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Wprowadzenie 

Introduction 

Znaczenie logistyki we współczesnym świecie wzrasta. To znaczy również, że przed tym 

rodzajem działalności gospodarczej i obszarem badawczym stoi wiele wyzwań. Musi nadążyć 

za zmianami oraz sprawiać, że będą one mniej odczuwalne dla zwykłego człowieka oraz dla 

przedsiębiorstw. Zadanie jest trudne, bo dynamizacja otoczenia jest bardzo szybka i dotyczy 

wielu aspektów. Logistyka jako nauka wielodyscyplinarna powinna dostosowywać się na 

wielu poziomach. W monografii zaprezentowano kilka aspektów logistyki. Przedstawione  

w wybranych obszarach problemy i wyzwania wymagają od logistyki szybkiego reagowania, 

rozwiązywania i dostosowywania się do nowej rzeczywistości. 

Działalność w sferze logistyki musi być związana z kreatywnością. Można nawet 

stwierdzić, że przedsiębiorstwa tzw. sektora kreatywnego, tj. zajmujące się tworzeniem  

i sprzedażą dóbr i usług, które powstają w wyniku pośredniej konsumpcji zasobów 

kulturalnych, są podmiotem procesów logistycznych. Logistyka jest bowiem odbiorcą 

produktów i usług sektora kreatywnego, gdyż zarządzanie projektami kreatywnymi jest 

istotnym obszarem aktywności w logistyce. Pojawia się wówczas pojęcie logistyka mediów.  

Bardzo ważnym wyzwaniem, z którym musi zmierzyć się logistyka, jest pandemia 

COVID-19. Problemy tak naprawdę dotyczą wielu branż, ale wszystkie obsługuje logistyka. 

Pandemia COVID-19 spowodowała m.in. ograniczenia w korzystaniu z komunikacji 

publicznej. Co ciekawe, po zmniejszeniu obostrzeń trudno było skłonić ludzi do powrotu do 

tej formy przemieszczania się. Pandemia wpłynęła więc na wzorce zachowań 

komunikacyjnych mieszkańców, ale też stworzyła szansę na stosowanie narzędzi mobilności 

inteligentnej. Pandemia COVID-19 spowodowała zarówno nowe zagrożenia, jak  

i nieprzewidywalne wcześniej wyzwania w zakresie funkcjonowania łańcucha dostaw. Można 

tutaj mówić o wpływie tzw. czarnego łabędzia w postaci pandemii COVID-19. W rezultacie 

wiele przedsiębiorstw działających w łańcuchach dostaw mogło wypracować właściwe 

podejścia w sytuacjach kolejnych tego typu zagrożeń. W gospodarce są sektory i branże, które 

w sposób szczególnie negatywny odczuły skutki pandemii. Przykładem jest turystyka.  

W 2020 roku na świecie liczba przyjazdów międzynarodowych zmniejszyła się o 74%  

w stosunku do roku wcześniejszego. To spowodowało, że ten sektor też musiał się 

dostosować. Przedsiębiorstwa turystyczne wprowadziły zmiany w swoich ofertach, często 

decydując się na wirtualizację swoich usług i kanałów sprzedaży. W sektorze bankowym 



6 

sytuacja była dosyć dobra, ponieważ jeszcze przed pandemią było odpowiednie zaplecze 

umożliwiające szybką adaptację rozwiązań zdalnych. Wprowadzono ułatwienia dla klientów. 

Dystrybucja produktów bankowych odbywała się w sposób zdalny, bez konieczności 

fizycznego pojawiania się w bankach. W pewnym sensie była to rewolucja, którą ułatwiła 

właśnie pandemia. W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw z branży transportowej  

i gospodarki magazynowej w pierwszym półroczu 2020 roku pandemia nie pogorszyła 

znacząco wyników finansowych. Była to branża, która w czasie pandemii miała nawet więcej 

pracy niż w okresie przed nią. Oczywiście przedsiębiorstwa transportowe i magazynowe 

podejmowały działania celem dostosowania się do nowym realiów rynkowych. Konieczne 

było wdrożenie nowych procedur i narzędzi, które sprawdza się w tym szczególnym okresie. 

Ważnym wyzwaniem logistyki we współczesnym świecie jest rozwijanie transportu 

intermodalnego. Jedynie połączenie zalet różnych gałęzi transportu daje korzyści 

ekonomiczne i środowiskowe. Dla takiego transportu konieczna jest odpowiednia 

infrastruktura, której przykładem jest terminal intermodalny rozproszony zlokalizowany  

w granicach jednego węzła transportowego, pozwalający na integrację procesów 

transportowo-logistycznych. Niedocenianym zagadnieniem, ale ważnym ze względu na 

wolumeny przewozów, jest transportu materiałów sypkich w różnych gałęziach transportu. 

Występują różnice wynikające z samych materiałów, ale też ze środków transportu, 

organizacji prac, procedur oraz możliwości przeładunku, wykorzystanych gałęzi transportu. 

Do specyficznych warunków zalicza się m.in. czyszczenie skrzyni ładownej, uwzględnienie 

warunków klimatycznych, posiadanie certyfikatów. Szczególnym produktem jest zboże 

charakteryzujące się niedoborem płynności, który może być mierzony rozmiarem wpływu 

prędkości realizacji transakcji na poziom jej kosztu. Tutaj pojawia się problem optymalizacji 

strategii sprzedaży zboża przy określonych parametrach, jak cena zboża, koszty jego 

przechowywania i transportu. 

Ostatnim zagadnieniem poruszanym w monografii jest opakowanie. Przyszłością jest 

stosowanie opakowań inteligentnych, pozwalających na zapewnienie bieżącej informacji  

o stanie zapakowanych towarów oraz ich otoczeniu. W szczególności ważne są wskaźniki 

czasu i temperatury, wskaźniki świeżości, czy też wskaźniki szczelności opakowania. Dzięki 

temu jest możliwa efektywna reakcja na niepożądane zmiany w łańcuchu dostaw. 

Podstawowym problemem są jednak koszty implementacji tych rozwiązań oraz bariery 

technologiczne. 

 

dr hab. inż. Tomasz Rokicki, prof. SGGW 
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Edyta Łyżwa 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 

Logistyka a kreatywność – diagnoza powiązań 

Logistics and creativity – diagnosis of connections 

Synopsis. Artykuł złożony jest z trzech zasadniczych części opatrzonych wstępem i podsumowaniem.  

W poszczególnych częściach omówiono: istotę logistyki i jej rolę w gospodarce, scharakteryzowano 

kreatywność w jej różnych zakresach oraz podjęto próbę zdiagnozowania wspólnych wymiarów tych dwóch 

obszarów. Jako cel opracowania przyjęto zdiagnozowanie zależności między logistyką a kreatywnością.  

W wyniku badań zidentyfikowano trzy takie powiązania: uznano, że przedsiębiorstwa sektora kreatywnego są 

podmiotem procesów logistycznych, stwierdzono, że logistyka jest odbiorcą produktów i usług sektora 

kreatywnego, zauważono, że zarządzanie projektami kreatywnymi jest istotnym obszarem aktywności  

w logistyce. 

Słowa kluczowe: logistyka, kreatywność, zarządzanie kreatywne, sektor kreatywny, media, rynek 

opakowaniowy. 

 

Abstract. The article consists of three parts with an introduction and a summary. The following sections discuss: 

the essence of logistics and it’s role in the economy, characteristics of creativity in it’s various scopes, and 

attempts to diagnose the common interlocking’s of these two areas. The aim of the study was to diagnose the 

relations between logistics and creativity. As a result of the research, three such relations were identified: it was 

recognized that the creative sector enterprises are the subject of logistics processes, it was found that logistics is 

the recipient of products and services of the creative sector, it was noticed that the management of creative 

projects is an important area of logistic activity. 

Keywords: logistics, creativity, creative management, creative sector, media, packaging market. 

 

Wstęp 

Poszukiwania źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw na współczesnym, 

niezwykle dynamicznym rynku wymuszają rozważania na temat pojawiających się wyzwań  

w różnorodnych obszarach działalności podmiotów – zarówno w wymiarze wewnętrznym, 

jak i wobec otaczającego je środowiska. Zdolność do zmian i wdrażania innowacyjnych 

rozwiązań warunkuje w wielu segmentach rynku zdolność podmiotów do przetrwania. 

Źródłem nowości może być kreatywność indywidualnych twórców, zespołów i organizacji 

działających w sprzyjającym ekosystemie i koncentrujących się w kreatywnych branżach. 

Mimo swojej szczególnej specyfiki działają w warunkach rynkowych na równorzędnej 

pozycji z innymi podmiotami. I tak jak inne podmioty potrzebują świadomego zarządzania. 
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Jednym z jego elementów jest zarządzanie logistyczne, istotne w zakresie koordynacji 

planowania, wdrażania i kontrolowania procesów przepływu produktów i usług.  

Warto zastanowić się, czy wskazany obszar jest jedynym powiązaniem między 

kreatywnością a logistyką. Być może tych wymiarów jest znacznie więcej, a świadome 

zarządzanie wzajemnymi relacjami byłoby korzystną dla budowy konkurencyjności 

podmiotów przestrzenią. Celem artykułu jest próba zdiagnozowania zależności między 

logistyką a kreatywnością. Materiał ma charakter przeglądowo-badawczy. Oparty został na 

informacjach naukowych pochodzących z literatury przedmiotu. Warto tu podkreślić, że 

szczególnie pomocne w opracowaniu tekstu w zakresie logistyki były artykuły Łukasza 

Sułkowskiego [2012] i Aliny Kozarkiewicz [2015]. 

 

Rola logistyki w gospodarce 

Do lat 50. XX wieku w sferze działalności przedsiębiorstw koncentrowano się na 

produkcji, logistykę utożsamiając jedynie z fizyczną dystrybucją. Recesje gospodarcze  

w Stanach Zjednoczonych Ameryki sprowokowały jednak reprezentantów działalności 

biznesowej do poszukiwania bardziej skutecznych systemów kontroli kosztów. Dało to 

początek badaniom i próbom koordynacji przepływów rzeczowych w przedsiębiorstwach, 

wychodząc poza wąski obszar dystrybucji towarów. W kolejnych dekadach sytuacja 

społeczno-gospodarcza wymuszała wzrost zainteresowania m.in.: 

− innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie transportu,  

− optymalizacją procesów zarządzania,  

− zintegrowanymi łańcuchami i siecią dostaw,  

− stosunkami zewnętrznymi przedsiębiorstw z dostawcami, dystrybutorami i klientami, 

− kompleksowym zarządzaniem wszystkimi dziedzinami związanymi z procesami 

produkcji, składowania i przemieszczania produktów (z rynku zaopatrzenia do rynku 

konsumenta), 

− planowaniem strategicznym, 

− technikami informacji i komunikowania się, 

aby w połowie lat 90. przykuć uwagę przedstawicieli świata nauki i biznesu na zarządzaniu 

globalnymi łańcuchami dostaw i poszerzaniu świadomości ekologicznej.  

Logistyka rozwijała się zatem od lat 50. XX wieku, początkowo jako „faza startu  

i budzenia się”, przez „fazę definiowania i konceptualizacji teorii i pierwszych prób jej 

zastosowania w praktyce” (lata 60.), etap poszerzający rolę logistyki, czyli „fazę kreowania 



9 

podstawowych wymiarów zintegrowanej logistyki” (przełom lat 70. i 80.), do „fazy 

dynamicznego rozwoju” (lat 80. i 90.), umożliwiając postrzeganie logistyki jako 

zintegrowanej koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem i układu powiązań rynkowych 

powszechnie wykorzystywanych w praktyce [Sułkowski 2012]. 

Rozwój logistyki, z różnorodnością pojawiających się koncepcji, sposobów definiowania 

i interpretacji, umieścił ją współcześnie w kontekście zarządzania w ujęciu procesowym  

i systemowym (stawiając znak równości między logistyką a zarządzaniem logistycznym). 

Podejmując próbę definicji, można przyjąć za aktualne rozumienie logistyki odpowiadające 

szerokiemu ujęciu Petera Klausa: „Logistyka, jako sposób podejścia, który interpretuje 

zjawiska i związki gospodarcze jako systemy przepływów (przepływy obiektów przez 

łańcuchy i sieci czynności oraz procesy), dla optymalizacji relacji między oszczędnością 

kosztów i wzrostem wartości, jak również poprawy zdolności ich dostosowania do 

zmieniających się potrzeb otoczenia” [Blaik 2010]. Warto jednak przywołać także nieco 

węższe ujęcie Ingrid Göpfert, patrzącej na logistykę jako na funkcję zarządzania, która 

„obejmuje kształtowanie przepływów i struktur z nim związanych w ramach przedsiębiorstwa 

i wykraczających poza przedsiębiorstwo” [Blaik 2010].  

