petrele, burzyki
Pelikany, głuptaki, kormorany,
fregaty
Skuły, mewy, rybitwy, alki
Inne ptaki
Ssaki morskie:
Fiszbinowce
Zębowce
Foki i lwy morskie
Uchatki
Manaty i diugonie
Wydry morskie
Ryby
Skorupiaki
Kałamarnice
Sumaryczna ilość

Liczba gatunków Liczba gatunków i % udział
na świecie
zaplątanych w sieci

Liczba gatunków i % udział
przypadków połknięcia odpadów plastikowych

7
312
16
19
99

6 (86%)
51 (16%)
6 (38%)
2 (10%)
10 (10%)

6 (86%)
111 (36%)
1 (6%)
0
62 (63%)

51
122
—
115
10
65
14
19
4
1
—
—
—

11 (22%)
22 (18%)
5
32 (28%)
6 (60%)
5 (8%)
11 (79%)
8 (42%)
1 (25%)
1 (100%)
34
8
0
136

8 (16%)
40 (33%)
0
26 (32%)
2 (20%)
21 (32%)
1 (7%)
1 (5%)
1 (25%)
0
33
0
1
177

Źródło: UE, 2011.
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Jednym z głównych problemów połknięcia odpadów
plastikowych jest zmniejszony apetyt zwierząt, gdyż
skonsumowane elementy dają uczucie pełnego żołądka, co może doprowadzić do śmierci głodowej.
Badania prowadzone przez Ryana w 1988 roku dowiodły, że karmienie kurczaków polietylenowymi
granulkami prowadzi do zmniejszenia pojemności
żołądka, a przez to do zmniejszenia ilości spożywanego jedzenia (UE, 2011; Derraik, 2002, za Ryan,
1988). Ponadto połknięty plastik może spowodować
poważną blokadę układu pokarmowego oraz prowadzić do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Innym
negatywnym efektem połknięcia plastikowych odpadów jest zaprzestanie wytwarzania enzymów trawiennych, zmniejszenie ilości sterydów w organizmie,
opóźniona owulacja i problemy reprodukcyjne (Derraik, 2002). W głównej mierze narażone są na to żółwie, ssaki oraz ptaki morskie, częste są również przypadki połknięcia mikrogranulek plastiku przez zooplankton i ryby planktonożerne (rys. 3; UE, 2011; Allsopp i inni). Jak wskazują badania, niektóre gatunki
są w stanie selektywnie wybierać odpady plastikowe,
kierując się kształtem i kolorem. Najczęściej w trzewiach ryb znajdowano białe plastikowe kulki, które
przypominały potencjalne ofiary badanych gatunków
(Derraik, 2002).

Tworzywa sztuczne zawierają w swoim składzie
również susbstancje niebezpieczne, takie jak PCB
(polichlorowane bifenyle). Dowiedziono obecności
tych związków w tkankach ptaków morskich. Związki te prowadzą do zaburzeń cyklu rozwojowego lub
śmierci organizmów, mogą również wywoływać zaburzenia hormonalne i prowadzić do deformacji ciała
(Derraik, 2002; Iniguez, Conesa, Fullana, 2016).
W wyniku zjawiska biomagnifikacji PCB wchłaniane
do tkanek organizmów wnikają również do sieci troficznej gromadząc się organizmach z wyższych poziomów troficznych.
Pływające odpady plastikowe mają również duży
udział w introdukcji gatunków obcych w morzach
i oceanach. Tworzywa sztuczne unoszące się powierzchni morza mogą być zasiedlane przez różne
gatunki bakterii, okrzemek, glonów morskich, pąkli,
osłonic, mszywiołów i wiele innych. Zjawisko to
w bardzo dużym stopniu zagraża bioróżnorodności
zbiorników zasiedlanych przez inwazyjne gatunki,
które stanowią konkurencję dla osobników żyjących
w tych wodach. W wyniku pojawienia się gatunków
obcych bioróżnorodność zbiorników może spaść nawet o 58% (Derraik, 2002).
Plastikowe odpady mogą również powodować
zmiany w siedliskach morskich zarówno na lądzie,

Rysunek 3
Przykłady połknięcia plastiku przez organizmy
a) zooplankton

b) larwa ryby z plastikowymi cząstkami w żołądku

c) albatros ofiara połknięcia plastiku

d) żółw jedzący plastik

Źródło: a) Cole i inni, 2013; b) McGrath, 2016; c, d) http://coastalcare.org/2009/11/plastic-pollution/ (dostęp 06.10.2016,).

22

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 12/2016

06-12-2016

11:57

Page 23

jak i na morzu. Pomimo faktu, że plastiki zazwyczaj
unoszą się na powierzchni wody, zdarza się, że również toną opadając na dno, gdzie są utrzymywane
przez osady denne. Niestety, odpady zalegające na
dnie powodują zmianę jego charakteru. Na przykład
piaszczyste dno mniej stabilne od skalistego, które
zasiedlone jest przez formację roślin i zwierząt określaną psammonem, w chwili pojawienia się odpadów
plastikowych może stać się atrakcyjne dla organizmów osiadłych, takich jak pąkle, małże czy gąbki,
preferujacych podłoże stałe — kamieniste. Wraz
z pojawieniem się nowych gatunków wzrasta konkurencja między organizmami uprzednio bytującymi na
dnie a nowo przybyłymi. W konsekwencji dochodzi
do zmiany typowej biocenozy dna piaszczystego na
biocenozę mieszaną piaszczysto-kamienistą.

Działania prewencyjne i naprawcze
Nasilający się problem odpadów plastikowych
spowodował, że powstało kilka globalnych, międzynarodowych i lokalnych regulacji prawnych oraz inicjatyw związanych z zarządzaniem odpadami plastikowymi. Najważniejszym instrumentem prawnym
jest międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki — MARPOL
73/78. Dokument ten podpisało 153 sygnatariuszy.
Konwencja reguluje ponad 98% łącznego światowego tonażu (IMO, 2016a). Aneks V do konwencji
MARPOL, który reguluje usuwanie ze statków i platform wydobywczych odpadów stałych, był pierwszym
opcjonalnym załącznikiem, który wszedł w życie 31
grudnia 1988 r. 153 państwa ratyfikowało Aneks V,
wliczając w to tanie bandery, tj. Panamę, Liberię
i Honduras (IMO, 2016b).
W przeciwieństwie do odprowadzania niektórych
odpadów ze statków, takich jak papier, szmaty, szkło,
metal, zrzuty plastiku do morza były zakazane od początku wprowadzenia załącznika. Oprócz tworzyw
sztucznych wykorzystywanych lub obecnych na pokładzie statku, takich jak elementy opakowania, części konstrukcji statków, jednorazowe naczynia z jedzeniem, torby, pływaki, sieci rybackie, żyłki, liny, żagle i wiele innych elementów z tworzyw sztucznych,
w załączniku V istnieje również zakaz odprowadzania popiołów ze spalarni zawierających tworzywa
sztuczne. Wyjątki stosuje się tylko w ograniczonych
przypadkach, gdy zrzut śmieci albo narzędzi połowowych jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa
statku i osób na pokładzie lub ratowania życia na morzu, bądź gdy przypadkowa utrata narzędzi połowowych albo śmieci wynika z uszkodzenia statku lub jego wyposażenia, pod warunkiem że zostały podjęte
wszelkie racjonalne środki ostrożności (IMO, 2012).
Dla takich zrzutów wymagane jest wprowadzanie zapisów w Książce zarządzania śmieciami i Dzienniku