Zarządzanie logistyczne przenosi logistykę w sferę zarządzania strategicznego 

przedsiębiorstw i jest utożsamiane ze specyficznym sposobem myślenia o procesach 

przepływu dóbr w gospodarce [Świerczek 2006, Kisperska-Moroń, Krzyżaniak 2009], 

integrującym fazę dystrybucji z fazami zaopatrzenia i produkcji (z koncentracją na 

horyzontalnym traktowaniu procesów zarządzania) [Skowronek, Sarjusz-Wolski 2008]  

a definiowanym jako „planowanie, wdrażanie i kontrola działalności związanych  

z przepływem dóbr, informacji i środków finansowych, tak w obrębie przedsiębiorstwa, jak  

i pomiędzy firmami, ogniwami łańcucha dostaw” [Gołembska 1994].  

Wśród innych wskazywanych w literaturze przedmiotu definicji można wyróżnić pewne 

cechy wspólne, które precyzują współczesne rozumienie terminu logistyka [Sułkowski 2012]:  

− podkreślanie znaczenia logistyki w zakresie koordynacji w planowaniu, wdrażaniu  

i kontrolowaniu procesów przepływu produktów oraz usług przy wykorzystaniu 

systemów informacyjnych, 

− wskazywanie na przebieg procesów, które powinny być związane z takim przepływem 

zasobów, który zapewni właściwą obsługę klienta, 

− uwypuklanie konieczności oparcia procesu kształtowania przewagi konkurencyjnej na 

integracji logistycznej (całościowe postrzeganie procesów). 
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W logistyce wykorzystywany jest szeroko potencjał nauki w zakresie jej dorobku 

technicznego, wojskowego czy ekonomicznego. Inspiracje pochodzą z nauk o zarządzaniu, 

finansów, matematyki, ekonometrii, inżynierii produkcji, towaroznawstwa, informatyki, 

technologii informacyjnych, transportu, komunikacji, nauk o obronności i bezpieczeństwie  

i innych dziedzin, świadcząc o jej interdyscyplinarnym charakterze. Pojęcia, koncepcje  

i metody dla nich charakterystyczne przenoszone są i adaptowane do specyfiki problemów 

logistycznych.  
 

Kreatywność i jej wymiary  

Sformułowanie „kreatywność” pochodzi od łacińskiego creatus (twórczy). Przyjmuje się, 

że oznacza zdolność do tworzenia czegoś nowego w procesie „łączenia niektórych lub 

wszystkich (…) wymiarów: pomysłów, umiejętności, technologii, zarządzania, procesów 

produkcyjnych, a także kultury” [Przemysły 2018]. Kreatywność jest zatem elementem 

procesu poznawczego człowieka, wywołanym przez zainteresowanie nowością a opartym na 

zdobytej i przetworzonej w długim okresie wiedzy [Przemysły 2018]. W teorii Josepha 

Schumpetera pojęcie kreatywności jest rozumiane jako oryginalność w wyrażaniu, która jest 

osiągana dzięki rozwojowi edukacji, inwestycjom, pracy nad strukturami przedsiębiorstw oraz 

zarządzaniem personelem i definiowana jako krzyżowanie sektorów, elementów artystycznej 

formy wyrazu i innowacji (ekonomicznych i technologicznych) [Analiza 2009]. Marek 

Brzeziński wyodrębnia takie kategorie kreatywności, jak [Brzeziński 2018]:  

−  indywidualną, rozumianą jako potencjał twórczy pojedynczego pracownika, 

wynikający z jego połączonych procesów inteligencji i świadomości twórczej, a także 

z wykorzystania przyswojonej wiedzy i doświadczenia; 

− zbiorową, gdzie kreatywność zespołowa to potencjał twórczy umysłu zespołu, 

wynikający z połączenia indywidualnych kreatywności jego poszczególnych 

pracowników; 

− zespoloną, definiowaną jako potencjał twórczy zespolonego umysłu organizacji, 

integrujący powyższe rodzaje kreatywności w spójną i dynamiczną całość do 

jednoczesnego wspólnego wykorzystania; 

− organizacyjną, rozumianą jako kreatywność organizacji – potencjał twórczy umysłu 

organizacji, wynikający z połączenia kreatywności poszczególnych zespołów, 

kreatywności indywidualnej określonych pracowników organizacji; 

− otoczenia, czyli potencjał twórczy zawarty w relacjach z klientami, kooperantami, 

firmami doradczymi itp. oraz z nich wynikający. 
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W literaturze końca XX wieku można zauważyć obecność takich zagadnień, jak 

przemysły kreatywne, branże kreatywne czy miasta kreatywne. Koncepcje ich dotyczące 

łączone były dość wyraźnie z terminem „kultura” obecnym w literaturze przedmiotu połowy 

XX wieku i takimi pojęciami jak „sektor kulturowy” czy „przemysł kultury”. Na początku 

XXI wieku pojawiły się terminy ekonomia kreatywności i gospodarka kreatywna (creative 

economy), głównie za sprawą dwóch ekonomistów: Johna Howkinsa [Howkins 2001]  

i Richarda Floridy [Florida 2002, wyd. pol. 2010]. Uznawali oni, że kreatywność, mimo że 

sama w sobie nie jest działalnością gospodarczą, może stać się jej fundamentem,  

a współczesna gospodarka jest zasadniczo gospodarką kreatywną opartą na szczególnym 

zasobie ludzkim, jakim jest klasa kreatywna. Obecnie na popularności zyskuje pojęcie „sektor 

kreatywny (przemysły kreatywne)”, wiązany nie tylko z takimi pojęciami, jak klasa, 

organizacje, przemysł, miasta czy regiony, opisywane z atrybutem „kreatywne”, ale także  

z zagadnieniami wiedzy, twórczości, innowacyjności czy konkurencyjności.  

W opracowaniu na temat przemysłów kreatywnych opublikowanym przez statystykę 

publiczną w Polsce (GUS) pt. Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014-2016 [Przemysły 

2018] przemysły kreatywne traktowane są jako „podmioty gospodarcze zajmujące się 

tworzeniem i sprzedażą dóbr i usług, które powstają w wyniku pośredniej konsumpcji 

zasobów kulturalnych (kultura jest inspiracją i kreatywnym wkładem w ich powstawanie), 

wymagają wkładu twórczego i często niosą treści kulturowe; są to działania związane  

z projektowaniem i wzornictwem, architekturą, reklamą i tłumaczeniami”. W definicji 

UNCTAD są cztery sektory przemysłów kreatywnych (dziedzictwo duchowe i materialne, 

sztuka, media, kreacja funkcjonalna), do których zaliczono określoną grupę branż (tab. 1).  
 

Tabela 1. Sektory przemysłów kreatywnych według UNCTAD  

Table 1. Creative industries sectors (UNCTAD) 

Sektor  Branże  
Dziedzictwo 
duchowe  
i materialne 

tradycyjne formy ekspresji kulturalnej, takie jak: • rzemiosło artystyczne • festiwale 
i święta 
ekspozycja kulturowa: • stanowiska archeologiczne • muzea • biblioteki • wystawy 

Sztuka sztuki wizualne: • malarstwo • rzeźba • fotografia • antyki 
sztuki performatywne: • muzyka na żywo • teatr • taniec • opera • cyrk • teatr 
kukiełkowy 

Media działalność wydawnicza: • książki • prasa i inne publikacje 
media audiowizualne: • film • telewizja • radio i inne sposoby nadawania 

Kreacja 
funkcjonalna 

design (wzornictwo): • wnętrza • grafika • moda • biżuteria • zabawki 
usługi kreatywne: • architektura • reklama • rekreacja i kultura • prace badawczo-
rozwojowe • kreatywne usługi cyfrowe 

Źródło/Source: [Creative 2010]. 
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Znalazły się tu obok tradycyjnych form ekspresji kulturalnej, sztuk wizualnych  

i performatywnych także takie współczesne formy, jak np. media audiowizualne, design, 

prace badawczo-rozwojowe czy kreatywne usługi cyfrowe. 

 

Związki między logistyką a aktywnością kreatywną 

Zależności między logistyką a różnorodnymi wymiarami kreatywności mogą pojawiać się 

w trzech podstawowych obszarach: 

• sektor kreatywny jako podmiot procesów logistycznych, 

• logistyka jako odbiorca produktów i usług sektora kreatywnego, 

• zarządzanie projektami kreatywnymi w logistyce. 

W pierwszym obszarze zarządzanie logistyczne może być zastosowane  

w przedsiębiorstwach sektora kreatywnego tak, jak w każdym innym przedsiębiorstwie 

dowolnego segmentu rynku. Zdaniem Łukasza Sułkowskiego, logistyka może, jako 

specjalizacja naukowa, wspierać działania przedsiębiorstwa w zakresie: 

− marketingowym (w zakresie obsługi klienta), 

− inżynierskim (jako konfiguracja sieci logistycznych i dobór odpowiednich środków 

technicznych), 

− ekonomicznym (jako weryfikacja efektywności ekonomicznej zaproponowanych 

rozwiązań), 

− informatycznym (jako dobór narzędzi systemowych wspomagających procesy 

informacyjne i decyzyjne). 

Wykorzystując dorobek logistyki można uzyskać efekt skuteczniejszego zarządzania 

przedsiębiorstwem „dzięki możliwości przejrzystej i bardziej adekwatnej identyfikacji  

i kwantyfikacji struktury kosztów oraz przyporządkowaniu im odpowiednich nośników  

i determinant” [Sułkowski 2012].  

Interesującym przykładem może być zastosowanie logistyki na rynku mediów. Zdaniem 

Bernda W. Wirtza [Wirtz 2011], termin „media” obejmuje wszystkie środki techniczne 

służące pozyskiwaniu informacji i jej udostępnianiu w formie drukowanej oraz we wszelkich 

formach wizualnych i dźwiękowych, a także organizacje i instytucje, które generują  

i dostarczają informacje [Cetera 2016]. 

W wymiarze gospodarczym obiektem badań (ekonomia mediów) jest przedsiębiorstwo 

mediowe, a ich przedmiotem zachowania podmiotu na rynku [Cetera 2016]. Miejsce 

przedsiębiorstwa mediowego na rynku zobrazowano na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Miejsce przedsiębiorstwa mediowego na rynku  

Figure 1. The place of the media company on the market 

Źródło/Source: [Cetera 2016]. 

 

W przedsiębiorstwach mediowych dochodzi do przekształcenia ograniczonych zasobów 

pracy, kapitału i zasobów naturalnych w towary i usługi medialne [Kowalski, Jung 2006]. 

Ogólniej mówiąc, są to podmioty gospodarcze, w których są generowane nowe treści 

pochodzące ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych [Wirtz 2011, Cetera 2016].  

Przedsiębiorstwa mediowe funkcjonują w zmiennym otoczeniu ekonomicznym, 

społecznym i technologicznym, ze znacznym wpływem uregulowań prawnych [Cetera 2016]. 

Logistyka mediów pełni funkcję integratora wszelkich działań związanych ze współczesnym 

środowiskiem środków komunikowania (rys. 2). Umożliwia w sferze badawczej analizy 

integrujące tematykę medioznawczą, ekonomiczną i techniczną z uwzględnieniem nowych 

mediów oraz prognoz ich rozwoju. 

Wiesława Cetera w artykule Logistyka mediów – tożsamość dyscypliny [Cetera 2016] 

wskazuje na różnorodne możliwości rozwoju mediów w kontekście obszaru badań, jakim jest 

logistyka mediów (traktowana jako subdyscyplina medioznawstwa). Podkreśla równocześnie, 
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że zmieniające się w dużym stopniu możliwości techniczne i ewoluujące potrzeby społeczne 

(zapotrzebowanie na informacje, zagregowaną wiedzę lub usługi informacyjne) powodują, że 

nie tylko tradycyjny model dziennikarstwa nie wytrzymuje próby czasu (ulegając 

przeobrażeniom pod wpływem nowych technologii komunikacyjnych), ale cały schemat 

funkcjonowania mediów i ich otoczenia wciąż ulega modyfikacji. Logistyka mediów jako 

obszar badawczy koncentruje się w konsekwencji zarówno na zastosowaniu nowych 

technologii informacyjnych w mediach, jak i na tworzeniu nowych [Cetera 2016]. 

 

 
Rysunek 2. Zarządzanie mediami na tle wybranych nauk 

Figure 2. Media management in relation to selected sciences 

Źródło/Source: [Cetera 2016]. 

 

Obszar drugi nawiązuje już wyraźnie do samej specyfiki sektora kreatywnego  

i dostarczanych przez niego szczególnego rodzaju dóbr i usług opartych na indywidualnej 

twórczości. To właśnie te dobra i usługi mogą służyć rozwojowi logistyki w różnorodnych jej 

wymiarach. Szczególnie interesująca dla logistyki będzie oferta pochodząca od 

przedsiębiorstw sektora kreatywnego działających w obszarze kreacji funkcjonalnej (wg 

klasyfikacji UNCTAD). Obszar ten obejmuje wzornictwo i usługi kreatywne. Przykładem ich 

zastosowania na potrzeby logistyki może być wzornictwo opakowań. 