zarządzania śmieciami. Dokumenty te muszą być
prowadzone na statkach o pojemności brutto 400
i więcej lub mogących przewozić ponad 14 osób.
W przypadku mniejszych jednostek o długości całkowitej 12 m i więcej powinny być plakaty informujące
załogę i pasażerów o zasadach wyrzucania śmieci.
Niestety, załącznik V nie nakłada obowiązku ewidencjonowania pozbywania się odpadów na jednostkach
połowowych o pojemności brutto poniżej 400, co pozwala na dokonywanie zrzutów odpadów plastikowych do morza przez większość statków rybackich
(Culin, Toni, 2015).
Istotne znaczenie mają również programy regionalne: UNEP COBSEA, Marine litter in the East
Asian Seas Region (2008) — Morskie odpady regionu morskiego Azji Wschodniej; CPPS, Marine litter
in the Southeast Pacific Region: a review of the problem (2007) — Odpady morskie w rejonie południowo-wschodniego Pacyfiku — przegląd problemu;
AMEP — Assessment and Management of Environmental Pollution of the Wider Caribbean Region —
Ocena i zarządzanie zanieczyszczaniem środowiska
w rejonie Karaibów (GESAMP, 2010).
Oprócz instrumentów prawnych, które pełnią
funkcję regulacyjną i represyjną, można zastosować
inne metody w celu zminimalizowania ilości odpadów plastikowych w środowisku morskim. Zaliczyć
do nich można użycie odpowiednich urządzeń na jednostkach pływających, edukację ekologiczną w zakresie zanieczyszczenia środowiska morskiego, odpowiednie strategie zarządzania środowiskowego, recykling odpadów plastikowych czy też ich monitoring.
W przypadku likwidacji odpadów na statkach najbardziej elastyczną metodą jest ich spalanie, powszechnie wykorzystywane na jednostkach handlowych. Jednak ze względu na emisję gazów do atmosfery oraz możliwość przedostania się popiołu do środowiska morskiego niektóre urządzenia nie były dopuszczane do użytku. Obecne działania mają na celu
wyeliminowanie ręcznego wprowadzanie odpadów
do komory spalania poprzez zastosowanie automatycznego systemu zasilania spalarek (Adamkiewicz,
Jahnke, 2007). Jednak ze względu na duże gabaryty
spalarek stosuje się alternatywne technologie niszczenia odpadów, takie jak metody pirolityczne wykorzystujące łuk plazmowy, zeszklenie, pirolizę w roztopionym metalu, czy metody utleniające, jak: nadkrytyczne utlenianie wodne, utlenianie w roztopionych
solach. Spośród wymienionych metod piroliza w roztopionym metalu daje możliwość usuwania wszystkich statkowych odpadów stałych, przy czym zalecane jest wstępne szatkowanie odpadów. Podobnie zastosować można łuk plazmowy oraz technologię
przemiany termicznej (Adamkiewicz, Jahnke, 2007;
Iniguez, Conesa, Fullana, 2016).
Na dużych statkach pasażerskich wykorzystywane
są złożone systemy utylizacji odpadów, wyposażone
w wiele urządzeń do utylizacji odpadów plastiko‹
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wych. Mogą służyć do tego duże spalarki, posiadające automatyczne zasilanie odpadami, kontrolę spalania i automatyczne usuwanie popiołu; szatkownice
zmniejszające rozmiary odpadów dla łatwiejszego ich
transportu i obróbki; ubijarki minimalizujące objętość odpadów przeznaczonych do składowania. Podczas instalacji szatkownic, ubijarek, rozdrabniaczy
nie są wymagane specjalne rearanżacje statku ze
względu na ich niewielkie wymiary. Inaczej wygląda
sprawa spalarek, które mają duże gabaryty i są bardzo kosztowne, a ich instalacja wymaga poważnej
przebudowy statku (Jahnke, Adamkiewicz, 2007).
Istotne znaczenie mają również programy edukacji ekologicznej, szczególnie jako element programu
uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learning).
Zwrócenie uwagi użytkowników jednostek pływających na problemy z odpadami w morzu może zapobiec niektórym problemom. Dodatkowa edukacja
ekologiczna w szkołach pomaga nie tylko dzieciom
nabrać dobrych nawyków, ale może być przekazana
również członkom rodziny (Derraik, 2002; Pettipas,
Bernier, Walker, 2016). Programy zwracające uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska morskiego mogą być dobrym narzędziem prewencyjnym. Przykładem takiego działania w skali lokalnej
w Polsce może być Dzień Ekonurkowy organizowany przez miasto Gdynia cyklicznie, raz w roku
w ostatni weekend września. Innym przykładem
mogą być działania organizacji pozarządowych. Badania prowadzone w Kanadzie wskazują, że rosnąca
liczba organizacji skupiających się na problemach
zanieczyszczenia środowiska morskiego i prowadzących edukację w tym zakresie sprawia, że rośnie
również świadomość obywateli. Także wprowadzanie edukacji ekologicznej do szkół nauka prawidłowego gospodarowania odpadami plastikowymi podnosi świadomość ekologiczną (Pettipas, Bernier,
Walker, 2016).
Inne sposoby radzenia sobie z problemem odpadów w środowisku morskim to wprowadzanie odpowiednich programów zarządzania środowiskowego,
projektowania biodegradowalnych plastików, czy
stosowanie recyklingu odpadów plastikowych (Pettipas, Bernier, Walker, 2016; Iniguez, Conesa, Fullana, 2016). Przykładem recyklingu odpadów plastikowych jest budowa statków ze wzmocnionego włókna
szklanego. W 1980 roku z włókna szklanego zostało
wybudowanych 65 000 statków. Szacowany czas życia
takiej jednostki wynosi 25 lat. Istnieje również możliwość wytwarzania paliwa z morskich odpadów. Analiza fizycznych właściwości paliwa pochodzącego
z odpadów wskazuje na wysoką zawartość węgla i wodoru (C: 73,58%, H: 6,304%, N: 0,338%, S: 0,391%,
inne: 19,387%). Większość odpadów, z których zostało wytworzone paliwo, zawierała plastik. W 2000
roku powstała pilotażowa fabryka wytwarzająca paliwo z odpadów z tworzyw sztucznych (Iniguez, Conesa, Fullana, 2016).

24

Ostatecznym rozwiązaniem utylizacji odpadów
w środowisku morskim jest ich bezpośrednie zbieranie. Zostały opracowane metody z wykorzystaniem
nowoczesnych urządzeń do zbierania śmieci z mórz.
Jedną z najprostszych jest łowienie odpadów sieciami, jednak minus tej metody polega na równoczesnym poławianiu ryb, ponadto śmieci zazwyczaj rozprzestrzenione są na dużym obszarze, co dodatkowo
generuje koszty i angażuje dużo siły roboczej. Najdogodniejszym rozwiązaniem byłyby systemy z własnym
zasilaniem. Jednym z takich rozwiązań jest innowacyjna metoda, opracowana przez duńskiego studenta
Boyanta Slata z urządzeniem do usuwania odpadów
z tworzyw sztucznych z morza, które miałoby zostać
umieszczone na jednej z wysp z pływającymi śmieciami (Cleanup, 2016). Innym przykładem jest zasilany
energią słoneczną — SeaVax zaprojektowany przez
Bluebird Marine Systems (Chow, 2016)

Podsumowanie
Odpady plastikowe od prawie 50 lat stanowią poważny problem nie tylko na lądzie, ale i we wszechoceanie. Przesuwające się „śmieciowe wyspy” stanowią poważne zagrożenie zarówno dla człowieka, jak
i dla ekosystemu morskiego. W dobie społeczeństwa
konsumpcyjnego stale rośnie ilość odpadów plastikowych produkowanych przez człowieka. Ważne jest,
aby zwrócić uwagę na wyzwanie, przed jakim mogą
stanąć następne pokolenia. Mimo zaangażowania ze
strony przemysłu stoczniowego i istniejących przepisów prawnych nie zawsze istnieje możliwość odpowiedniego działania. Samo ustawodawstwo nie wystarczy do ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem. Edukacja ekologiczna, obok urządzeń do utylizacji odpadów plastikowych na statkach, jest jednym
z kluczowych elementów, który zapobiegnie rosnącej
ilości odpadów z tworzyw sztucznych w oceanach.
Zastosowanie w praktyce edukacji ekologicznej
szczególnie na statkach rybackich pomoże ograniczyć
ilość odpadów w morzu. Wzrost świadomości ekologicznej użytkowników morza może być jednym z kluczowych elementów poprawy stanu środowiska. Nadal jest wiele do zrobienia w kwestii odpadów w środowisku morskim. Do takich działań można zaliczyć:
identyfikację podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie plastikami, ich produkcją i ilością emitowaną do środowiska. Trzeba zapewnić odpowiednie wskazówki do pozbywania się plastików. Należy
monitorować ilość odpadów w środowisku morskim,
kontrolować ich wpływ na organizmy. Ważnym elementem jest opracowanie jak najbardziej przyjaznych dla środowiska morskiego metod usuwania odpadów plastikowych z jednostek pływających oraz
technologii oczyszczających środowisko z odpadów
obecnych we wszechoceanie. Logistyczne aspekty ra-
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dzenia sobie z tym problemem są niezwykle ważne,
jednak wymagają one nie tylko wsparcia decyzyjnego, ale również szkoleniowego. Bez wysokiej świado-

mości ekologicznej nawet najlepsze urządzenia stosowane na jednostkach pływających nie będą spełniały w pełni swojej funkcji.
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Współpraca firm regionu śląskiego
i małopolskiego na potrzeby
rozwoju inteligentnych specjalizacji.
Aspekty transportowo-logistyczne
Cooperation companies in the region of Silesia and Małopolska
for the development of smartspecialization
Transportation and logistics aspects
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące współpracy przedsiębiorców zlokalizowanych w dwóch województwach (śląskim i małopolskim) ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z operatorami logistycznymi. Analizy danych pierwotnych są tak podane, aby uświadomić przedsiębiorcom potrzebę zacieśniania współpracy z innymi przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w makroregionie, korzystania z usług operatorów logistycznych, a wszystko po aby
wzmocnić inteligentne specjalizacje regionu i przemysły z nimi powiązane.

The article presents the results of the research
concerning the cooperation between enterprises located
in the two provinces with a particular emphasis on
cooperation with logistic operators. Primary data analysis
is presented in such a way as to make the enterprises
aware of the need to strengthen cooperation with other
companies located in the macroregion and to use the
services of logistics operators in order to strengthen the
region's smart specializations and industries associated
with them.

Słowa kluczowe:
region, inteligentne specjalizacje, zintegrowane łańcuchy
dostaw, dynamiczne sieci dostaw.

Key words:
province, smart specialization, integrated supply
chains, dynamic supply. network.

Wstęp

i małopolskiego współpracują na zasadach
partnerskich nad innowacjami skupiając się
wokół tematów inteligentnych specjalizacji,
ich powiązania są długotrwałe, ale są i takie,
które organizują się w dynamiczne sieci dostaw.
H2. — Najsilniejsze powiązania przedsiębiorstwa
wykazują nie z kooperantami, ale z operatorami logistycznymi (coraz częściej typu 3PL
i 4PL), co wskazuje na to, że przedsiębiorstwa
odchodzą od funkcjonowania w zintegrowanych łańcuchach dostaw, a organizują się
w dynamiczne międzyregionalne i międzynarodowe sieci dostaw.
H3. — Operatorzy logistyczni mają wpływ na rozwój
inteligentnych specjalizacji sąsiadujących regionów.

Rozpoznawanie sprawności przepływu towarów
i informacji im towarzyszących między firmami jest
możliwe, uzasadnione oraz celowe. To to ta sprawność
decyduje o innowacyjności firm, a co za tym idzie o rozwoju inteligentnych specjalizacji. Poprawa sprawności
przepływów jest możliwa poprzez wsparcie rozwiązań
organizacyjno-funkcjonalnych, np. przez wykorzystywanie nowych ogniw łańcucha w wymianie towarów, tj.
wielofunkcyjnych centrów logistycznych i operatorów
logistycznych świadczących nowoczesne usługi.
Celem artykułu jest ocena współpracy firm logistycznych i załadowców korzystających z ich usług
w makroregionie Polska Południowa. Postawiono
następujące hipotezy:
H1. — Przedsiębiorstwa województwa śląskiego
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Rysunek 1
Oczekiwania dotyczące współpracy partnerskiej (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne.

Współpraca przedsiębiorstw
Śląska i Małopolski w rozwijaniu
inteligentnych specjalizacji
Poniżej zostanie przedstawiona prezentację przeprowadzonych przez autora badań. W badaniach
zastosowana została technika sondażowa z wykorzystaniem narzędzia jakim był kwestionariusz ankiety.
Badaną populacją były firmy działające w województwach: śląskim i małopolskim, a związane tematycznie z inteligentnymi specjalizacjami tych regionów. Ogółem otrzymano zwrot prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy ankietowych z 500 firm.
W tym połowa kwestionariuszy pochodziło z województwa śląskiego i 250 z małopolskiego. Wyniki
badań przedstawiono poniżej. Pierwsze pytanie ankietowe dotyczyło intencji podejmowania współpra-

cy z innymi przedsiębiorstwami w obszarze badań
związanych tematycznie z inteligentnymi specjalizacjami dwóch regionów. Respondenci mogli wybrać
trzy istotne dla nich odpowiedzi. Odpowiedzi na te
pytanie zostały zaprezentowane na rysunku 1.
Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że
26,83% ankietowanych podejmując współpracę w tematyce inteligentnych specjalizacji regionu oczekuje
zwiększenia skali działania/poprawy poziomu obsługi
klienta. Na drugim miejscu — 24,39%, znalazło się
obniżenie kosztów i zwiększenie zysków, a na trzecim
dostęp do wiedzy — 19,51%.
Drugie pytanie ankietowe dotyczyło współpracy
badanych przedsiębiorstw w układach sektorowym/wielosektorowym. Odpowiedzi na te pytanie zostały zaprezentowane na rysunku 2.
Z analizy udzielonych odpowiedzi na to pytanie wynika, że ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw

Rysunek 2
Współpraca sektorowa przedsiębiorstw w ramach tematyki inteligentnych specjalizacji regionu (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 3
Trwałość współpracy i zasięg geograficzny współpracy przedsiębiorstw
w ramach tematyki inteligentnych specjalizacji regionu (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne.

długotrwale (51,23%) współpracuje z przedsiębiorstwami z jednej gałęzi sektora. Na drugim miejscu
(24,39%) znalazły się przedsiębiorstwa deklarujące
w ankiecie, że współpracują z przedsiębiorstwami
z różnych gałęzi sektora w obszarze badań związanych
tematycznie z inteligentnymi specjalizacjami. W dalszej kolejności znalazły się przedsiębiorstwa nie współpracujące w sposób długotrwały z innymi 14,63%,
a tylko 2% nie podejmuje żadnej współpracy bowiem
świadczy usługi dla ostatecznych klientów.
Kolejne pytanie ankietowe dotyczyło obszaru geograficznego jaki obejmuje współpraca z kooperantami
w dziedzinie badawczo — rozwojowej. Odpowiedzi na
to pytanie zostały zaprezentowane na rysunku 3.

Następne pytanie ankietowe dotyczyło określenie siły powiązań pomiędzy partnerami cechującymi
się długotrwałą współpracą w łańcuchu dostaw.
Oceniano powiązania pionowe (dostawcy, odbiorcy,
operatorzy logistyczni) i poziome (instytucje B+R
w tym uczelnie wyższe, urzędy i konkurenci zaangażowani we współtworzenie dobra tematycznie związanego z inteligentnymi specjalizacji regionów).
Odpowiedzi na to pytanie zostały zaprezentowane
na rysunku 4.
Z analizy udzielonych odpowiedzi na to pytanie
wynika, że pośród ankietowanych firm największa siła powiązań — partnerstwo (charakteryzujące się synergią w działaniu, wspólnymi systemami informa-

Rysunek 4
Określenie siły wzajemnych powiązań pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw. Według skali:
500 — aliant strategiczny; 400 — partnerstwo; 300 — długotrwała współpraca; 200 — relacje podstawowe;
100 — relacje wstępne

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 5
Stosowane rodzaj współpracy z kooperantami logistycznymi (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne.

tycznymi) występuje w kontraktach zawartych z operatorami logistycznymi. Na drugim miejscy znalazła
się współpraca długookresowa z dostawcami, a na
trzecim utrwalana współpraca z klientami. Przedsiębiorstwa coraz częściej nawiązują też relacje z konkurentami, instytucjami B+R i urzędami.
Pogłębiono pytanie dotyczące stopnia outsourcingu logistyki w badanych przedsiębiorstwie. Nazwano
i wyjaśniono pojęcia PL1, PL2, PL3, PL4, PL5 z prośbą o to aby przedsiębiorcy określili ten stopień/rodzaj
współpracy z firmą logistyczną1. Odpowiedzi na to
pytanie zostały zilustrowane na rysunku 5.
Z analizy odpowiedzi udzielonych na to pytanie
wynika, że w badanych firmach dominuje outsourcing typu 2PL i 3PL. Widać też, że 11,03% firm przekazuje usługi logistyczne w oparciu o rozwiązanie
4PL. W tym rozwiązaniu operator logistyczny (nazywany też 4PL) zarządza złożonym systemem obsługi
całego łańcucha dostaw, integrując działania różnych
operatorów: 3PL i kooperantów klienta. Działania
opierają się nierzadko na międzynarodowej sieci
operacyjnej stworzonej przez operatora logistycznego — 4PL.
Skorelowano odpowiedzi pochodzące z pytania
dotyczącego stopnia outsourcingu logistyki w badanych przedsiębiorstwach z pytaniem o długość współpracy z kooperantami z jednego/wielu sektorów.
Analiza wykazała, że firmy, które ze swoimi kooperantami tworzą krótkotrwałe/dynamiczne sieci dostaw w operatorach logistycznych mają partnerów,
a stopień outsourcingu usług określają mianem 4PL.
Można zatem domniemywać, że przedsiębiorstwa
odchodzą od funkcjonowania w zintegrowanych łańcuchach dostaw, a organizują się w dynamiczne międzyregionalne i międzynarodowe sieci dostaw za
sprawą operatorów logistycznych typu 4PL — co potwierdza hipotezę 2.

Poniżej próbowano potwierdzić hipotezę 3, która
brzmi: „operatorzy logistyczni typu 3PL, 4PL i 5PL
mają wpływ na rozwój inteligentnych specjalizacji sąsiadujących regionów”.
Czy partner logistyczny może przyczynić się do
rozwoju innowacji, przyspieszenia realizacji projektu
innowacyjnego? Na tak sformułowane pytanie jest
tylko jedna, twierdząca odpowiedź. Zapytano zatem
przedsiębiorców jakie inne cechy operatorów logistycznych przyczynią się do rozwoju innowacji powstających w kooperacji. Analiza jakościowa odpowiedzi pochodzących z pytań otwartych doprowadziła do ich podziału na kilka aspektów dotyczących
partnerów logistycznych przyczyniających się do rozwoju innowacji. Są nimi:
 umowy z operatorem logistycznym,
 ingerencja partnera logistycznego w procesy operacyjne, księgowe, informatyczne kooperantów/umiejętności i tworzenie nowych/lepszych powiązań łańcucha czy dynamicznej sieci dostaw,
 sterowanie projektami innowacyjnymi,
 integracja systemów informatycznych TMS,
WMS, księgowych,
 udostępnianie zasobów logistycznych,
 przeprowadzane oceny jakość współpracy między
ogniwami łańcucha/sieci a operatorem logistycznym.
Respondenci twierdzą, że operator logistyczny
przyczyni się do rozwoju innowacji na obszarach,
w których specjalizuje się region. Operator logistyczny może pełnić rolę integratora, który łączy zasoby,
możliwości, technologie własne i innych organizacji
w celu zaprojektowania, zbudowania i realizacji
kompleksowych rozwiązań dla całego łańcucha dostaw. Czynnikiem pozwalającym uniknąć nieporozumień pomiędzy operatorem, a klientem jest właściwie skonstruowana umowa, która powinna zapewniać podział zysków. Przy szerokim i kompleksowym
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Rysunek 6
Strategie wykorzystywane we współpracy z partnerami (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne.