Zastosowanie odpowiednich opakowań często warunkuje przepływ fizyczny produktów  

w gospodarce. Wśród ich funkcji można wymienić [Woźniak, Kukiełka 2011]:  

− produkcyjną – opakowanie umożliwia przygotowanie odpowiedniej ilości towarów na 

wejście do produkcji i pobranie odpowiedniej ilości towarów na wyjściu z produkcji;  
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− marketingową – opakowanie stanowi istotną część strategii marketingowej, 

umożliwiającej odróżnienie produktów od towarów konkurencji;  

− użytkową – zalicza się do niej ponowne wykorzystanie opakowania u nabywcy lub 

zastosowanie do innych celów: tzw. wielokrotny użytek, proekologiczność;  

− logistyczną – opakowanie ułatwia wykonywanie innych procesów logistycznych, 

warunkując sprawność czynności transportowych, manipulacyjnych i magazynowych. 

Optymalnie dobrane opakowania przyczyniają się do przyspieszenia przepływu towarów 

na wszystkich szczeblach dystrybucji, a tym samym wpływają na obniżenie jej kosztów. 

Do głównych logistycznych funkcji opakowań można zaliczyć funkcje [Woźniak, 

Kukiełka 2011, Abt 1997]:  

− ochronną – ochrona towaru przez opakowanie jest uważana za najważniejszą 

logistyczną funkcję opakowania; opakowanie powinno zabezpieczać ładunek przed 

utratą lub obniżeniem jego jakości w drodze od producenta do konsumenta oraz 

chronić towar przy wysyłce przed obciążeniami mechanicznymi i klimatycznymi 

(wilgotność, temperatura) i utrudniać kradzież znajdującego się wewnątrz towaru;  

− magazynową – od opakowania wymaga się, aby ułatwiało ono magazynowanie 

towaru, tzn. powinno nadawać się do układania w stosy; kształt i wymiary muszą 

pozwalać na bezpośrednie układanie poszczególnych opakowań na sobie, 

umożliwiając wykorzystanie przestrzeni magazynowej;  

− transportową – opakowanie ma za zadanie ułatwić transport; przy stosunkowo 

niewielkiej masie opakowania jego kształt i wymiary powinny pozwolić na optymalne 

wykorzystanie pojemności środka transportowego;  

− manipulacyjną – polega na ułatwieniu robót ładunkowych prowadzonych ręcznie  

i mechanicznie;  

− informacyjną – opakowanie jest nośnikiem informacji; opakowanie powinno być tak 

oznaczone (np. kolorem lub napisami), aby pracownik kompletujący zamówienie  

w magazynie mógł łatwo zidentyfikować żądane towary; opakowania towarów 

kruchych, szybko psujących się, wymagających specjalnego traktowania przy wysyłce 

powinny być wyraźnie oznakowane symbolami rysunkowymi, znakami lub 

objaśnieniami. 

Jak zatem widać, opakowania muszą sprostać szerokiemu zbiorowi wymagań. Proces ich 

powstawania obejmuje nie tylko projektowanie i opracowanie wzorów opakowań, ale i kolejne 

czynności: opracowanie założeń i technologii produkcji, wybór (i zakup) tworzyw 
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opakowaniowych oraz surowców pomocniczych, wybór (i zastosowanie) odpowiedniej techniki 

produkcji. Jest tu zatem wyjątkowo bogata przestrzeń do zagospodarowania przez designerów  

i przemysł opakowaniowy oparty na kreacji we wzornictwie.  

Obszar trzeci osadzony jest w tzw. kreatywności organizacyjnej i dotyczy zarządzania 

projektami. Są to zarówno projekty realizowane na rzecz logistyki, jak i projekty logistyczne.  

W ujęciu definicyjnym projekt może być rozumiany jako tworzenie nowego, oryginalnego 

produktu lub usługi. „Projektem na rzecz logistyki jest projekt, którego cele niekoniecznie są 

zbieżne z celami logistycznymi określonego podmiotu, lecz który warunkuje funkcjonowanie 

logistyki w tym podmiocie, np. szkolenia na rzecz działu logistyki. Określenie projekt 

logistyczny dotyczy natomiast czasowo wyodrębnionego przedsięwzięcia mającego na celu 

realizację jednorazowego i unikalnego działania mającego na celu dostarczenie  

w zaplanowanym czasie, na wyznaczone miejsce i po określonym koszcie określonego dobra” 

[Kasperek, Szołtysek 2009], czyli na rzecz poprawy „sprawności i efektywności przepływów 

produktów oraz towarzyszących im informacji w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw lub  

w układach przestrzennych” [Witkowski, Rodawski 2007].  

Rozwój logistyki skutkuje wzrostem znaczenia tego rodzaju projektów w działalności 

przedsiębiorstw i zmianą ich trudności związaną z nowatorstwem wdrażanych rozwiązań 

(technicznych, informatycznych, organizacyjnych). Nowe rozwiązania mogą dotyczyć takich 

obszarów, jak: pozyskiwanie dofinansowania, marketing, zastosowanie nowych systemów 

(magazynowania, informatycznych, transportowych, obsługi klienta) czy też wdrażania zasad 

opartych na społecznej odpowiedzialności lub poszukiwania legitymizacji dla podejmowanych 

działań. Ich nowatorstwo staje się przyczyną zainteresowania problematyką zarządzania 

projektami kreatywnymi [Kozarkiewicz 2015]. „Bazując na definicjach kreatywności, można 

ogólnie stwierdzić, że projekt kreatywny to taki, w którym powstają nowe, oryginalne pomysły 

i nowatorskie rozwiązania, a ich podstawą jest zarówno potencjał uczestników zespołu  

w postaci ich zdolności twórczych i poznawczych (mentalnych), jak i sprzyjające 

uwarunkowania organizacyjne.” [Kozarkiewicz 2015]. 

Teorie kreatywności sugerują, że dla osiągnięcia skutecznej realizacji projektów warto 

dokonać doboru osób o odpowiedniej wiedzy i umiejętnościach, a także wysokiej motywacji 

wewnętrznej. Równocześnie wskazują na potrzebę zastosowania instrumentów stymulujących 

motywację wewnętrzną dla zapewnienia jeszcze większej efektywności. Ponadto podkreślają, 

że na kreatywność zespołów wpływają kreatywne sytuacje, rozumiane jako kontekst 

funkcjonowania, w tym np. dostęp do zasobów czy też stosowany system motywacyjny. 

Wskazują także na konieczność analizy kosztów i korzyści dotyczących działań kreatywnych, 
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w tym możliwość dostrzegania przez członków zespołów przewagi korzyści wynikających ze 

zgłaszania idei kreatywnych. Zarządzanie kreatywnym projektem logistycznym jest więc 

współczesnym wyzwaniem dla menedżerów, których rola polega nie tylko na doborze 

utalentowanych, kreatywnych członków zespołów projektowych, ale także na tworzeniu 

kreatywnych sytuacji oraz zidentyfikowaniu czynników pełniących rolę stymulant kreatywności 

i manipulowaniu nimi. 

 

Podsumowanie  

Problemy kreatywności i logistyki są ściśle ze sobą powiązane. Wskazane trzy obszary są 

przykładami istniejących wzajemnych relacji. Przeprowadzona analiza pozwoliła na omówienie 

problematyki przedsiębiorstwa sektora kreatywnego jako podmiotu procesów logistycznych 

oraz logistyki jako odbiorcy dorobku sektora kreatywnego – w zakresie nie tylko dóbr i usług, 

ale też koncepcji zarządzania kreatywnymi projektami. Współczesne oczekiwania wobec 

sektora kreatywnego oraz od usług logistycznych nowatorstwa, w tym technicznego  

i organizacyjnego, wymagają kreatywności poszczególnych członków tych organizacji  

i warunków sprzyjających jej pobudzaniu. Zarządzanie kreatywnością jako zasobem organizacji 

jest zatem potrzebne i możliwe, a świadome przywództwo w tym zakresie jest elementem 

budowy pozycji konkurencyjnej podmiotów na rynku. 
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COVID-19 jako przesłanka wzmocnienia zrównoważonej mobilności 

COVID-19 as a premise for enhancing sustainable mobility 

 
Synopsis. Pandemia COVID-19 spowodowała ogromne zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw i gospodarek, 

w tym ograniczenia w korzystaniu z komunikacji publicznej. W efekcie zmalała liczba pasażerów i pomimo 

luzowania obostrzeń, trudno skłonić mieszkańców do powrotu do tej formy przemieszczania się. Dlatego istotne 

wydaje się zastanowienie się nad tym, w jaki sposób pandemia wpłynęła na wzorce zachowań komunikacyjnych, 

a przede wszystkim w jakim stopniu rozwiązania inteligentne mogą wspierać zrównoważoną mobilność po 

pandemii. W artykule dokonano przeglądu literatury z zakresu planowania transportu publicznego oraz 

zidentyfikowano narzędzia mobilności inteligentnej, które mogą skłonić do korzystania z niego. 

Słowa kluczowe: COVID-19, zrównoważona mobilność, transport publiczny, zachowania komunikacyjne. 

 

Abstract. Pandemic COVID-19 caused a huge change in the functioning of societies and economies, including 

restrictions on the use of public transport. As a result, the number of passengers decreased and, despite loosening 

restrictions difficult to persuade residents to return to this form of movement. Therefore, it seems important to 

consider how the pandemic influenced the communication behavior patterns of residents, and above all to what 

extent intelligent solutions can support sustainable mobility after the pandemic. The article reviews the literature 

in the field of public transport planning and identifies smart mobility tools that may encourage it’s us. 

Keywords: COVID-19, sustainable mobility, public transport, communication behaviors. 

 

Wstęp 

Trwający już od ponad roku okres zagrożenia pandemicznego spowodował ogromne 

zmiany w każdej dziedzinie życia społeczno-gospodarczego. Wraz ze wzrostem liczby 

zakażonych poszczególne kraje wprowadzały różne ograniczenia, m.in. związane  

z utrzymaniem dystansu społecznego w miejscach publicznych, szkołach, punktach sprzedaży 

detalicznej, a także w środkach komunikacji publicznej. Pandemia sprawiła, że na wiele 

tygodni życie prawie zamarło. Wskutek wprowadzenia pracy zdalnej przemieszczenia 

obligatoryjne zostały zredukowane, a fakultatywne – w zasadzie wyeliminowane. 

Rozpowszechniane były komunikaty, że podróżowanie autobusem, tramwajem czy pociągiem 

jest szczególnie niebezpieczne. W efekcie w znaczący sposób zmalała liczba pasażerów 

komunikacji publicznej, która znalazła się w największym bodaj kryzysie w historii. Sytuacji 

nie zmieniło nawet uwalnianie poszczególnych sektorów gospodarki i luzowanie obostrzeń. 

Choć ludzie zaczęli (często tłumnie) odwiedzać galerie i atrakcje turystyczne, to nie 
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zaobserwowano powrotu do korzystania z komunikacji miejskiej. Dlatego obecnie, kiedy 

powoli myślimy o powrocie do normalności, zastanawiamy się, czy w ogóle możliwe są takie 

zachowania mobilnościowe, które znamy sprzed pandemii. W momencie pisania tego 

artykułu odpowiedź na to pytanie nie jest jeszcze jednoznaczna, choć wydaje się, że po 

pandemii nic już nie będzie takie, jak było. 

Niemniej warto zastanowić się nad tym: (1) w jaki sposób pandemia wpłynęła na wzorce 

zachowań komunikacyjnych mieszkańców, (2) jak kształtuje się sytuacja transportu 

publicznego w czasie pandemii oraz (3) w jakim stopniu rozwiązania inteligentne mogą 

wspierać zrównoważoną mobilność po pandemii? Poszukując odpowiedzi na tak postawione 

pytania, dokonamy przeglądu literatury z zakresu planowania transportu publicznego  

z perspektywy zmian wzorców zachowań mobilnościowych wywołanych przez COVID-19 

oraz postaramy się zidentyfikować te narzędzia smart mobility, które mogą skłonić 

mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej.  

 

Transport publiczny w czasie pandemii 

Transport publiczny jest jednym z obszarów życia gospodarczego, który w czasie 

pandemii ucierpiał najbardziej. Jak wynika z badań Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Transportu Publicznego (UITP), w czasie największych ograniczeń i zamknięcia gospodarek 

poszczególnych krajów spadek liczby pasażerów sięgał nawet 80-90% w niektórych miastach 

Chin, Iranu, Stanów Zjednoczonych i 70% w Wielkiej Brytanii1 . T. Hughes podaje, że  

w Filadelfii i Detroit spadek liczby pasażerów wynosił odpowiednio 60 i 67%, w San 

Francisco i Waszyngtonie sięgnął prawie 85%2, podobnie jak w Nowym Yorku [Teixeira, 

Lopes 2020]. Nie lepiej wyglądała sytuacja transportu publicznego w Singapurze3, Toronto4, 

Lyonie, Nicei 5  i Budapeszcie 6 . Te wyraźne spadki liczby pasażerów są bezpośrednią 

konsekwencją zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców, zgodnych z wytycznymi 
                                                 
1  UITP, Public transport authorities and COVID-19: impact and response to a pandemic, 
https://www.lek.com/sites/ default/files/PDFs/COVID19-public-transport-impacts.pdf [05.02.2021]. 
2 T. Hughes, Poor, essential and on the bus: Coronavirus is putting public transportation riders at risk, USA 
Today, https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/04/14/public-transportation-users-risk-coronavirus-
spreads-across-us/2979779001/ [03.02.2021]. 
3 C. Chong, Train ridership down by 80% since coronavirus outbreak started, says Transport Minister Khaw. 
Straitstimes. https://www.straitstimes.com/singapore/train-ridership-fell-80-since-coronavirus-outbreak-started-
but-upside-was-good-safe [03.02.2021]. 
4 S. Jeffords, Transit ridership, revenue in steep decline during COVID-19 pandemic, Toronto: The Canadian 
https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/go-transit-ridership-down-90-per-cent-as-people- 
stay-home-during-pandemic [03.02.2021]. 
5  C. Chivers, How COVID-19 is affecting public transit use, https://www.cbc.ca/news/canada/coronavirus-
covid19-public-transit-1.5509927 [03.02.2021]. 
6  P. Bucsky, Modal share changes due to COVID-19: The case of Budapest, Transportation Research 
Interdisciplinary Perspectives, 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7290209/ [03.02.2021]. 
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rządowymi, ograniczającymi możliwości przemieszczania się do absolutnego minimum. 