zakresie usług nie sposób uniknąć nieporozumień na
linii klient-usługodawca logistyczny. Przy tworzeniu
innowacji ma się do czynienia z szeregiem projektów
i wieloma podmiotami je realizującymi, dlatego problemy mogą pojawić się wszędzie. Kluczowym
aspektem jest precyzyjne określenie warunków
współpracy na etapie negocjacji i konstruowania
umowy. Firma świadcząca usługi logistyczne zobowiązuje się w niej do zapewnienia korzyści finansowych, jakie klient uzyska w wyniku jej działalności
oraz do pokrycia różnicy, jeżeli oszczędności nie
osiągną zakładanego poziomu. W przypadku uzyskania oszczędności przekraczających ustalenia,
przejmie je operator. Ważnym elementem umowy
jest część dotycząca gwarancji jakości świadczonych
usług. Zdaniem respondentów powinna ona zawierać zapis mówiący o oczekiwaniach kooperantów
dotyczących sposobu realizacji usług, oczekiwanych
efektach, narzędziach ich pomiarów, odpowiedzialności za pomiar, reklamacji oraz konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania zadania.
Umowa powinna uwzględniać plany awaryjne przy
braku możliwości wykonania zadania lub w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Istotnym czynnikiem jest również uwzględnienie możliwości renegocjowania warunków współpracy.
Kolejnym atutem operatora logistycznego jest, jak
twierdzą badani, umiejętna jego ingerencja w procesy
operacyjne (księgowe, informatyczne kooperantów),
których celem tworzenie nowych i lepszych powiązań
w łańcuchach dostaw, czy dynamicznych sieciach dostaw. Ważne jest jasne określenie za jakie procesy
operacyjne w łańcuchu/sieci dostaw odpowiedzialny
jest operator, a za jakie odpowiadają kooperanci (jak
daleko powinna być posunięta ingerencja w procesy
operacyjne, księgowe, informatyczne). Brak lidera
w sieci oznacza, że tworzenie architektury (wizji łań-
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cucha/sieci dostaw, kształtowanie relacji z podwykonawcami, a także przeprowadzanie transakcji oraz zarządzanie projektami, optymalizacja procesów
i wprowadzanie oszczędności, standaryzacja procesów logistycznych) może zdaniem respondentów leżeć po stronie operatora. Operator może być nawet
odpowiedzialny za sterowanie: projektami innowacyjnymi w aspektach operacyjnych, zakupowych i prawnych dostawców i dostawców 3LP, procesami przetargowymi, terminami płatności, dokumentami.
Zdaniem respondentów w gestii operatora leży:
integracja systemów informatycznych TMS, WMS,
księgowych własnych i kooperantów, ustalenie odpowiedzialności za sprawność przepływów informacyjnych i informatycznych. dążenie do poprawy wyników w przepływie informacji i komunikacji (dostarczenie oraz integracja systemów IT przy stałym
wsparciu technicznym, informowanie w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie dostępu do danych i informacji).
4PL za sprawą 3PL musi dysponować pełnym wachlarzem zasobów: (oferować usługi transportowe,
magazynowania, komisjonowania, konfekcjonowania, kontrolę ilościową i jakościową towaru w procesie magazynowania, foliowanie, etykietowanie, zabezpieczenie przesyłek do celów transportowych, obsługę zwrotów i reklamacji, zarządzanie gospodarką
opakowań zwrotnych, samochodami, samolotami,
kontenerami, magazynami, urządzeniami handlingowymi). Atutem samej firmy 4PL muszą być zasoby
ludzkie: wykwalifikowana kadra, bogata w wiedzę
i doświadczenie oraz technologie informacyjne
umożliwiające proponowanie rozwiązań. Respondenci wypowiadali się też na temat rodzaju nowoczesnych rozwiązań proponowanych przez operatorów
logistycznych, które zostały już wdrożone w ich firmach. Wyniki przedstawia rysunek 6.
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Rysunek 7
Rodzaje nowoczesnych usług proponowane przez partnerów logistycznych (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne.

Ostatnim zdaniem respondentów ważnym dla relacji operatora logistycznego z kooperującymi w łańcuchu/sieci dostaw jest umiejętność oceny jakości
współpracy, wspólnie wypracowana nazwa celu, miara celu, metodologia mierzenia).
Jedno z pytań kwestionariusza ankiety dotyczyło
kontroli jakości współpracy z partnerami (w tym logistycznymi). Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że
dokonują takiej kontroli, co dobrze wróży rozwojowi
innowacyjnych rozwiązań. Częstotliwość dokonywania takiej kontroli została zilustrowana na rysunku 7.
Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że
wszystkie ankietowane przedsiębiorstwa okresowo
kontrolują jakość współpracy ze swoimi partnerami.
Najwięcej, bo aż 73,18% firm robi to raz do roku. Tylko w razie konieczności (np. wystąpienia błędów) robi
to 17,07%, a 14,80% — przeprowadza kontrolę częściej niż raz w roku.
Poniżej zaprezentowano podmioty badane (analiza
odpowiedzi pochodzących z pytań metryczkowych).

Analizując udzielone odpowiedzi można zauważyć, że 48,79% ankietowanych firm działa na rynku
krajowym, 34,14%, na rynku krajowym i zagranicznym, 9,75% na rynku regionalnym, a tylko 7,32% na
rynku lokalnym (rys. 8).
Kolejne pytanie metryczki dotyczyło profilu działalności ankietowanych firm. Odpowiedzi na to pytanie zostały przedstawione na rysunku 9.
Analizując udzielone odpowiedzi na to pytanie można zauważyć, że aż u 65,31% ankietowanych firm dominujący profil działalności to produkcja. Na drugim miejscu — 19,88% znalazły się firmy mające handlowy profil działalności, z na trzecim — 9,75% firmy usługowe.
Ostatnim pytaniem ankietowym było pytanie o branżę, w jakiej działają ankietowane firmy. Odpowiedzi na
to pytanie zostały zaprezentowane na rysunku 10.
Z analizy udzielonych odpowiedzi wynika, że ankietowane firm działają w branżach najbliżej tematycznie związanych z inteligentnymi specjalizacjami
badanych regionów.

Rysunek 8
Rynek, na jakim działa przedsiębiorstwo (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 9
Profil działalności ankietowanych firm (% odpowiedzi)

Rysunek 10
Branża, w jakiej działają ankietowane firmy (% odpowiedzi)

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski
Konkurencyjność regionów i dynamika ich rozwoju jest w coraz bardziej zależna od współpracy przedsiębiorstw. Procesy rozwojowe z reguły najsilniej występują w węzłach o szczególnej intensyfikacji kontaktów instytucjonalnych, tj. w centrach logistycznych
— u operatorów logistycznych.
Celem artykułu była ocena współpracy firm zlokalizowanych na terenie dwóch współpracujących
regionów (współpracy firm logistycznych i zała-

dowców korzystających z ich usług). Potwierdzono
hipotezy że: Przedsiębiorstwa województwa śląskiego i małopolskiego już współpracują nad innowacjami skupiając się wokół tematów inteligentnych specjalizacji. Ich powiązania są długotrwałe,
ale są i takie, które organizują się w dynamiczne
sieci dostaw. Najsilniejsze powiązania przedsiębiorstwa wykazują nie z kooperantami, ale z operatorami logistycznymi. Operatorzy logistyczni
mają wpływ na rozwój inteligentnych specjalizacji
sąsiadujących regionów

Przypisy
1 1PL (First Party Logistics) — usługi logistyczne dostarcza producent sam sobie.

2PL (Second Party Logistics) — firma zapewnia załadowcy usługi transportowe i magazynowe.
3PL (Thre Party Logistics) — typowy operator logistyczny świadczy usługi spedycyjne zarówno ogólne (shared, multiuser logistics) jak i kontraktowe —
contract Logistics na odcinku łańcucha logistycznego;
4PL (Fourth Party Logistics) — zarządza kompleksowym łańcuchem dostaw/wybranymi funkcjami przepływu we wszystkich ogniwach tego łańcucha.
5PL (Fifth Party Logistics) — firma, której przekazano całkowitą funkcjonalność działu logistyki, zarządza wszystkimi częściami łańcucha dostaw
w koniunkcji z e-biznesem.
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by objectives