Zagrożenie zakażeniem spowodowało także zmiany sposobów pracy oraz nauki – ze 

stacjonarnej na zdalną, a czasem hybrydową, co znacznie zmniejszyło popyt na 

przemieszczenia obligatoryjne [Nicola i in. 2020]. Tak ogromny spadek popytu na podróże 

zmusił przedsiębiorstwa transportu publicznego do redukcji połączeń, a czasem nawet do ich 

czasowego zawieszenia, jak np. w Wuhan. W wielu miastach obowiązują czasowe 

ograniczenia kursów, jak np. w Rzymie i Neapolu, gdzie stacje metra zamykane są o 20.00 

lub 21.00, czy w Londynie, gdzie zawieszone zostało funkcjonowanie komunikacji miejskiej 

w godzinach nocnych7. W Polsce dodatkowo ograniczono dozwoloną liczbę osób mogących 

przemieszczać się w środkach komunikacji publicznej.  

Warto zauważyć, że obecnie nawet przy normalnym działaniu transportu publicznego 

oraz łagodzeniu restrykcji pasażerowie niechętnie korzystają z tej formy przemieszczeń. Ich 

motywy bazują na błędnym przekonaniu, że w komunikacji miejskiej zagrożenie zarażeniem 

się jest szczególnie wysokie. Obawy te są konsekwencją wspieranych przez media 

nawoływań rządów do niekorzystania z transportu publicznego i do podróżowania 

samochodem, rowerem lub pieszo8. Jak wynika ze wspomnianego już raportu UIPT, „obecnie 

istnieje wystarczająco dużo dowodów, aby wykazać, że po wdrożeniu środków zalecanych 

przez służby sanitarne ryzyko zakażenia w transporcie publicznym jest bardzo niskie. Jeśli 

zdamy sobie sprawę, że brak ryzyka nie istnieje, to transport publiczny pozostaje jednym  

z najbezpieczniejszych sposobów poruszania się po mieście i utrzymywania miast przy 

życiu”9. Potwierdzeniem tych słów mogą być m.in. analizy przeprowadzone przez brytyjską 

organizację ds. bezpieczeństwa kolei, która wykazała, że ryzyko zakażenia się COVID-19 

podczas podróży pociągiem wynosi około 1 na 11 000 przejazdów bez maseczki na twarzy. 

Stanowi to niespełna 0,01%, czyli mniej niż prawdopodobieństwo zginięcia w wypadku 

drogowym. Podróżowanie w maseczce ochronnej zagrożenie to redukuje jeszcze 

dwukrotnie10. Podobne dane podają: Instytut Roberta Kocha, z którego badań wynika, że na 

55 000 przypadków zakażeń jedynie 0,2% związanych było z transportem publicznym11, oraz 

Francuski Instytut Zdrowia Publicznego12, który na podstawie danych zebranych między  

                                                 
7 https://tfl.gov.uk/campaign/safer-travel-guidance?intcmp=63123 [04.02.2021]. 
8 UITP, Public transport authorities and COVID-19…, op. cit. 
9 Ibidem. 
10 A. Better, Safer Railway, https://www.rssb.co.uk/what-we-do/Insights-and-News/News/Rail-still-safer-than-
road-during-COVID-19 [07.02.2021]. 
11 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html [28.09.2020]. 
12  COVID-19 w transporcie publicznym: badania naukowe wskazują, że jest bezpiecznie, 
https://www.igkm.pl/2020 /12/14/covid-19-w-transporcie-publicznym-badania-naukowe-wskazuja-ze-jest-
bezpiecznie/ [7.02.2021]. 
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9 maja a 28 września 2020 roku stwierdził, że z transportem publicznym związanych było 

jedynie 1,2% zakażeń. 

Chociaż przytoczone wyniki badań oraz powzięte przez przedsiębiorstwa transportu 

publicznego środki ostrożności powinny skłonić podróżnych do ponownego korzystania  

z nich, podróżni ciągle jeszcze pozostają niechętni wobec tej alternatywy przemieszczania się. 

Postrzeganie ryzyka może niekorzystnie wpłynąć nie tylko na bieżące decyzje dotyczące 

wyboru środka transportu [Shelat i in. 2020], ale także może mieć negatywne konsekwencje 

dla transportu publicznego po pandemii.  

 

Zachowania komunikacyjne w czasie COVID-19 i ich potencjalne konsekwencje dla 

okresu popandemicznego 

Zachowania komunikacyjne określają podejście jednostki do podróżowania różnymi 

środkami transportu i w różnych celach; obejmują związki między podejmowanymi 

decyzjami a czynnikami społeczno-demograficznymi i przestrzennymi. Możemy je 

zdefiniować zarówno jako liczbę przejazdów oraz długość rzeczywiście pokonanych 

przestrzeni, jak i częstość oraz rodzaj wykorzystanych środków komunikacji [Schellhase 

2000]. To także kompleks działań i czynności mających na celu zaspokojenie potrzeb 

przewozowych. Zachowania komunikacyjne obejmują ogół decyzji w zakresie sposobów 

przemieszczania się, a także sam proces pokonywania przestrzeni [Szołtysek 2011]. B. Zemlin 

opisuje je jako rodzaj wykorzystanych przez jednostkę środków komunikacji13. Zachowania 

komunikacyjne to także kompleks działań i czynności mających na celu zaspokojenie potrzeb 

przewozowych. Według J. Szołtyska [2011, s. 145], zachowania komunikacyjne obejmują 

ogół decyzji w zakresie sposobów przemieszczania się, a także sam proces pokonywania 

przestrzeni. Bez przemieszczania się jednostki nie miałyby możliwości realizacji wielu 

potrzeb, związanych np. z utrzymaniem bądź poprawą jakości życia, z wypoczynkiem czy 

nawiązywaniem kontaktów społecznych.  

Pojawienie się pandemii pociągnęło za sobą lawinę drastycznych środków, mających na 

celu ograniczenie jej rozprzestrzeniania się. Zaistniałe okoliczności wymusiły konieczność 

radykalnych zmian w codziennym życiu ludności, i to z dnia na dzień. Największym 

zmianom uległy trzy podstawowe aspekty życia: (1) wzorce aktywności, (2) sposób pracy  

i nauki oraz (3) sposoby i uwarunkowania przemieszczania się. Z punktu widzenia polityki 

transportowej szczególnie ważne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób 

                                                 
13 B. Zemlin, Das Entscheidungsverhalten bei der Verkehrsmittelwahl, EUL-Verlag, Köln 2005, s. 14. 
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zewnętrzne uwarunkowania mobilności w czasie pandemii wpłyną na długofalowe  

i strukturalne zmiany w zachowaniach mobilnościowych. Te determinowane są takimi 

czynnikami, jak: charakterystyki przejazdu, cechy społeczno-psychologiczne, dostępność 

jednostki do indywidualnej komunikacji samochodowej, cechy środka transportu14. Istotną 

rolę odgrywają niewątpliwie także preferencje i przyzwyczajenia15. Te ostatnie sprawiają, że 

decyzje o wyborze środka transportu podejmujemy rutynowo i niechętnie zmieniamy swoje 

nawyki. Niemniej w życiu każdego człowieka występują momenty przełomowe, które 

skłaniają do zmiany sposobów przemieszczania się [Müggenburg i in. 2015]. W literaturze 

określane są mianem „okien okazji” (windows of opportunity)16. Do okazji tych zaliczyć 

możemy wydarzenia związane z [Müggenburg i in. 2015]:  

(1) karierą zawodową (rozpoczęcie kariery zawodowej po studiach, awans zawodowy, 

zmiana miejsca zatrudnienia, przejście na emeryturę itp.) i rozwojem prywatnym 

(założenie gospodarstwa domowego, narodziny dziecka, opuszczenie domu przez 

dziecko, nowe hobby itp.);  

(2) adaptacyjnością decyzji długoterminowych, które mogą być spowodowane 

poprzedzającymi wydarzeniami życiowymi lub mogą do takich wydarzeń prowadzić 

(m.in. opłaty za użytkowanie samochodu, bilety okresowe, prawo jazdy itp.); 

(3) czynnikami egzogenicznymi (nowe informacje, infrastruktura, samochód służbowy itp.); 

(4) procesami długoterminowymi, niezauważalnymi, które nie są traktowane jako 

wydarzenia przełomowe (proces starzenia się, efekt kohorty, socjalizacja itp.). 

Wskazane zmiany w życiu człowieka mogą prowadzić nie tylko do zmian schematów 

podróżowania, ale także wzorców aktywności [Hilgert 2018]. Możemy uznać, że wydarzenia 

ostatnich miesięcy związane z pandemią mogą mieć charakter takiego zdarzenia 

przełomowego, które w sposób długofalowy zmieni zachowania komunikacyjne 

mieszkańców. Pandemię należy zakwalifikować do grupy czynników egzogenicznych  

o zasięgu ogólnospołecznym. Każdy wie, że zmiana przyzwyczajeń bez przymusu 

zewnętrznego jest trudna, a czas potrzebny do wytworzenia nowych nawyków uzależniony 

jest od typu nowego zachowania i uciążliwości związanych z jego wprowadzeniem – 

zdecydowanie łatwiej jest kształtować nawyki prostych czynności (np. jedzenie owoców na 

                                                 
14  Szerzej: S. Kauf, A. Tłuczak, Metody i techniki badań marketingowych na przykładzie zachowań 
komunikacyjnych opolan, UO Opole, 2012. 
15 Szerzej: S. Schönfelder, K. Axhausen, Urban rhythms and travel behaviour: spatial and temporal phenomena 
of daily travel, MPG Books Group, UK 2010.  
16 Szerzej: M. Schäfer, M. Jaeger-Erben, S. Bamberg, Life events as windows of opportunity for changing 
towards sustainable consumption patterns? Journal of Consumer Policy 2012, 35 (1), s. 65-84. 
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śniadanie), niż tych, które wymagają większego wysiłku (np. codzienny trening sportowy)17. 

Poza tym akceptacja zmian łatwiejsza jest w przypadku pozytywnych doświadczeń, tzn. 

łatwiej zaakceptujemy jazdę na rowerze w sytuacji, kiedy mamy pozytywne doświadczenia ze 

wspólnego przemieszczania się we wcześniejszych okresach życia (np. wycieczki rowerowe  

z rodzicami) [Sigurdardottir i in. 2013, Strömberg, Karlsson 2014]. Ponadto można przyjąć, 

że nowe doświadczenia pomagają w kształtowaniu nowych nawyków, jeżeli te przyczyniają 

się do zmniejszenia uprzedzeń (np. jazda na rowerze wymaga dużego wysiłku). Sytuacja 

pandemiczna, z którą borykamy się już od ponad roku, związana z ograniczeniami  

w przemieszczeniach i koniecznością zachowania dystansu społecznego niewątpliwie stanowi 

nowe doświadczenie. W efekcie ograniczeń ludzie zmienili swoje zachowania, a długi czas 

trwania pandemii zachowania te ugruntowuje, tworzy nowe nawyki i przyzwyczajenia.  

W rezultacie nawet po zakończeniu pandemii wielu ludzi może dalej preferować pracę zdalną 

i korzystać z innych form przemieszczania się. Te nowe doświadczenia wymuszone przez 

czynniki egzogeniczne związane z COVID-19 mogą wpłynąć na postawy ludzi, definiowane 

jako „względnie stała skłonność do pozytywnego lub negatywnego ustosunkowywania się 

człowieka do danego obiektu” [Strelau 2000]. Postawa sprzyjająca jest warunkiem wyboru 

określonego obiektu (w naszym przypadku środka komunikacji).  

Zagadnienie to jest szczególnie interesujące w kontekście obecnej sytuacji, która wielu 

ludzi zmusiła do rezygnacji z dotychczasowych przyzwyczajeń i nawyków. Można się 

spodziewać, że obawy przed podróżowaniem środkami komunikacji publicznej mogą 

przerodzić się w negatywne postawy wobec takiej formy przemieszczania się. Jeżeli okaże się, 

że postawa taka w sposób strukturalny wpłynie na zachowania komunikacyjne mieszkańców, 

to możemy się spodziewać strukturalnych zmian, tzn. spadku popytu na usługi przewozowe 

transportu publicznego oraz wzrostu podróży realizowanych środkami komunikacji 

indywidualnej. Taka zmiana negatywnie wpłynęłaby zarówno na dostępność komunikacji 

publicznej, która ze względu na malejący popyt ograniczałaby swoją ofertę, jak i na jakość 

życia w mieście, powodując większe zatłoczenie i zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 

Jednak, by móc stwierdzić, w jaki sposób COVID-19 wpłynie na przyszłe zachowania 

komunikacyjne, niezbędna jest wiedza w zakresie doświadczeń ludzi i ich obecnych postaw 

wobec różnych możliwości przemieszczania się.  

Analizując wpływ postaw nabywców na zachowania należy zauważyć, że istnieje ścisła 

zależność między postawami a preferencjami, które odzwierciedlają i formalizują gusty ludzi. 

                                                 
17 Szerzej: J. Dean, Making Habits, Breaking Habits: How to Make Changes that Stick, Da Capo Press, Boston 
2013. 
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W żaden sposób nie są one uzależnione od ceny czy charakteru usługi, a są jedynie funkcją 

zadowolenia, satysfakcji, poczucia szczęścia czy użyteczności. Przejawianie określonych 

postaw znajduje swoje odzwierciedlenie w przedkładaniu jednych form przemieszczania się 

nad innymi. Warto zaznaczyć, że preferencje ulegają ciągłym zmianom w wyniku różnych 

czynników, np. bodźców zewnętrznych, a to oznacza, że można je kształtować 18 . Bez 

wątpienia jednym z czynników, który wpływa obecnie na preferencje w stosunku do 

sposobów przemieszczania się, jest pandemia COVID-19. Duże zagrożenie zdrowia sprawia, 

że ludzie wolą unikać miejsc o dużym zatłoczeniu, w których utrzymanie zalecanej odległości 

1,5 metra między osobami jest trudne. W efekcie wybierają takie formy przemieszczeń, które 

gwarantują bezpieczeństwo i dystans społeczny. Pozytywne doświadczenia z obecnym 

(zmienionym) zachowaniem pozwalają przyjąć, że znajdą one swoje odzwierciedlenie  

w przyszłych oczekiwaniach i zachowaniach (np. kontynuacji pracy zdalnej, poruszania się 

własnymi samochodami).  

Biorąc pod uwagę fakt, że postawy można kształtować, włodarze miast oraz 

przedsiębiorstwa transportu publicznego mają możliwość podjęcia wielu działań na rzecz 

uatrakcyjnienia oferty i kształtowania preferencji w zakresie przemieszczania się.  

 
Zrównoważona mobilność po pandemii 

Współczesne miasta stoją przed ogromnym wyzwaniem związanym z organizacją 

systemu transportowego po pandemii. Jeszcze przed jej rozpoczęciem popularność 

indywidualnych form przemieszczania się pojazdami zmotoryzowanymi była ogromna19. Od 

marca 2020 roku popularność tej formy przemieszczania się niestety wzrosła. Jest to 

konsekwencją zarówno restrykcji rządowych i konieczności unikania większych skupisk 

ludności, jak i obaw przed zakażeniem się. W efekcie mieszkańcy masowo rezygnują  

z przemieszczania się komunikacją publiczną na rzecz indywidualnej. Perspektywa 

powolnego wychodzenia z kryzysu epidemicznego skłania ku zastanowieniu się, jak 

dotychczasowa niechęć do podróżowania środkami komunikacji publicznej zmieni  

                                                 
18  Szerzej: M. Kroesen, S. Handy, C. Chorus, Do attitudes cause behavior or vice versa? An alternative 
conceptualization of the attitude-behavior relationship in travel behavior modeling, Transportation Research. 
Part A: Policy&Pract 2017, 101, s. 190-202. 
19  Zakładając dotychczasowe tempo rozwoju obszarów zurbanizowanych i preferencje w zachowaniach 
komunikacyjnych mieszkańców należy przypuszczać, że ruch ten jeszcze się nasili, potęgując negatywne skutki 
w postaci kongestii i zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Tylko w Unii Europejskiej transport drogowy 
odpowiada za ponad 70% (z czego 60% wywoływane jest przez samochody osobowe) zanieczyszczeń 
spowodowanych emisją CO2 oraz 30% emisji małych cząsteczek stałych. 
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-samochodow-fakty 
-i-liczby-infografika [12.02.2021]. 
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w przyszłości popyt na tego typu usługi przewozowe. Analizując doświadczenia  

z przeszłości, takie jak wielki kryzys energetyczny lat 70., atak terrorystyczny z 11 września 

2001 roku czy pandemia SARS z 2002 roku, które nie wpłynęły zasadniczo na wzorce 

mobilnościowe, można domniemywać, że pandemia COVID-19 również nie zmieni 

strukturalnie wzorców zachowań, a oczekiwana „nowa rzeczywistość” niewiele będzie się 

różniła od tej starej. Wzorem innych wydarzeń przełomowych poskutkuje jednak 

koniecznością wdrożenia wielu innowacji, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa oraz 

rozwiązań inteligentnych. 

Mając świadomość trudnej sytuacji przedsiębiorstw transportu publicznego i jego 

znaczenia w redukcji zanieczyszczenia środowiska naturalnego i podnoszenia jakości życia w 

mieście, celowe wydaje się monitorowanie czasowych zmian zachowań mobilnościowych, 

które mogą (choć nie muszą) spowodować strukturalne zmiany we wzorcach przemieszczeń. 

Z obecnej perspektywy zmiany te należy traktować jako bezprecedensowe. Do tego dochodzi 

jeszcze znaczna niepewność co do stabilności i rozmiarów obserwowanych przeobrażeń, co 

stawia zarządzających miastami przed ogromnymi wyzwaniami. A to dlatego, że w dłuższej 

perspektywie nie ma odwrotu od transportu publicznego. Wśród powodów takiego stanu 

rzeczy wymienić należy po pierwsze fakt, że transport indywidualny nie jest w stanie 

zapewnić sprawnego przemieszczania się mieszkańców, chociażby ze względu na 

ograniczoną liczbę korytarzy transportowych, pozwalających na swobodne poruszanie się  

w obrębie miasta. Po drugie, bez transportu publicznego nie ma możliwości redukcji emisji 

CO2. W tej kwestii przedstawiciele zrzeszenia Międzynarodowej Unii Transportu 

Publicznego wystosowali nawet list otwarty do organów Unii Europejskiej, w którym apelują 

o kontynuowanie wsparcia dla transportu zbiorowego w przyszłości. Uważają, że pandemia 

COVID-19 nie powinna zepchnąć na plan dalszy zabiegów zmierzających w kierunku 

ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Po trzecie, utrzymanie transportu publicznego jest 

istotne ze względu na osoby wykluczone transportowo, które bez tej formy przemieszczeń nie 

mogłyby dotrzeć do pracy i uczestniczyć w życiu społeczno-gospodarczym.  

Odbudowę nadszarpniętego przez pandemię wizerunku transportu publicznego jako 

potencjalnego źródła zakażeń należałoby rozpocząć od zaniechania zniechęcania ludzi do 

wybierania takiej formy przemieszczeń, zwłaszcza że nie ma to żadnego uzasadnienia 20 . 

Paradoksalnie, niezatrzymanie odpływu pasażerów transportu publicznego może doprowadzić 

do negatywnych skutków. Te mogą się okazać groźniejsze aniżeli podróż autobusem czy 

                                                 
20 Z przytoczonych w niniejszym opracowaniu badań wynika, niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem 
w transporcie publicznym jest stosunkowo niewielkie.  
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pociągiem. I to nie tylko ze względu na nasilające się zjawisko kongestii, ale przede wszystkim 

zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Zła jakość powietrza od dawna postrzegana jest jako 

czynnik przyczyniający się do pogorszenia stanu zdrowia, a zwłaszcza rozwoju ostrej 

niewydolności oddechowej, która jest bardzo częstym czynnikiem decydującym o śmierci  

w przypadku zachorowalności na COVID-19. Ponadto, wysoki poziom zanieczyszczeń 

przyczynia się do szybszego rozprzestrzeniania się wirusa i wpływa na ostrzejszy przebieg 

choroby 21 . Tym samym stygmatyzując transport publiczny przyczyniamy się do wzrostu 

zanieczyszczenia powietrza, co w efekcie prowadzi do większej liczby zgonów.  

Mając powyższe na uwadze, należy wskazać na konieczność podejmowania działań  

w zakresie odbudowy zaufania do transportu publicznego oraz zwiększenia jego roli  

w przemieszczeniach w obrębie miast. Zmianę nawyków mobilnościach mieszkańców 

należałoby potraktować raczej jako szansę i impuls do przemodelowania, a nie likwidacji czy 

ograniczania zasięgu oraz częstotliwości funkcjonowania transportu publicznego. Jego 

reorganizacja powinna zmierzać w kierunku mobilności zrównoważonej. 

 

Rozwiązania inteligentne jako akcelerator zmian mobilności miejskiej  

Mobilność jest niezbędną potrzebą społeczną, jednak, jak wykazano, nasze 

przyzwyczajenia komunikacyjne w nadzwyczajnej sytuacji wywołanej przez koronawirusa 

szybko się zmieniły. Teraz przyszedł czas, żeby zastanowić się, w jakim stopniu zmiany te 

można wykorzystać, aby ruch drogowy miał pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz 

jak zmienić zachowania komunikacyjne mieszkańców. Należy mieć świadomość, że po 

pandemii pasażerowie nie będą chcieli wrócić do zatłoczonych autobusów czy tramwajów,  

a będą raczej dążyli do utrzymywania dystansu społecznego. W efekcie oferenci publicznych 

usług transportowych będą musieli poprawić ofertę, tak by zapełnienie pojazdów mogło być 

mniejsze, a liczba przejazdów większa.  

Największe możliwości reorganizacji przemieszczeń w kierunku mobilności 

zrównoważonej wydają się tkwić w cyfryzacji. To ona poszerza i ułatwia dostęp do usług 

zrównoważonej mobilności oraz wzmacnia aplikacje mobilne. Wśród kluczowych rozwiązań, 

które mogą wesprzeć zrównoważoną mobilność wymienić możemy: (1) wykorzystanie 

sztucznej inteligencji w procesach optymalizacji zarządzania transportem publicznym,  

(2) reaktywację mobilności współdzielonej, (3) rozwój cyfrowej mobilności jako usługi oraz 

(4) cyfrowe zarządzanie przestrzenią w mieście.  

                                                 
21 https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/smog-i-koronawirus-a-zdrowie-i-ekonomia-w-naszej-
gminie-airly-rozmawia-z-ekspertami-z-wielkiej-brytanii,224875.html [13.02.2021]. 
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Mając na uwadze gwałtowny spadek liczby pasażerów komunikacji publicznej ze 

względu na obawy przed wirusem i zarażeniem się nim ważne są obecnie podnoszenie 

bezpieczeństwa podróżnych oraz redukcja ryzyka infekcji podczas podróży. To stwarza 

potrzebę gromadzenia w czasie rzeczywistym danych, które dostarczają informacji o stopniu 

wykorzystania powierzchni poszczególnych pojazdów komunikacji miejskiej. Skuteczne 

monitorowanie ruchu i generowane informacje o poziomie zatłoczenia mogą stanowić 

podstawę oferowania pasażerom alternatywnych tras, a nawet form przejazdu. Zastosowanie 

sztucznej inteligencji mogłoby ułatwić optymalizację przepływów oraz elastyczne 

zarządzanie wykorzystaniem pojazdów, a także ich monitoring. Dzięki niej statyczne systemy 

zarządzania ruchem w mieście będą mogły być przekształcone w systemy dynamiczne. 

Wprowadzenie Artificial Intelligence np. do systemu kontroli sygnalizacji świetlnej  

i zbudowanie platformy do przetwarzania interaktywnych danych pozwoli monitorować  

i przewidywać zachowania ruchu, a także opracowywać różne scenariusze planów 

komunikacji, pozwalając na płynne dostosowanie się do zmieniających się warunków. AI 

może stanowić podstawę opracowania nowych systemów współpracy dla operatorów flot  

i zarządów miast, umożliwiających np. dzielenie się informacjami w czasie rzeczywistym.  

I choć w czasie pandemii transport współdzielony bardzo ucierpiał i w wielu miastach (np. 

Berlin, Paryż, Londyn) usługi carsharingowe spadły nawet o 90%22, to rynek ten w dłuższej 

perspektywie wyjdzie z pandemii obronną ręką. Usługi mobilnościowe, takie jak 

współdzielenie czy wypożyczanie pojazdów, w najbliższej przyszłości mogą znacząco 

usprawnić podróże, np. z domu do pracy. Zwłaszcza wówczas, kiedy samochód będzie 

udostępniany nie tylko na minuty, ale nawet dni czy tygodnie, zdejmując z klienta 

konieczność tankowania, serwisu czy mycia pojazdu23. W tej chwili kluczowe wydaje się 

stworzenie jednej platformy udostępniającej podróżnym aktualne informacje o usługach 

mobilnościowych, które obejmują różne oferty transportowe. Nawet takie, z których 

wcześniej podróżni nie korzystali, chociażby ze względu na brak wiedzy o nich. Mamy tu na 

myśli przede wszystkim informacje o dostępności wypożyczalni samochodów, skuterów, 

hulajnóg, możliwości skorzystania z transportu współdzielonego czy komunikacji miejskiej. 