Usługi logistyczne
i transport
Gąsowska Magdalena K.
Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa świadczącego usługi logistyczne
Shaping competitive advantage of an enterprise providing logistics services
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Mindur Maciej
Transportochłonność gospodarki światowej w latach 1998–2015
Transport intensity of the global economy in 1998–2015
Mindur Leszek
Wpływ logistyczno-technicznego rozwoju kolei amerykańskich na konkurencyjność gospodarki
The influence of the logistic-technical development of american railways
on the economy's competitiveness
TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ.
TEORIA I PRAKTYKA (płyta CD)
Sławomir Bartosiewicz [1–14]
Morskie centra logistyczne w Polsce
Sławomir Bartosiewicz, Małgorzta Oziebło [15–31]
Metody ilościowe i jakościowe stosowane w analizie i prognozowaniu rozwoju zrównoważonego quantitative and qualitative
Krystyna Bentkowska-Senator, Zdzisław Kordel [32–45]
Charakterystyka polskiego krajowego transportu samochodowego
Zbigniew Bentyn [46–56]
Transformacja łańcuchów dostaw dzięki wirtualizacji procesów logistycznych oraz zmianie zachowań konsumenckich
Anna Borucka [57–69]
Modelowanie procesu eksploatacji pojazdów na przykładzie jednostki wojskowej
Marian Brzeziński [70–81]
Ocena systemu logistycznego przedsiębiorstwa
Andrzej Bujak [82–100]
Wiodące przekształcenia logistyki XXI wieku
Andrzej Bursztyński [101–114]
Rola i znaczenie agencji wsparcia NATO w zabezpieczeniu logistycznym okrętów marynarki wojennej
Ryszard Chyrzyński [115–127]
Logistyka wojskowa a zadania obronne państwa
Michał Czarnecki, Tomasz R. Waśniewski, Dariusz Błoński
[128–144]
Modelowanie zintegrowanego systemu informacji o pojeździe
wspomagającego działania w obszarze logistyki miejskiej
Piotr Dąbrowski, Anna Borucka [145–158]
Wybrane problemy w transporcie drogowym
Dorota Dudkiewicz-Fierek [159–170]
Wpływ identyfikowalności na logistykę i bezpieczeństwo użytkowania wyrobów
Krzysztof Ficoń [171–181]
Zarządzanie procesami logistycznymi w przestrzeni 3D
Krzysztof Ficoń, Grzegorz Krasnodębski [182–193]
Podejście prakseologiczne w strategii logistycznej
Jan Figurski, Jerzy Niepsuj [194–203]
Ocena efektywności funkcjonowania logistyki w aspekcie oczekiwanych zadań związanych z procesami migracyjnymi
Katarzyna Głodkowska [204–220]
Modelowanie procesu decyzyjnego z zastosowaniem wybranych
metod analizy wielokryterialnej
Monika Górska, Barbara Gruszka [221–231]
Zarządzanie relacjami logistycznymi w łańcuchach dostaw przedsiębiorstw przemysłu metalowego
Monika Górska, Kamila Kokoszczyk [232–247]
Możliwości doskonalenia procesów logistycznych z wykorzystaniem koncepcji Lean
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Marek Gręzicki, Aleksandra Palczewska, Dorota Krupnik
[248–263]
Wybrane zagadnienia dotyczące logistyki remontów sprzętu wojskowego
na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
Tomasz Jałowiec [264–275]
Dylematy zarządzania zasobami logistycznymi w siłach zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej
Joanna Jasiński, Witold Pokora [276–286]
System zarządzania jakością w realizacji usługi logistycznej
Arkadiusz Jóźwiak [287–298]
Metoda AHP w zastosowaniu do oceny jakości sieci dostaw
Arkadiusz Jóźwiak, Sebastian Siekierski, Artur Kołosowski,
Krzysztof Grzelak, Adam Juszczyk [299–311]
Organizacja i funkcjonowanie zabezpieczenia medycznego
Ewa Kamińska [312–323]
Analizy ICA w szacowaniu obciążeń środowiska recyklingu akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Magdalena Kijek, Marian Brzeziński, Jarosław Zelkowski
[324–334]
Modelowanie organizacji dostaw
Mirosława Klas [335–344]
Innowacyjność w obrocie magazynowym
Tomasz Kochański [345–356]
Myślenie sieciowe i net readiness w kształtowaniu sprawności łańcucha dostaw firmy
Tomasz Kochański [357–369]
Procedura ulepszania łańcucha dostaw firmy
Bartosz Kozicki, Marian Brzeziński, Paweł Ślaski,
Sylwek Rusak [370–380]
Analiza potrzeb zaopatrzeniowych wojsk w rejonie odpowiedzialności 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
Dorota Krupnik, Marek Gręzicki [381–396]
Pozbawianie cech użytkowych elementów sprzętu wojskowego
w cyklu życia
Ilona Małuszyńska, Anna Krasuska,
Marcin Józef Małuszyński [397–410]
Działania logistyczne związane z gospodarką azbestem na przykładzie gminy mordy
Aleksandra Marcinkowska, Paweł Ślaski,
Tomasz R. Waśniewski [411–424]
Analiza wypadków i kolizji drogowych w Polsce z uwzględnieniem
pojazdów uprzywilejowanych
Anna Michalska, Alicja Maleszko [425–436]
Wymagania bezpieczeństwa względem produktów powszechnego
użytku w Polsce
Szymon Mitkow, Mateusz Kurowski [437–451]
Analiza funkcjonowania wybranych elementów komunikacji miejskiej w Warszawie w latach 1995–2015
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Szymon Mitkow, Jarosław Sieczka, Tomasz R. Waśniewski,
Tomasz Kamiński [452–468]
Analiza zdarzeń drogowych z udziałem kierowców nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdem na tle bezpieczeństwa
ruchu drogowego
Zenon Myszczyszyn, Maciej Wielgosik, Anna Borucka
[469–483]
Modelowanie procesu zaopatrywania wojsk w czasie prowadzenia
działań taktycznych
Wojciech Nyszk [484–496]
The role of quality of enterprise management on the logistic services market
Krzysztof Orłowski, Martyna Łaska [497–521]
Certain security aspects of ammunition storage
Bohdan Pac [522–542]
Ocena parametryczna komplementarności logistycznej portów
morskich względem wojskowego systemu logistycznego na przykładzie polskiego wybrzeża
Aleksandra Palczewska, Dorota Krupnik, Marek Gręzicki
[543–560]
Wybrane zagadnienia dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych (ADR) na przykładzie wojskowych zakładów uzbrojenia S.A. w Grudziądzu
Mieczysław Pawlisiak [561–573]
Logistics security as a specific category of security
Mieczysław Pawlisiak [574–583]
The planes of security in logistics
Krystyna Pieniak-Lendzion, Adam Marcysiak [584–594]
Usługi kurierskie jako element rynku usług logistycznych
Janusz Płaczek, Mirosław Skarżyński [595–606]
Przegląd umundurowania wojskowego na przestrzeni dziejów
ludzkości jako przykład rozwoju myśli technologicznej
Roman Polak, Mariusz Soczyński [607–621]
Propozycje usprawnień systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego
Jarosław Sieczka [622–641]
Znaczenie urządzeń logistycznych w produkcji
Paweł Ślaski, Tadeusz Waściński, Bartosz Kozicki, Sylwek
Rusak [642–651]
Modelowanie procesu planowania potrzeb z wykorzystaniem metody abc w rejonie odpowiedzialności 33 Wojskowego Oddziału
Gospodarczego
Maciej Stajniak [652–667]
Zarządzanie relacjami z klientem — czynniki stymulujące i ograniczające jakość usług transportowych

38

Ewa Staniewska, Beata Nonas [668–678]
Wybrane aspekty logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie hutniczym
Andrzej Świderski, Michał Czarnecki, Mariusz Gontarczyk,
Jarosław Zelkowski [679–696]
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Andrzej Świderski, Tomasz Kamiński, Jarosław Zelkowski
[697–707]
Aspekty inteligentnych systemów transportowych w miastach
Katarzyna Szopik-Depczyńska [708–715]
Powiązania logistyczne i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw
Monika Szyłkowska [716–727]
Cyfrowe wyłudzenia i fałszerstwa jako kluczowe zagrożenia dla
przedsiębiorstw-ogniw łańcucha dostaw
Krzysztof Szymański [728–739]
Zastosowania logistyki wojskowej i cywilnej dla wsparcia sił sojuszniczych, wzmocnienia NATO w ramach realizacji przedsięwzięć przez państwo gospodarza na terytorium RP–HNS
Andrzej Szymonik [740–751]
Bezpieczeństwo gospodarki magazynowej
Monika Ucińska, Ewa Odachowska [752–762]
Szczególne wymagania psychologiczne dla kierowców pojazdów
wojskowych
Jacek Woźniak, Paweł Ślaski [763–774]
Model dystrybucji ropy naftowej i paliw płynnych w sieci dostaw
Łukasz Zaklika, Marian Brzeziński [775–789]
Nowoczesne modelowanie procesów magazynowych
Bartosz Zakrzewski [790–808]
Transport samochodowy w polsce wobec problemów dalszego
rozwoju na przykładzie regionów wschodnich
Piotr Zaskórski, Wojciech Zaskórski [809–829]
Integracja i bezpieczeństwo procesów logistycznych w środowisku
rozproszonym
Paulina Zdunek, Marian Brzeziński [830–845]
Analiza modeli systemu eksploatacji obiektów technicznych
Paulina Zdunek, Marian Brzeziński, Jacek Woźniak
[846–857]
Optymalizacja wybranego procesu transportowego przy zastosowaniu telematyki
Jarosław Zelkowski, Mariusz Gontarczyk,
Magdalena Kijek, Arkadiusz Jóźwiak [858–868]
Modelowanie procesów logistycznych — wprowadzenie do problematyki podobieństwa procesów
Mariusz Kostrzewski [869–879]
Implementacja metody projektowania magazynów. Opracowanie
graficznego modelu następstw czynności w metodzie
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LOGISTYKA MORSKA (płyta CD)
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Paweł Banaś, Anna Wójcik [1–8]
Poprawa bezpieczeństwa transportu morskiego poprzez automatyczne wyznaczanie parametrów zbliżenia
Anna Borucka [9–16]
Modelowanie procesu obsługi klienta
Anna Borucka, Michał Jednas [17–24]
Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w logistyce na przykładzie
dronów
Grzegorz Bugajski, Lech Kasyk, Krzysztof Pleskacz [25–33]
Analiza rozbieżności obszarów poszukiwań, w zależności od warunków hydrometeorologicznych, w aspekcie przeciwdziałania
nielegalnej imigracji
Andrzej Bursztyński [34–44]
Organizacja żywienia załóg jednostek pływających jako element
logistycznego podsystemu materiałowego
Andrzej Bursztyński [45–56]
Paliwo jako krytyczny zasób materiałowy na okręcie
Mirosław Chmieliński, Konrad Jakubowski [57–73]
Zjawisko korozji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wybrane
elementy logistycznego procesu ochrony przed korozją
Mirosław Chmieliński, Krzysztof Bielawski,
Andrzej Banacki [74–89]
Logistyczne aspekty produkcji zestawów treningowych dla sił
zbrojnych RP realizowanych przez AREX
Mirosław Chmieliński, Artur Cywiński [90–98]
Badania endoskopowe luf armat czarnoprochowych jako element
bezpieczeństwa eksploatacji w ich procesie logistycznym
Mirosław Chmieliński, Krzysztof Pałucha [99–117]
Logistyka działań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa transportu sprzętu wojskowego i materiałów wybuchowych realizowana przez specjalistyczny cywilny podmiot gospodarczy
Mirosław Chmieliński, Roman Haberek,
Olaf Kasprzycki [118–131]
Modernizacja i rozbudowa symulatorów morskich strzelań artyleryjskich i rakietowych poprzez multimedialny system identyfikacji obiektów powietrznych, morskich i naziemnych (brzegowych)
Adam Cichocki [132–141]
Zagrożenie bezpieczeństwa transportu morskiego i infrastruktury
portowej przez niewybuchy broni podwodnej
Tadeusz Compa, Radosław Żmigrodzki [142–153]
Zimowe utrzymanie lotnisk
Artur Cywiński [154–160]
Logistyczne aspekty zabezpieczenia jednostek pływających przed
improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi
Artur Cywiński [161–168]
Jakość badań endoskopowych a problemy logistycznego zabezpieczenia bezpiecznej eksploatacji luf
Krzysztof Czaplewski, Piotr Zwolan [169–183]
Projektowanie infrastruktury portowej na przykładzie przekopu Mierzei Wiślanej w środowisku symulatora nawigacyjno-manewrowego
Wojciech Drewek [184–194]
Transport odpadów niebezpiecznych
Daniel Drozdowski [195–206]
Elektronicznie wspomagane funkcjonowanie łańcucha dostaw
Eleni Daniiloudi-Zielińska, Małgorzta Gąsior,
Dawid Zieliński [207–222]
Morski transport kontenerowy w regionie Morza Bałtyckiego —
rozwój i wynikające z niego konsekwencje
Krzysztof Ficoń [223–232]
Metadefinicja zarządzania logistycznego
Krzysztof Ficoń, Grzegorz Krasnodębski [233–241]
Algorytm obsługi statku w porcie morskim na kierunku
eksport/import
Krzysztof Ficoń, Grzegorz Krasnodębski [242–252]
Założenia konceptualne budowy wojskowego systemu logistycznego
Grzegorz Gesella [253–267]
Analiza remontu układu tłokowo-korbowego z całkowitą zamiennością części na przykładzie silnika Sulzer typu S20