Należy przypuszczać, że nowoczesne usługi mobilnościowe, takie jak MaaS, ułatwią 

korzystanie z transportu multimodalnego oraz usług mobilności współdzielonej. Dzięki 

możliwości bezdotykowego dokonywanie płatności za pośrednictwem jednego interfejsu 
                                                 
22 https://biznes.autokult.pl/38071,koronawirus-zatrzymal-carsharing-odbudowa-potencjalu-moze-zajac-2-lata 
[14.02.2021]. 
23 https://forsal.pl/artykuly/1473203,pandemia-wzmocni-carsharing-bedziemy-przesiadac-sie-z-komunikacji-
miejskiej-do-samochodow.html [14.02.2021]. 
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pozwolą zredukować obawy przed infekcją. Odbudowa popularności transportu 

współdzielonego wymaga jednak utrzymania dużego reżimu sanitarnego. Bezpieczeństwo 

pojazdów MaaS może być zapewnione np. poprzez usprawnienie czyszczenia pojazdów 

(samochodów, skuterów, hulajnóg), które po każdym powrocie do stacji postojowej byłyby 

dezynfekowane. Użytkownikom mogłyby być udostępniane środki do dezynfekcji nie tylko 

pojazdu, ale także rąk. W przypadku pojazdów peer-to-peer należałoby zobowiązać 

właścicieli do zapewnienia ich czystości i dezynfekcji. Użytkownikom mogłaby być 

udostępniona możliwość kontaktu z właścicielem za pośrednictwem np. aplikacji czy 

wiadomości SMS w sprawie podjętych środków dezynfekcji pojazdów. Oczywiście powstaje 

pytanie, jak przekonać podróżnych, że taka forma przejazdu jest bezpieczna? Jedną  

z możliwości mogłoby być certyfikowanie usług i wyposażenie pojazdu w czujniki 

identyfikujące intensywność środków do dezynfekcji czy też kody QR, które po 

zeskanowaniu pokazywałyby stan odkażania tego konkretnego pojazdu. Mamy świadomość, 

że samo przekonywanie werbalne może okazać się nieskuteczne i dlatego należałoby zadbać 

o możliwość przełożenia języka na doświadczenie, np. doświadczalnym wskaźnikiem 

czystości może być zapach czy informacja z pomiarów ilości wirusów lub drobnoustrojów  

w powietrzu przed czyszczeniem i po nim. Oczywiście odbudowa zaufania do transportu 

współdzielonego może trochę potrwać, niemniej cyfryzacja proces ten może przyspieszyć.  

Pandemia pokazała ponadto, że przestrzeń miejska jest wartościowa i niekoniecznie musi 

być przeznaczona dla ruchu kołowego. Ograniczenia w przewozach w transporcie publicznym 

i wspomniane już obawy mieszkańców wobec podróży środkami komunikacji miejskiej 

sprawiły, że miasta aktywnie zaczęły reagować na duży wzrost transportu alternatywnego, np. 

rowerowego. Zaczęto opracowywać alternatywne ścieżki rowerowe. W Amsterdamie np. 

zlikwidowano prawie dziesięć tysięcy miejsc parkingowych, przekształcając je w ścieżki 

rowerowe, a w Nowym Jorku zwiększono liczbę wydzielonych dla rowerzystów pasów ruchu. 

Cyfryzacja przestrzeni miejskiej mogłaby ułatwić zarządzanie nią, np. poprzez wdrożenie 

czujników monitorujących strefy parkowania i ruchu, a to pozwoliłoby na relokację 

podróżnych do miejsc o mniejszym zatłoczeniu bądź na czasową zmianę charakteru 

wykorzystania przestrzeni, np. w ciągu dnia obszar mógłby stanowić element ciągu 

komunikacyjnego, a nocą – miejsce parkingowe czy stację ładowania pojazdów.  

Wskazane jedynie nieliczne rozwiązania inteligentne mogą przyczynić się do 

zaoferowania mieszkańcom szerokiej oferty mobilnościowej. Technologie te nie tylko 

mogłyby ułatwić przemieszczanie się w czasie pandemii, ale także w istotny sposób wesprzeć 

działania w kierunku mobilności zrównoważonej. 
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Podsumowanie 

Szczególne wydarzenia ostatniego roku wywołały istotne zmiany w życiu każdego z nas, 

zmienione zostały formy pracy, nauki, dokonywania zakupów, a także form przemieszczania 

się. Obserwowano odejście od mobilności realizowanej środkami komunikacji publicznej na 

rzecz indywidualnej, rowerowej i pieszej. Czy tendencje takie się utrzymają czy też 

zachowania mobilnościowe mieszkańców nie zmienią się strukturalnie, a nowa mobilność 

będzie niewiele odbiegała od tej starej, to z pewnością potrzebna jest mobilność bardziej 

zrównoważona, przyjazna środowisku i wydajna. Niemniej planowanie mobilności miejskiej  

i dążenie do mobilności zrównoważonej wymagają badań oraz analiz w zakresie doświadczeń 

mieszkańców, ich postaw względem różnych form przemieszczania. Jedynie wówczas będzie 

wiadomo, w jaki sposób oddziaływać na mieszkańców i kształtować ich zachowania 

komunikacyjne, tak by ponownie wykreować preferencje względem transportu publicznego. 

Bez niego nie będzie możliwe osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.  

 

Literatura 

Better A, Safer Railway, https://www.rssb.co.uk/what-we-do/Insights-and-News/News/Rail-still-safer-

than-road-during-COVID-19 

Bucsky P., Modal share changes due to COVID-19: The case of Budapest, Transportation Research 

Interdisciplinary Perspectives, 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7290209/ 

Chivers C., How COVID-19 is affecting public transit use, https://www.cbc.ca/news/canada/ 

coronavirus-covid19-public-transit-1.5509927  

Chong C., Train ridership down by 80% since coronavirus outbreak started, says Transport Minister 

Khaw. Straitstimes, https://www.straitstimes.com/singapore/train-ridership-fell-80-since-

coronavirus- outbreak-started-but-upside-was-good-safe 

Dean J., Making Habits, Breaking Habits: How to Make Changes that Stick, Da Capo Press, Boston 

2013. 

Hilgert T., von Behren S., Eisenmann C., Vortisch P., Are activity patterns stable or variable? 

Analysis of three-year panel data, Transportation Reaserch, Journal of the Transportation 

Research Board 2018, 2672 (47). 

https://biznes.autokult.pl/38071,koronawirus-zatrzymal-carsharing-odbudowa-potencjalu-moze-zajac-

2-lata  

https://forsal.pl/artykuly/1473203,pandemia-wzmocni-carsharing-bedziemy-przesiadac-sie-z-

komunikacji-miejskiej-do-samochodow.html [14.02.2021]. 

https://tfl.gov.uk/campaign/safer-travel-guidance?intcmp=63123 



31 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-

samochodow- fakty- i-liczby-infografika  

https://www.igkm.pl/2020/12/14/covid-19-w-transporcie-publicznym-badania-naukowe-wskazuja- ze-

jest-bezpiecznie/  

https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-zdrowia/smog-i-koronawirus-a-zdrowie-i-ekonomia-w-

naszej-gminie-airly-rozmawia-z-ekspertami-z-wielkiej-brytanii,224875.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html [28.09.2020]. 

Hughes T., Poor, essential and on the bus: Coronavirus is putting public transportation riders at risk, 

USA Today, https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2020/04/14/public-transportation-users-

risk-coronavirus-spreads-across-us/2979779001/ [03.02.2021]. 

Jeffords S., Transit ridership, revenue in steep decline during COVID-19 pandemic, Toronto: The 

Canadian https://nationalpost.com/pmn/news-pmn/canada-news-pmn/go-transit-ridership-down-

90-per-cent-as-people- stay-home-during-pandemic 

Kauf S., Tłuczak A., Metody i techniki badań marketingowych na przykładzie zachowań 

komunikacyjnych opolan, UO Opole, 2012. 

Kroesen M., Handy S., Chorus C., Do attitudes cause behavior or vice versa? An alternative 

conceptualization of the attitude-behavior relationship in travel behavior modeling, 

Transportation Research. Part A: Policy&Pract 2017, 101. 

Müggenburg H., Busch-Geertsema A., Lanzendorf M., Mobility biographies: A review of 

achievements and challenges of the mobility biographies approach and a framework for further 

research, Journal of Transport Geography 2015, 46, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S096669231 5 000940?via%3Dihub 

Nicola M., Alsafi Z., Sohrabi C., Kerwan A., Al-Jabir A., Iosifidis C.,� Agha M., Agha R., The socio-

economic implications of the coronavirus and COVID-19 pandemic: A review, International 

Journal of Surgeriy, 2020, https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7162753/ 

Schäfer M., Jaeger-Erben M., Bamberg S., Life events as windows of opportunity for changing 

towards sustainable consumption patterns? Journal of Consumer Policy 2012, 35. 

Schellhase R., Mobilitätsverhalten im Stadtverkehr. Eine empirische Untersuchung zur Akzeptanz 

verkehrspolitischer Maßnahmen, Wiesbaden 2000, s. 20. 

Schönfelder S., Axhausen K., Urban rhythms and travel behaviour: spatial and temporal phenomena 

of daily travel, MPG Books Group, UK 2010. 

Shelat S., Cats O., van Cranenburgh S., Avoiding the crowd: How do passengers trade-off time and 

crowding in the age of COVID-19, Working paper, 2020, https://www.researchgate.net/ 

publication/342392070_Avoiding_the_crowd_ How _do_ passengers_ trade-

off_time_and_crowding _in_the_age_of_COVID-19_working_paper 

Sigurdardottir S.B., Kaplan S., Møller M., Teasdale T.W., Understanding adolescents’ intentions to 

commute by car or bicycle as adults, Transportation Research Part D 2013, 24. 



32 

Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki, GWP, Gdańsk 2000. 

Strömberg H., Karlsson I.M., Enhancing utilitarian cycling: a case study, Transportation Research 

Procedia 2014, 14. 

Szołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 145. 

Teixeira J.F., Lopes M., The link between bike sharing and subway use during the COVID-19 

pandemic: The case-study of New York’s Citi Bike, Transportation Research Interdisciplinary 

Perspectives, 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7345406/ [03.02.2021]. 

UITP, Public transport authorities and COVID-19: impact and response to a pandemic, 

https://www.lek.com/sites/default/files/PDFs/COVID19-public-transport-mpacts.pdf 

Zemlin B., Das Entscheidungsverhalten bei der Verkehrsmittelwahl, EUL-Verlag, Köln 2005 

 
 

Adres do korespondencji: 

prof. dr hab. Sabina Kauf 

(https://orcid.org/0000-0002-5978-4490) 

Uniwersytet Opolski 

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości 

ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole 

e-mail: skauf@uni.opole.pl 

 



33 

Iwona Pisz 
Uniwersytet Opolski 
 

Wielowymiarowy wpływ „czarnego łabędzia” – pandemii COVID-19 na 

funkcjonowanie łańcuchów dostaw 

The multidimensional impact of the “black swan” – the COVID-19 

pandemic on the functioning of supply chains 

 
Synopsis. Rozdział dotyczy wydarzeń wynikających z efektu „czarnego łabędzia” w postaci pandemii COVID-

19, która stworzyła zarówno nowe zagrożenia, jak i nieprzewidywalne wcześniej wyzwania w zakresie 

funkcjonowania łańcucha dostaw. Ocena wpływu „czarnego łabędzia” w postaci pandemii COVID-19 na 

funkcjonowanie łańcuchów dostaw jest bardzo ważna i stanowi cenne źródło wiedzy dla oceny przyszłych 

zdarzeń tego typu. Przedstawiona analiza poszczególnych obszarów oddziaływania pandemii COVID-19, 

przyjętych strategii działania decydentów, zakresu działania itp. stanowi niezwykle ważny aspekt badań nad 

systemem wczesnego ostrzegania w łańcuchach dostaw, który może przyczynić się do wypracowania 

właściwych podejść w sytuacjach kolejnych tego typu zagrożeń. Działania te mogą przyczynić się do 

zwiększenia odporności łańcuchów dostaw. 

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, łańcuch dostaw, przedsiębiorstwo, czarny łabędź, przemysł 4.0, 

niepewność. 

 

Abstract. The chapter is related to the events resulting from the “black swan” effect in the form of the COVID-

19 pandemic, which created both new threats and previously unpredictable challenges in the field of supply 

chain operation. Assessing the impact of the “black swan” in the form of the COVID-19 pandemic on the 

functioning of supply chains is very important and is a valuable source of knowledge for assessing future events 

of this type. The presented analysis of individual areas of impact of the COVID-19 pandemic, adopted strategies 

of decision makers, scope of activities, etc. is an extremely important aspect of research on an early warning 

system in supply chains, which may contribute to the development of appropriate approaches in the event of 

further threats of this type. These activities could help to increase the resilience of supply chains. 