Artur Grządziel, Andrzej Felski [268–279]
Szerokość pasa pomiarowego echosondy wielowiązkowej w kontekście bezpieczeństwa transportu morskiego
Andrzej Grzelakowski [280–289]
Rozwój korytarzy transportowych TEN-T i ich wpływ na rynek
przewozów intermodalnych w Polsce
Jerzy Herdzik [290–297]
Zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi wskutek awarii systemów napędowych holowników w żegludze portowo-redowej
Jerzy Herdzik [298–305]
Bezpieczeństwo żeglugi w kontekście doboru i konfiguracji układu
napędowego holownika portowo-redowego
Ewa Iwanina-Szopińska, Szymon Mitkow [306–325]
Analiza funkcjonowania i rozwoju morskich terminali kontenerowych jako elementów sieci logistycznej
Maciej Januszkiewicz [326–333]
Logistyczny system zaopatrywania policji wyznacznikiem bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych województwa pomorskiego
Krzysztof Jaskólski [334–349]
Bezpieczeństwo morskie w aspekcie dostępności transmisji danych
binarnych pochodzących z odbiorników AIS klasy B, na podstawie pomiarów statycznych przeprowadzonych w rejonie obszaru
odpowiedzialności VTS Zatoka Gdańska
Joanna Kasińska [350–360]
Analiza i ocena stanu i zmian w morskiej flocie transportowej w latach 2004–2014
Ryszard Kłos [361–377]
Wykorzystanie infrastruktury uczelni do celów komercyjnych
Ryszard Kłos [378–400]
Założenia teoretyczne do szacowania kosztów życia platformy nawodnej
Michał Konopka [401–413]
Logistyczne i prawne aspekty świadczeń rzeczowych na rzecz
obrony w świetle bezwzględnego charakteru prawa własności
Adam Krampichowski [414–423]
Optymalizacja trasy nawigacyjnej w rejonie Bałtyku południowego
Daniel Kucharek [424–431]
Analiza obowiązujących uwarunkowań prawnych w zakresie procedur sanitarnych w transporcie lotniczym
Beata Kużdowicz, Andrzej Milewski [432–445]
Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w łańcuchu
logistycznym w kontekście doboru opakowania do transportu
Józef Lisowski [446–454]
Metody optymalizacji w bezpiecznym transporcie morskim
Józef Lisowski [455–462]
Metody teorii gier w bezpiecznym transporcie morskim
Józef Lisowski [463–471]
Symulacja programów komputerowego wspomagania bezpieczeństwa transportu morskiego
Karol Listewnik [472–479]
System logistyczny pozyskiwania podwodnych sygnatur okrętu jako element bezpieczeństwa transportu
Dorota Łozowicka, Magdalena Kaup [480–494]
Analiza przyczynowo-skutkowa wypadków statków towarowych na
Morzu Bałtyckim
Dorota Łozowicka, Magdalena Kaup [495–506]
Wybrane problemy bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej
Julia Mazur, Paweł Faliszewski [507–520]
Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego — logistyka
w ochronie lasów przed pożarami
Jarosław Michalak [521–530]
Koncepcja zabezpieczenia logistycznego pilotażowego projektu
poszukiwania, oceny stanu technicznego i możliwości wydobycia amunicji chemicznej zatopionej w Zatoce Gdańskiej
Rafał Miętkiewicz, Ewa Iwanina-Szopińska [531–543]
Transport gazu i jego obsługa w terminalu regazyfikacyjnym Świnoujście
Stanisław Milewski, Sławomir Łuszczak [544–554]
Modułowy system ochrony statków i portów morskich
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Mirosława Klas [555–562]
Instrumenty wspierające politykę Unii Europejskiej mającą na celu
stworzenie europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier
Mirosława Klas [563–569]
Monitoring wizyjny w obiektach magazynowych
Beata Miśnik [570–576]
Transport surowców energetycznych w rejonie Morza Śródziemnego
Beata Miśnik [577–585]
Wpływ nowych technologii na rozwój usług logistycznych
Beata Miśnik [586–593]
Organizacja transportu i dostaw LNG do gazoportu Świnoujście
Szymon Mitkow, Ewa Dębicka, Anna Leszczyńska [594–605]
Wykorzystanie wybranych metod analizy wielokryterialnej w procesie wyboru operatora logistycznego
Andrzej Montwiłł [606–616]
Port morski jako centrum logistyczne — strategiczna szansa rozwoju dla lokalnych i regionalnych portów morskich
Marian Morawski [617–634]
Próba określenia uwarunkowań rewitalizacji portu przeładunkowego w Tczewie jako logistycznego elementu projektu pt.: „Autostrada wodna na dolnej Wiśle”
Alicja Mrozowska [635–648]
Rola i znaczenie czynnika ludzkiego w transporcie morskim
Arkadiusz Narloch [649–661]
Dokładność wyznaczania pozycji z pomiarów nadliczbowych do
brzegowych stacji radarowych w aspekcie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych w strefach VTS
Arkadiusz Narloch, Krzysztof Naus [662–670]
Optymalna konfiguracja struktury dwuznakowej w żegludze przybrzeżnej jednostek transportowych
Marcin Nita, Radosław Warchoł [671–680]
Badania diagnostyczne morskich środków bojowych — element
bezpieczeństwa ich eksploatacji w procesie logistycznym
Bohdan Pac, Ryszard Miler [681–700]
Ocena parametryczna konkurencyjności wybranych portów morskich na Bałtyku południowym
Mieczysław Pawlisiak [701–718]
Holistyczne postrzeganie sieci logistycznej jako składowej bezpieczeństwa logistycznego jednostek i instytucji wojskowych w czasie pokoju
Roman Polak, Monika Szyłkowska [719–729]
Cyfrowe wyzwania logistyki
Piotr Prasuła, Piotr Kasprzak [730–738]
Klasyfikacja oraz transport środków bojowych zgodnie z umową
europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego
towarów niebezpiecznych (ADR)

Wojciech Sokołowski, Marcin Zięcina [739–748]
Analiza możliwości usprawnienia przeładunku kontenerów zbiornikowych w morskim terminalu kontenerowym
Wojciech Sokołowski, Marcin Zięcina [749–760]
Wykorzystanie analizy SWOT w ocenie efektywności logistycznych łańcuchów dostaw
Adam Szeleziński [761–772]
Systemy logistyczne zasilania awaryjnego w energię elektryczną
i ich znaczenie dla nowoczesnych instytucji
Agnieszka Szmelter [773–784]
Zrównoważony rozwój jako czynnik kształtujący strategie logistyczne w globalnych łańcuchach dostaw
Sławomir Świerczyński, Krzysztof Czaplewski [785–793]
Wpływ geoprzestrzennego położenia stacji radarowych na bezpieczeństwo transportu
Teresa Usewicz, Mariusz Walczak, Stanisław Zarychta
[794–802]
Zabezpieczenie logistyczne operacji Unii Europejskiej w oparciu
o istniejące mechanizmy finansowe: ogólne uwarunkowania
prawne i organizacyjne przyjętych rozwiązań (cz. I)
Teresa Usewicz, Mariusz Walczak, Stanisław Zarychta
[803–813]
Zabezpieczenie logistyczne operacji Unii Europejskiej w oparciu
o istniejące mechanizmy finansowe: mechanizm ATHENA
i możliwe kierunki zmian (cz. II)
Radosław Warchoł, Marcin Nita [814–823]
Badania
diagnostyczne
morskich
środków
bojowych
— element bezpieczeństwa ich eksploatacji w procesie
logistycznym
Katarzyna Wardin [824–832]
Wpływ nowego Kanału Sueskiego na rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo regionu
Mariusz Wąż [833–841]
Automatyzacja nawigacji morskich platform transportowych
Sylwia Wojciechowska-Filipek [842–850]
Bezpieczeństwo towarowego łańcucha dostaw w handlu międzynarodowym
Henryk Wojtaszek [851–861]
Ocena innowacyjności przedsiębiorstwa produkcyjnego
Jacek Zboina [862–879]
Logistyka w ochronie przeciwpożarowej na przykładzie badań w zakresie możliwości projektowania systemu ratowniczego
Mariusz Zieliński [880–890]
Ryzyko związane z żeglugą „olbrzymów”