Keywords: COVID pandemic, supply chain, enterprise, black swan, industry 4.0, uncertainty. 

 

Wstęp 

Współczesny rynek towarów i usług charakteryzuje się dużą zmiennością i niepewnością. 

Otoczenie podmiotów gospodarczych, szczególnie zewnętrzne, ulega stałym zmianom pod 

wpływem działania różnorodnych czynników, zjawisk i zdarzeń, które bezpośrednio lub 

pośrednio wpływają na działalność podmiotów gospodarczych [Marzantowicz 2017]. 

Zjawisko niepewności stanowi aktualnie wyzwanie dla łańcuchów dostaw. Duża zmienność 
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rynkowa ma również wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych zgrupowanych  

w odpowiednich łańcuchach dostaw. Zmienność jest indukowana przez niepewność otoczenia 

prowadzonego biznesu i konieczność szybkiego reagowania na trudne do przewidzenia szanse 

i zagrożenia [Koźmiński 2004].  

Kryzys z ostatnich kilku lat, którego skutki nadal odczuwamy, spowodował, iż 

przedsiębiorstwa z jeszcze większą uwagą zaczęły podchodzić do zagadnień nieciągłości, 

zmian, turbulencji otoczenia i niepewności. Należy dodatkowo podkreślić, iż rozwój 

technologiczny oraz nasilające się procesy globalizacyjne powodują, że niestabilność w jednej 

części świata czy też w jednej branży może łatwo i szybko przenieść się do kolejnych rejonów 

światowej gospodarki czy innej branży, potęgując tym samym negatywne skutki [Majewski 

2014]. Jak wynika z obserwacji gospodarki, szczególnie ostatnich dwunastu miesięcy, 

pewność działania oraz funkcjonowania danego podmiotu na rynku jest obarczona dużym 

ryzykiem i niepewnością. Dodatkowo, jak wynika z praktyki gospodarczej, coraz częściej 

zauważa się efekt „czarnego łabędzia”, szczególnie w sektorach gospodarki o wyższym 

stopniu ryzyka, np. w sektorze finansowym [Taleb 2008]. Efekt „czarnego łabędzia” to 

wydarzenie trudne do przewidzenia, które odbiega w znacznym stopniu od średniej, ma  

z kolei bardzo negatywny wpływ na dane zjawisko. Konsekwencje wystąpienia danego efektu 

można łatwo wytłumaczyć dopiero po jego zaistnieniu. W praktyce wydarzenia tego typu 

zmieniają radykalnie warunki działania przedsiębiorstw na rynku, doprowadzając dość często 

do bankructwa przedsiębiorstwo, które do tej pory osiągało określone zyski. Przykładem 

efektu „czarnego łabędzia” jest m.in. kryzys z lat 2008/2009 czy upadłość firm internetowych 

w 2001 roku [Logistyka w Polsce 2014]. Zdarzenia tego typu nie można przewidzieć, a mają 

one ogromny wpływ na rzeczywistość. Tak się dzieje w przypadku pandemii koronawirusa 

COVID-19, która nosi znamiona efektu „czarnego łabędzia” i ma ogromny wpływ na ludzi, 

społeczeństwa i gospodarkę, zarówno pozytywny, jak i negatywny [Antipova 2020, Goodwell 

2020, Mazzoleni i in. 2020]. 

Należy dodać, że wydarzenia sprzed ponad roku, spowodowane wybuchem pandemii 

COVID-19, wywołały szok porównywalny z szokiem po poważnym trzęsieniu ziemi, który 

spełnia wszystkie kryteria „czarnego łabędzi”". Można postawić pytania badawcze: Czy 

pandemię COVID-19 można było przewidzieć? Czy można było zidentyfikować sygnały 

wczesnego ostrzegania, wykorzystać w tym celu przykładowo analizę corocznych raportów 

Global risk WEF? Czy efektywne zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw byłoby 

właściwym podejściem do łagodzenia lub eliminowania skutków oddziaływania pandemii? 

Przedmiotem rozważań w ramach niniejszego rozdziału monografii są zagadnienia związane 
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ze zdarzeniami wynikającymi z efektu „czarnego łabędzia” w postaci pandemii COVID-19, 

który stworzył zarówno nowe zagrożenia, jak i nieprzewidywalne do tej pory wyzwania  

w obszarze funkcjonowania łańcuchów dostaw. 

 

Złożoność, niepewność, kompleksowość oraz wieloznaczność działań przedsiębiorstw 

produkcyjnych w ramach łańcuchów dostaw 

Łańcuchy dostaw podejmujące się realizacji określonych procesów i projektów, w tym 

projektów logistycznych, działają w warunkach dużej zmienności, niepewności, złożoności 

oraz wieloznaczności, co jest charakterystyczne dla świata VUCA (Volatility – zmienność, 

Uncertainty – niepewność, Complexity – złożoność, Ambiguity – wieloznaczność). Skutkuje 

to wieloma wyzwaniami o zasięgu lokalnym i globalnym, które wraz z rozwojem cyfrowej 

rewolucji w ramach tzw. przemysłu 4.0 są coraz trudniejsze do przewidzenia i wymagają 

ciągłej adaptacji i zmiany, w tym wdrożenia podejścia projektowego [Matwiejczuk, Pisz 

2021]. W praktyce gospodarczej oznacza to, że budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej 

jest niezmiernie trudne. Pojedyncze podmioty gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa 

produkcyjne, stają przed ogromnym wyzwaniem. Złożone struktury funkcjonujące w ramach 

danego łańcucha dostaw są zmuszone do stałego poszukiwania sposobów radzenia sobie  

z ryzykiem i niepewnością. Łańcuchy dostaw stanowią pewnego rodzaju system, który ma 

wpływ na sprawność i efektywność poszczególnych gospodarek, w tym krajowych  

i międzynarodowych. Sprawne, skuteczne, efektywne przepływy produktów, informacji  

i środków finansowych w ramach poszczególnych łańcuchów dostaw, w których 

współdziałają w różnych obszarach funkcjonalnych firmy produkcyjne, handlowe, usługowe 

oraz ich klienci, są warunkiem koniecznym funkcjonowania poszczególnych branż 

[Witkowski 2010].  

Przełom wieków XX i XXI był okresem burzliwych zmian w gospodarkach. Wynikało to 

z faktu, że z jednej strony tendencje globalizacyjne prowadziły do wzrostu poziomu 

konkurencji, złożoności systemu i tempa innowacji, informatyzacji i cyfryzacji. Z drugiej 

strony wiązało się to z większymi oczekiwaniami klienta, w tym również z kastomizacją 

produktów i usług [Chandra, Grabis 2004, Fogliatto i in. 2012]. W wyniku tego podmioty 

gospodarcze poszukując przewagi konkurencyjnej w wymienionych obszarach podejmują 

współpracę w ramach danych łańcuchów dostaw. W praktyce oznacza to, że 

przedsiębiorstwa, stając się uczestnikami globalnych łańcuchów dostaw, prowadzą 

działalność na skalę globalną. W różnych środowiskach prawnych, politycznych  

i społecznych podejmują działania mające na celu skracanie czasu reakcji na zmiany 
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otoczenia, dążą do większej elastyczności działań. Dużego znaczenia nabiera tutaj 

umiejętność podejmowania szybkich decyzji, w tym związanych z działaniami dotyczącymi 

wieloaspektowych wyzwań zorientowanych na jakość, czas i elastyczność. 

Jak już wcześniej podkreślano, jedną z istotnych cech współczesnej gospodarki, która 

nasiliła się w ostatnim czasie, jest niepewność i zmienność [Janasz 2009, Janikowski 2014, 

Jedliński, Marzantowicz 2017]. Podstawowym problemem w złożonych łańcuchach dostaw  

i systemach produkcyjnych jest umiejętność szybkiego i efektywnego planowania zleceń 

produkcyjnych typu projekt w warunkach niepewności. Obejmuje to zarówno etap związany  

z przygotowaniem produkcji, jak i samą produkcję. Planowanie realizacji zleceń 

produkcyjnych wymaga rozwiązywania problemów o charakterze niepewnym. Problemy 

niedeterministyczne dotyczą niepewności i zmienności, które są charakterystyczne dla 

środowisk stochastycznych i dynamicznych. W odniesieniu do środowiska produkcyjnego, 

gdzie mamy do czynienia z pojedynczymi zleceniami klientów typu projekt (produkcja na 

zlecenie, ang. make to order – MTO) istotnym zagadnieniem jest niepewność. W tym 

przypadku produkcja prowadzona jest w ramach unikalnych projektów realizowanych na 

indywidualne zlecenie klientów. W warunkach niepewności nie są znane 

prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych stanów rzeczy, które mają wpływ na 

wynik działania danego procesu [Knight 2012]. Podobne znaczenie niepewności i ryzyka 

można znaleźć w procesie planowania realizacji zleceń produkcyjnych. W tym przypadku 

niepewność dotyczy części informacji charakterystycznych dla danego zlecenia 

produkcyjnego (niepełne informacje, niepełne dane) i ryzyka dotyczącego innych informacji 

(nieprecyzyjne informacje, niepewne dane). Niepewność sytuacji zmusza przedsiębiorstwa do 

ciągłej elastyczności oraz szybkości w działaniu i podejmowaniu decyzji [Kosiński 2000, 

Krupski 2007]. 

Źródłem niepewności w planowaniu produkcji jest brak pewności co do terminów 

uruchomienia jej, czasu realizacji poszczególnych operacji, w tym operacji technologicznych, 

transportowych, kontrolnych, terminów dostaw, cen surowców, kosztów komponentów itp. 

Tylko część operacji czy zdarzeń w systemie produkcyjnym jest znana, większa część jest 

trudna do oszacowania i możliwa do uwzględnienia jako pewnik przy podejmowaniu decyzji 

na etapie planowania realizacji danego zlecenia, w szczególności zlecenia typu projekt. 

Zlecenia tego typu zawierają elementy niepewności, takie jak: klienci, personel, wiedza, 

umiejętności, kompetencje pracowników, lider zespołu projektowego, dostawcy materiałów, 

operatorzy logistyczni, park maszynowy, awaryjność maszyn i urządzeń, jakość materiału, 

system zarządzania, infrastruktura logistyczna, warunki atmosferyczne itp. Czynniki tego 
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typu bardzo często zaburzają przyjęty plan oraz harmonogram produkcji i stanowią główne 

źródła niepewności realizacji zleceń typu projekt.  

Występowanie w rzeczywistych systemach produkcyjnych zleceń typu projekt 

determinuje stosunkowo często potrzebę wprowadzania zmian w planie produkcyjnym.  

W tym przypadku zasadniczym problemem sterowania jest szybkość oraz adekwatność 

reakcji w odpowiedzi na zaistniałe niespodziewane zdarzenia – zakłócenia. Konieczność 

przewidywania potencjalnych zagrożeń wynikających z niepewności planowania i realizacji 

zleceń produkcyjnych typu projekt w celu ich uniknięcia lub poszukiwanie nowych 

możliwości działania w celu ich realizacji zmierza w kierunku właściwej identyfikacji szans  

i zagrożeń realizacji zlecenia typu projekt. Determinuje to potrzebę adaptacyjnego, 

dynamicznego oraz inteligentnego planowania, realizacji i sterowania produkcją tego typu 

zleceń. 

 

Zakłócenia w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw efektem wybuchu  

pandemii COVID-19 

W praktyce gospodarczej poszczególne przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa 

produkcyjne i z branży transport–spedycja–logistyka (TSL), zaskakiwane są przez 

nieoczekiwane sploty wydarzeń, które mogą mieć zarówno negatywny, jak i pozytywny 

wpływ na realizację określonych celów i zadań. Przykładowo kryzys gospodarczy z lat 2008-

2009 przyczynił się do spadku marż w większości przedsiębiorstw, czego konsekwencją były 

działania prowadzące do obniżki przede wszystkim kosztów produkcji. Kryzys gospodarczy  

z jednej strony, a z drugiej strony presja na obniżanie kosztów i zwiększoną elastyczność 

działania oraz rozwój nowoczesnych technik i technologii przyczyniły się do rozwoju 

globalnych łańcuchów dostaw. Z obserwacji praktyk działalności łańcuchów dostaw wynika, 

że firmy produkcyjne, w tym z branż: odzieżowej, motoryzacyjnej, medycznej, 

farmaceutycznej, papierniczej, elektromaszynowej, elektronicznej lokowane były na 

kontynencie azjatyckim, głównie w Chinach, Wietnamie, Bangladeszu, Indiach. Rynki zbytu 

z kolei znajdowały się w Europie oraz Ameryce Północnej, co w praktyce oznaczało, że 

łańcuchy dostaw się wydłużały.  