PROBLEMATYKA NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI W ASPEKCIE INTEGRACJI Z NATO
I UNIĄ EUROPEjSKĄ (płyta CD)
Aleksandra Bębnowicz, Bartosz Bertrandt,
Adam Nowosad [1–7]
Wymagania jakościowe mające zastosowanie w procesie
projektowania racji żywnościowych
Jan Bobrowicz, Piotr Maciejak [8–24]
Narzędzia służące zapewnieniu wspólnego podejścia przez
jednostki notyfikowane zgodnie z wymaganiami CPR do
oceny wyrobów budowlanych
Mirosław Dereń [25–33]
Wybrane problemy zarządzania jakością w obszarze działalności leczniczej
Dorota Dudkiewicz-Fierek [34–48]
Identyfikowalność a bezpieczeństwo wyrobów
Krzysztof Dymarkowski, Włodzimierz Kosiński
[49–60]
Wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania konfiguracją
w świetle wymagań AQAP 2210

40
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Agnieszka Fleszar, Karolina Koropacka,
Anna Kukulska-Grabowska, Anna Panek [61–72]
Aktualne zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do
obrotu na rynek krajowy i europejski
Piotr Garbarczyk, Dariusz Wiśniewski [73–84]
Porównanie wymagań norm odniesienia mających zastosowanie w jednostkach certyfikujących i inspekcyjnych
w zakresie danych do przeglądu zarządzania
Jakub Guzy [85–98]
Praktyczne aspekty funkcjonowania systemu zarządzania jakością w podmiotach leczniczych — wybrane obszary
Tomasz Jałowiec [99–111]
Monitorowanie jakości usług logistycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Joanna Jasińska [112–120]
Metoda bow-tie w zastosowaniu do oceny ryzyka
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Jan Kaźmierczyk [121–131]
Audyty w firmie — konieczność czy narzędzie doskonalenia
Dorota Krupnik, Andrzej Świderski,
Paweł Dybcio [132–145]
Prawne uwarunkowania ergonomii i bezpieczeństwa użytkowania pojazdów pożarniczych
Agnieszka Misztal [146–159]
Determinanty wdrażania systemów zarządzania jakością
w przemyśle motoryzacyjnym
Andrzej Obmiński [160–179]
Wpływ stanu technicznego materiałów zawierających
azbest, wbudowanych wewnątrz obiektu, na poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami azbestu
Janusz Płaczek, Paweł Górski, Mirosław Zielony
[180–200]
Możliwości wykorzystania towarowego tramwaju w logistyce miejskiej (na przykładzie m.st. Warszawy)
Witold Pokora [201–211]
Problematyka jakości w procesach pozyskiwania wyrobów
obronnych
Witold Pokora, Marek Gręzicki [212–227]
Rola zarządzania konfiguracją w zapewnieniu bezpieczeństwa sprzętu wojskowego
Bogusław Rogowski, Andrzej Świderski
[228–246]
Europejska działalność normalizacyjna na rzecz rozwoju
innowacji i konkurencyjności

Bogusław Rogowski, Andrzej Świderski,
Wiesław Barnat [247–264]
Normatywne uwarunkowania ergonomii i bezpieczeństwa
użytkowania pojazdów pożarniczych
Cezary Skrodzki, Piotr Waślicki, Jacek Żak
[265–276]
Zapewnienie jakości wyrobów obronnych realizowane
w ramach działalności rejonowych przedstawicielstw
wojskowych w ujęciu procesowym
Elżbieta Stepnowska, Marek Gręzicki [277–291]
Problematyka bezpieczeństwa dostaw w projektach rozwoju zdolności obronnych EDA
Andrzej Świderski [292–303]
Inżynieria jakości — teoria i praktyka
Andrzej Świderski, Piotr Kawa [304–315]
Wybrane narzędzia statystyczne w zastosowaniu do oceny
jakości wyrobów
Andrzej Świderski, Dorota Krupnik,
Bogusław Rogowski [316–331]
Eksploatacyjne kryteria oceny pojazdów pożarniczych w cyklu życia
Dariusz Wiśniewski, Piotr Garbarczyk [332–341]
Zarządzanie bezstronnością w jednostkach certyfikujących

PRODUKCJA I ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE. INŻYNIERIA PRODUKCJI I LOGISTYKA (płyta CD)
Bajor Teresa, Krakowiak Marlena [1–10]
Wykorzystanie systemów informatycznych w zarządzaniu
kryzysowym
Brzeziński Marian, Kijek Magdalena,
Zelkowski Jarosław [11–26]
Ocena systemów logistycznych z wykorzystaniem logiki
rozmytej
Brzeziński Marian, Zdunek Paulina [27–37]
Modelowanie procesów transportowych w przedsiębiorstwach przewozowych branży FMCG
Budzik Anna, Budzik Ryszard [38–45]
Wybrane prawne i techniczne aspekty przewozu materiałów niebezpiecznych
Dąbek Małgorzata [46–54]
Mierniki statystyczne w LSEIP — logistycznym systemie
elektronicznej identyfikacji pacjenta w przychodni
Fajczak-Kowalska Anita [55–64]
Econometric analysis regarding the volume of transport of
goods by rail in years 1995–2014 within the timeframe
until 2030
Fajczak-Kowalska Anita, Ziemiński Piotr,
Rudowska Paulina [65–78]
Wpływ liberalizacji rynku lotniczego na rozwój rynku przewozów lotniczych w Polsce oraz możliwość regresu związana z Brexitem
Gola Łukasz, Wierzbicki Tomasz [79–89]
Projektowanie procesu technologicznego montażu
z wykorzystaniem komputerowego programu Creo 2.0
Górska Monika, Gruszka Barbara [90–101]
Efekty eliminacji wybranych typów marnotrawstwa
w procesach logistycznych przedsiębiorstw branży metalowej
Górska Monika, Kokoszczyk Kamila [102–114]
Optymalizacja gospodarki magazynowej z wykorzystaniem
koncepcji Lean
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Kadłubek Marta, Baskiewicz Nicoletta [115–125]
Zakres i poziom wybranych obszarów logistycznej
obsługi klienta w procesach zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi
Knosala Ryszard, Rostek Michaela [126–134]
Produktywność procesów logistycznych na przykładzie
przedsiębiorstwa produkcyjnego
Korczak Anna, Baron Karolina [135–144]
Czynniki ryzyka w transporcie zewnętrznym w wybranym
przedsiębiorstwie
Korczak Anna, Kulińska Ewa [145–156]
Analiza realizacji transportu ponadnormatywnego
— studium przypadku
Krenich Stanisław [157–167]
Walidacja i symulacja oprogramowania sterującego
z wykorzystaniem wirtualnych systemów wytwarzania
Kulińska Ewa [168–180]
Estimating costs of risk factors within structures
of the logistics chain in metallurgical industry
Masłowski Dariusz, Miłaszewicz Barbara [181–191]
Problematyka układu komunikacyjnego w kontekście logistyki miejskiej. Case study na podstawie Wyspy Bolko
w Opolu
Michlowicz Edward, Smolińska Katarzyna,
Zwolińska Bożena [192–202]
Inżynieria logistyki w systemach produkcyjnych
Miłaszewicz Barbara, Wengel Monika,
Zelek Natalia [203–213]
Planowanie potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie —
studium przypadku
Miłaszewicz Barbara, Wengel Monika,
Zelek Natalia [214–222]
Racjonalizacja kosztów realizacji potrzeb materiałowych
w przedsiębiorstwie produkcyjnym — studium przypadku
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Mitkow Szymon, Leszczyńska Anna [223–237]
Opakowania a bezpieczeństwo ekologiczne w łańcuchach
dostaw
Nonas Beata, Staniewska Ewa [238–246]
Jakość dostaw w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa hutniczego w łańcuchu dostaw
Stajniak Maciej [247–254]
Tendencje rozwoju logistyki w świetle przemian gospodarki globalnej
Szymonik Andrzej [255–267]
Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w łańcuchu
dostaw
Ślaski Paweł [268–280]
Zastosowanie metody pięciu sił do analizy sektora działalności firmy dystrybucyjnej
Tubielewicz Andrzej, Tubielewicz Katarzyna
[281–288]
Projektowanie modelu doskonalenia łańcucha logistycznego
Tubielewicz Katarzyna, Tubielewicz Andrzej
[289–296]
Nowe horyzonty zarządzania logistycznego
Wengel Monika, Miłaszewicz Barbara,
Szymański Kacper [297–307]
Gospodarka odpadami na przykładzie przedsiębiorstwa
produkcyjnego

Wengel Monika, Miłaszewicz Barbara,
Tymkiewicz Kamil [308–319]
Internet jako kanał dystrybucji w motoryzacji
Wojakowski Paweł, Warżołek Dorota [320–331]
Wdrożenie 5S w przedsiębiorstwie produkcyjnym
z branży motoryzacyjnej
Wojciechowski Andrzej, Wojciechowska Natalia
[332–342]
Prognozowanie w logistyce — praktyczne zastosowanie
modeli Holta i Wintersa w międzynarodowej sieci handlowej
Wojcieszak Andrzej [343–356]
Transport pasażerski w Mołdawii w latach 2004–2014.
Uwarunkowania i wyniki działalności pasażerskiego
transportu kolejowego
Wojtynek Lilianna, Kulińska Ewa,
Budzik Ryszard, Korczak Anna [357–372]
Przedsiębiorstwa transportowe na rynku usług
Zieliński Grzegorz, Starosta Anna [373–382]
Działania reakcyjne wobec sytuacji kryzysowych
w logistyce przepływu pacjenta w podmiotach leczniczych

LOGISTYKA MORSKA (płyta CD)
Ariefjew Igor [1–10]
Metoda modelowania węzła transportowego bez struktury
wewnętrznej
Bielawski Krzysztof, Banacki Andrzej,
Szagała Dariusz, Krupa Arkadiusz,
Chmieliński Mirosław [11–31]
Identyfikacja obszarów działań logistycznych w firmie
AREX w aspekcie ponad 10-letniego wdrażania uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Bursztyński Andrzej [32–45]
Koncepcja modelu potencjału systemu zabezpieczenia logistycznego sił okrętowych
Cywiński Artur [46–56]
Analiza zabezpieczenia logistycznego morskich i lotniczych
terminali pasażerskich w aspekcie zagrożenia IED
Dąbrowski Tomasz [57–71]
Znaczenie i potencjał firmy spedycyjnej w świadczeniu
usług transportu intermodalnego
Drewek Wojciech [72–93]
Wybrane aspekty bezpieczeństwa w magazynowaniu ładunków niebezpiecznych w portach morskich
Drewek Wojciech [94–118]
Wybrane aspekty transportu ładunków niebezpiecznych
drogą morską
Ficoń Krzysztof, Krasnodębski Grzegorz [119–131]
Wpływ funduszy pomocowych Unii Europejskiej na rozwój
polskich portów morskich w dekadzie 2004–2014
Ficoń Krzysztof [132–145]
Strategiczna rola transportu morskiego w wojnie falklandzkiej. Aspekty operacyjno-logistyczne
Grala Dariusz [146–159]
Dylematy logistyki wielonarodowej w operacjach militarnych
Grzelakowski Andrzej [160–179]
Infrastruktura liniowa międzynarodowego transportu morskiego jako składnik globalnej infrastruktury logistycznej
Grzelakowski Andrzej [180–200]
Model zarządzania portami morskimi i infrastrukturą portową w Polsce. Aspekty ekonomiczne i prawne
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Grzybowski Marek [201–220]
Projekty morsko-lądowych korytarzy transportowych w regionie Morza Bałtyckiego. Wybrane studia przypadków
Haberek Roman, Stępniak Sławomir,
Głogowski Tomasz, Chmieliński Mirosław
[221–231]
Aspekty logistyczne architektury trenażera walki w pomieszczeniach CQC
Jakubowski Konrad, Chmieliński Mirosław
[232–241]
Rola, miejsce i zadania identyfikujące potrzeby logistyczne
w przedsiębiorstwie KTJ KOLOR
Jałowiec Tomasz [242–252]
Potencjał zewnętrzny jako źródło innowacji w zabezpieczeniu logistycznym wojsk
Januszkiewicz Maciej [253–269]
Zadania policji w logistycznym systemie zabezpieczania
materiałów niebezpiecznych transportowanych do portów morskich
Jarysz-Kamińska Eliza [270–281]
Implementacja systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw na rynku krajowym
Jurczak Wojciech [282–297]
Funkcjonowanie morskiej infrastruktury technicznej
w aspekcie oddziaływania korozji
Karwacka Katarzyna, Kowalska Martyna,
Domański Paweł [298–309]
Wybrane elementy zasobów logistycznych wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych
Karwacka Katarzyna, Żukowska Alicja [310–321]
Ewakuacja — podstawy prawne i funkcjonowanie na przykładzie województwa pomorskiego
Klas Mirosława, Marta Rompa [322–334]
Transport morski skonteneryzowany na Morzu Bałtyckim
w 2015 roku
Krampichowski Adam [335–350]
Bezpieczeństwo i logistyka w morskich portach jachtowych
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Krasnodębski Grzegorz, Teska Jarosław,
Pączek Bartłomiej [351–356]
Wykorzystanie zasobów miejscowych na rzecz akcji i operacji policyjnych
Kupiński Jerzy [357–370]
Zarządzania ryzykiem zabezpieczenia logistycznego sytuacji kryzysowej
Lassmann Paweł [371–389]
Problem pustych kontenerów morskich w kontekście logistyki morskiej
Lassmann Paweł [390–406]
Składane kontenery
Łozowicka Dorota, Kaup Magdalena [407–420]
Algorytm określania założeń projektowych i głównych parametrów śródlądowych platform mieszkalnych
Markowski Mateusz, Kłobus Łukasz [421–430]
Transport morski a piractwo i terroryzm problemem gospodarki morskiej
Meyer Piotr, Szeleziński Adam, Muc Adam,
Murawski Lech [431–449]
Metody badania szczelności rurociągów ciepłowniczych
i ich znaczenie w logistyce przedsiębiorstw ciepłowniczych
Michalak Jarosław [450–468]
Przygotowanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w przypadku kontaktu użytkowników morza z amunicją chemiczną zatopioną w Morzu Bałtyckim
Miśnik Beata [469–481]
Baza logistyczna w Tarsus jako główny element zaopatrywania sił rosyjskich działających w rejonie Morza Śródziemnego i Syrii
Miśnik Beata [482–492]
Możliwości wykorzystania lodołamaczy w transporcie morskim
Miśnik Beata [493–503]
Północna droga morska jako potencjalna alternatywa dla
południowych tras morskich
Mitkow Szymon, Dębicka Ewa, Leszczyńska Anna
[504–520]
Problemy funkcjonowania firmy spedycyjnej w łańcuchu
dostaw
Montwiłł Andrzej [521–535]
Analiza TOWS jako narzędzie określenia pozycji konkurencyjnej kompleksu portowego Szczecin–Świnoujście
w systemach transportu zintegrowanego w Europie
Środkowej
Morawski Marian [536–548]
Perspektywy udrożnienia śródlądowych dróg wodnych RP
w latach 2016–2030
Mrozowska Alicja [549–565]
Bezpieczeństwo transportu ładunków drogą morską
Pac Bohdan [566–590]
Ocena parametryczna interoperacyjności logistycznej terminali specjalistycznych i uniwersalnych kluczowych portów morskich polskiego wybrzeża
Pałucha Krzysztof, Chmieliński Mirosław [591–602]
Identyfikacja działań w obszarze bezpieczeństwa transportu ładunków wymagających specjalnych warunków
w aspekcie logistyki spedycji portowo-morskiej

Pasek Dominika, Woch Agnieszka [603–617]
Logistyczne zabezpieczenie morskich akcji ratowniczych
podejmowanych przez SAR
Pawlak Cezary [618–625]
Wpływ działań hybrydowych na zabezpieczenie logistyczne
Pawlisiak Mieczysław [626–642]
Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem jakości realizacji zadań mandatowych
Pawlisiak Mieczysław [643–657]
Bezpieczeństwo logistyczne wyznacznikiem jakości realizacji zadań mandatowych
Praczyk Tomasz [658–683]
Zastosowanie technik i narzędzi z zakresu sztucznej inteligencji do problemów logistycznych
Rysz J. Stanisław [684–699]
Udział sprzętowej gotowości Sił Zbrojnych RP w kreowaniu poczucia bezpieczeństwa
Sokołowski Wojciech [700–713]
Wykorzystanie systemu klasy ERP w kształceniu kadr logistyki
Szubrycht Tomasz [714–730]
Historyczne aspekty zabezpieczenia logistycznego działań
sił morskich
Szymak Piotr, Januszko Rafał [731–741]
Zastosowanie ogniw paliwowych PEM do zasilania elektrycznego bezzałogowego pojazdu nawodnego
Trawińska Małgorzata, Miler Ryszard [742–763]
Wybrane aspekty bezpieczeństwa transportu morskiego
w rejonie rogu Afryki
Truchan Radosław [764–776]
Sprawność przewozów towarowych w kontekście bezpieczeństwa granicy państwa
Tyślewicz Radosław [777–785]
Krótkodystansowy transport morski w Polsce — ocena implementacji programu Marco Polo II na przykładzie eksperymentu
Usewicz Teresa [786–816]
Logistyczne aspekty systemu międzynarodowej pomocy
humanitarnej
Usewicz Teresa [817–831]
Logistyka w działalności wybranych podmiotów niosących
pomoc humanitarną
Wardin Katarzyna [832–846]
Morskie szlaki logistyczne Azji południowo-wschodniej
a zagrożenie piractwem morskim
Wielgosz Mirosław [847–858]
Profil bezpieczeństwa nawigatora jako kryterium selekcji
i doboru osób odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenie żeglugi
Zarychta Stanisław, Rębiś Dariusz [859–875]
Wsparcie logistyczne sił morskich wydzielonych do komponentu morskiego
Zieliński Mariusz [876–899]
Gremia zaangażowane w poprawę bezpieczeństwa w ruchu
drogowym w Europie
Zięcina Marcin [900–930]
Diagnostyka okrętowych olejów silnikowych
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Zespół recenzentów miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” w 2016 r.:
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prof. dr hab. Piotr Blaik — Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Marek Ciesielski — Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Marek Fertsch — Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń — Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
dr inż. Adam Kolasiński — Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko — Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron — Politechnika Częstochowska
prof. dr hab. Agnieszka Skowrońska — Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. inż. Anna Sobotka — Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr.-Ing. Frank Straube — Technische Universität Berlin
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek — Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Maciej Szymczak — Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
doc. dr hab. inż. Jan Szymszal — Politechnika Śląska w Katowicach
prof. dr hab. Maciej Urbaniak — Uniwersytet Łódzki
dr Marzena Walczak — Izba Celna w Warszawie
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