Dopiero wybuch pandemii COVID-19 i spowodowane nią restrykcje dotyczące 

ograniczeń w przemieszczaniu się (lockdown) zwróciły uwagę na wynikające z tego 

rozwiązania braki i niedoskonałości łańcuchów dostaw. Pierwsze ognisko koronawirusa 

SARS-CoV-2 zostało wykryte w mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Pandemia COVID-19 

objęła Europę w marcu 2020 roku, a następnie pozostałe kraje całego świata. Zmiany  
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w handlu światowym widoczne m.in. w mniejszej liczbie transakcji oraz zmianach  

w dostawcach obserwowane były na platformie Tradeshift, służącej do zarządzania 

łańcuchem dostaw. W praktyce oznaczało to spadek o 56% w transakcjach od lutego 2020 

roku w Chinach i spadek o 26% liczby transakcji od maja 2020 roku w Europie z tendencją 

rosnącą. Braki w dostawach i coraz częstsze zatory płatnicze skutkowały zwiększoną 

niepewnością działalności przedsiębiorstw, utratą zleceń, zmianą w strukturze dostawców  

i klientów. Kolejne lockdowny ogłaszane niezależnie i w różnych terminach przez 

poszczególne kraje doprowadziły do zamrożenia poszczególnych branż, w tym lotniczej, 

gastronomicznej, hotelarskiej. Kolejną konsekwencją pandemii koronawirusa było zamykanie 

granic i uniemożliwienie sprawnego przepływu towarów w ramach dotychczasowych 

łańcuchów dostaw. Jedną z wielu branż, które ucierpiały, są podmioty realizujące usługi  

w zakresie transportu publicznego. Spośród całego sektora transport–spedycja–logistyka  

w tym obszarze efekty pandemii koronawirusa są najpoważniejsze. Negatywne skutki 

ograniczania mobilności ludności są już wyraźnie odczuwane na całym świecie. System 

społeczno-gospodarczy w skali globalnej i w skali krajowej został dotknięty różnorodnymi 

zakłóceniami w komunikacji społecznej, aktywności edukacyjnej, zawodowej  

i pozazawodowej ludności oraz w działalności gospodarczej. Narzucenie ludności zasady 

„zostań w domu” spowodowało, że jedne sfery mobilności zostały całkowicie zablokowane,  

a inne charakteryzuje ograniczona ruchliwość komunikacyjna. Konsekwencją jest drastyczny 

spadek przychodów niektórych przewoźników. Dodatkowo, na przewoźników komunikacji 

publicznej zostały nałożone w drodze rozporządzeń dodatkowe obowiązki wynikające z chęci 

zapewnienia maksymalnie dużego bezpieczeństwa epidemicznego podczas przewozu 

[Ekspertyza 4 2020]. 

Brak alternatywnych scenariuszy pozyskiwania surowców, materiałów, komponentów  

i części do produkcji oraz planu utrzymania ciągłości produkcji w ramach funkcjonujących 

łańcuchów dostaw doprowadziło do zapaści branży transportowej. W Europie, w tym  

w Polsce, spadek zapotrzebowania na usługi przewoźników międzynarodowych i krajowych 

uwidocznił się w marcu 2020 roku. W tym czasie wystąpiły pierwsze zakłócenia w dostawach 

części i komponentów z Chin, gdzie pandemia COVID-19 spowodowała wstrzymanie 

produkcji w wielu zakładach po obchodach chińskiego nowego roku pod koniec stycznia. 

Wprowadzane od marca 2020 roku ze względu na pandemię ograniczenia mobilności  

w krajach europejskich doprowadziły do zablokowania pracy części zakładów wytwórczych, 

wielu placówek handlowych oraz usługowych. Szacuje się, że spadek popytu na usługi 
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przewozu ładunków w 15. tygodniu (od 8.04 do 12.04.2020) w Polsce wynosił prawie 20%  

w stosunku do popytu występującego w 15. tygodniu 2019 roku [Ekspertyza 7 2021].  

Opisane powyżej zakłócenia w funkcjonowaniu międzynarodowych łańcuchów dostaw 

spowodowane pandemią koronawirusa zmusiły podmioty gospodarcze do zastanowienia się 

nad problemem lokalizacji w ramach danych łańcuchów dostaw, odległości między 

dostawcami a odbiorcami towarów i usług. Nasuwają się zatem pytania: Czy dotychczasowe 

łańcuchy dostaw są odporne na występujące zakłócenia? Jakie są rodzaje ryzyka 

oddziaływające na łańcuchy dostaw? Jakie działania mogą przyczynić się do zwiększenia 

odporności łańcuchów dostaw?  

Wprowadzenie zmian w dotychczasowych strategiach budowania przewagi 

konkurencyjnej łańcuchów dostaw jest konieczne. Jedną z nasuwających się odpowiedzi jest 

przeniesienie części łańcucha dostaw bliżej rynków zbytu. W konsekwencji oznaczać to może 

zwiększoną odporność łańcucha dostaw. Decyzja ta ma jednak swoje konsekwencje, 

przykładowo w podwyższeniu kosztów produkcji, braku dostępu do wykwalifikowanej kadry, 

braku dostępu do źródeł zakupu surowców, komponentów, materiałów do produkcji.  

Przykładem zmian w łańcuchu dostaw jest zmiana lokalizacji produkcji samochodów 

Peugeot 208. Koncern PSA Group zdecydował o przeniesieniu zakładu produkcyjnego do 

Maroka, tworząc w ten sposób największy poza Europą i Chinami zakład. Władze Maroka 

podjęły wiele inicjatyw mających na celu zachęcenie kolejnych tego typu inwestorów do 

lokalizacji swoich zakładów. Działania te polegały m.in. na przydzielaniu bezpłatnych działek, 

ulg podatkowych i inwestycjach w infrastrukturę, co skutkowało pozyskaniem blisko 70 

producentów części samochodowych. Działania zmierzające do skrócenia łańcuchów dostaw 

był też podejmowane przez władze Portugalii. Dzięki relatywnie niskim płacom kraj ten stał 

się atrakcyjnym miejscem dla tworzenia nowych projektów biznesowych.  

 

Wielowymiarowy wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie łańcuchów dostaw 

Rozwój pandemii COVID-19 uwidocznił słabość dotychczasowych łańcuchów dostaw. 

Krótko- i długotrwałe przestoje produkcyjne, absencja pracowników ze względu na brak 

możliwości przemieszczania się, przerwane łańcuchy dostaw, brak dostaw materiałów  

i produktów, opóźnienia w realizacji dostaw, zawieszone wdrożenia technologiczne, 

konieczność podejmowania szybkich decyzji w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji 

przemysłowej stanowią niektóre z przykładów oddziaływania pandemii na łańcuchy dostaw. 

Podmioty gospodarcze do tej pory nie były przygotowane na wystąpienie takiego zjawiska jak 

pandemia COVID-19. Występujące utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej  
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i brak wypracowanego podejścia do zarządzania ryzykiem są wyzwaniem dla współczesnych 

łańcuchów dostaw. 

Z opublikowanego raportu PwC’s „COVID-19 CFO Pulse Survey” wynika, że aż 73% 

dyrektorów finansowych na świecie jest zaniepokojonych wpływem, jaki pandemia  

COVID-19 będzie miała na ich firmy, a 80% respondentów oczekuje spadku przychodów. 

Ponad połowa badanych zamierza dokonać poważnych zmian, w tym 77% rozważa 

ograniczanie kosztów, a 65% wstrzymanie planów inwestycyjnych. W związku  

z wprowadzeniem pracy zdalnej dużej części pracowników redukowane będą koszty 

utrzymania powierzchni biurowej. Blisko 50% badanych dyrektorów stara się 

przekonfigurować dostawy. Należy dodać, że 36% respondentów wskazuje na działania 

zmierzające do przyspieszenia inwestycji w automatyzację. Prawie jedna trzecia nie wyklucza 

masowych zwolnień pracowników. Jak wynika z badania, podstawowym efektem pandemii, 

odczuwalnym przez większość przedsiębiorstw, są nadwyrężone przepływy gotówkowe. 

Blisko 40% respondentów twierdzi, że pandemia COVID-19 zasadniczo zmieni ich 

dochodowość i marże, 55% uważa, że pandemia będzie miała poważny wpływ na ich 

działalność, a 5%, że nic się nie zmieni [Obserwator finansowy 2020].  

Z badań przeprowadzonych przez McKinseya wśród wybranej grupy przedsiębiorców 

wynika, że niektóre ze zmian wywołanych pandemią COVID-19 mogą mieć trwały charakter. 

Wymienić tu można m.in. [Brdulak 2021]:  

− skracanie łańcuchów dostaw w odpowiedzi na poszukiwanie źródeł produkcji bliżej 

rynków zbytu,  

− dywersyfikację dostawców i kanałów zbytu, jak też wykorzystywanych środków 

transportu – jako element zarządzania ryzykiem,  

− zróżnicowanie punktów odbioru dla ostatecznych konsumentów w odpowiedzi na 

dynamiczny rozwój e-commerce i zarządzanie „ostatnią milą”, wykorzystanie automatów 

paczkowych i możliwości odbioru w sklepach,  

− wzrost zabezpieczeń związanych z zarządzaniem dużymi zbiorami danych, jak też 

wykorzystanie dużych zbiorów danych do analizy oczekiwań klientów w czasie 

rzeczywistym, 

− wzrost wykorzystania zaawansowanych technologii do działań operacyjnych,  

− wzrost migracji zasobów do chmury, połączony z większym wykorzystaniem chmury nie 

tylko do przechowywania danych, ale również do tworzenia raportów i przeprowadzania 

analiz,  
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− wzrost znaczenia pracy zdalnej i współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi.  

Jako pozytywny wpływ pandemii COVID-19 należy wskazać znaczący wzrost tempa 

zmian w łańcuchach dostaw, który dotyczy przede wszystkim wzrostu innowacyjności  

i postępu w zakresie procesów cyfryzacji przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach, o czym 

świadczyć mogą różne badania w tym zakresie. Przykładowo z raportu pt. „Digitalizacja 

polskich przedsiębiorstw przemysłowych w dobie pandemii” przeprowadzonego na zlecenie 

Autodesk wynika, że prawie 56% firm utrzymało albo przyspieszyło swoje inwestycje  

w cyfryzację, mimo niepewności związanej z pandemią COVID-19. Dodatkowo należy 

wskazać, że 9% firm zainwestowało w rozwiązania przemysłu 4.0, które przed pandemią 

nie były przez nie planowane. Podjęcie przez firmy działań w kierunku cyfryzacji ma na 

celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania prowadzonej działalności. Jak wynika  

z przeprowadzonych badań, część firm produkcyjnych, wbrew wszelkim przeciwnościom, 

zdołała bardzo szybko dostosować się do nowych warunków.  

Dodatkowo, w obszarze przewozów kurierskich notuje się wzrost liczby zleceń. Wynika 

to z faktu, że pandemia COVID-19 przyczyniła się do znacznego wzrostu handlu 

internetowego. Przykładowo w Polsce w 2020 roku liczba transakcji w sektorze e-commerce 

wzrosła o 40% w porównaniu z rokiem poprzednim. Szacuje się, że rok 2021 może również 

zamknąć się 40-procentowym wzrostem transakcji w sektorze e-commerce. Jednym  

z głównych czynników wzrostu handlu internetowego jest pandemia COVID-19 oraz szybki 

rozwój sprzedaży wielokanałowej. 

 

Podsumowanie 

Pandemia COVID-19 określana jest jako zjawisko „czarnego łabędzia”. Stanowi 

przykład zagrożenia ekstremalnego, które przyczyniło się powstania światowego kryzysu 

środowiskowego, ekonomicznego, jak i społecznego. Spowodowała nie tylko miliony 

infekcji (blisko 112 mln zachorowań na świecie, ponad 1,6 mln zachorowań w Polsce)  

i setki tysięcy zgonów (blisko 2,5 mln na świecie, ponad 42 tys. w Polsce), zmieniła 

funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw, ale wywołała także spustoszenie  

w światowej gospodarce. Pandemia uzmysłowiła zarówno uczestnikom łańcuchów dostaw, 

rynków finansowych, decydentom, jak i ogółowi społeczeństwa, że klęski żywiołowe mogą 

wywołać kryzys społeczny, gospodarczy i środowiskowy na niespotykaną dotychczas skalę 

[Czech i in. 2020]. Dlatego ocena wpływu „czarnego łabędzia” w postaci pandemii  

COVID-19 na funkcjonowanie łańcuchów dostaw jest bardzo ważna i stanowi cenne źródło 

wiedzy dla oceny przyszłych zdarzeń tego typu. Analiza poszczególnych obszarów 
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oddziaływania pandemii COVID-19, przyjętych strategii działania decydentów, zakresu 

działania itp. stanowi niezwykle ważny aspekt badań nad systemem wczesnego ostrzegania 

w łańcuchach dostaw, który może przyczynić się do wypracowania właściwych podejść  

w sytuacjach kolejnych tego typu zagrożeń.  

Z dokonanej oceny wpływu pandemii COVID-19 wynika, że dla łańcuchów dostaw 

kluczowa będzie cyfryzacja. Jak wynika z praktyki gospodarczej, przedsiębiorstwa coraz 

częściej podejmują się realizacji projektów mających na celu podniesienie poziomu 

cyfryzacji w biznesie celem skrócenia cyklu produkcyjnego, zmniejszenia liczby pustych 

przebiegów, zwiększenia stopnia wykorzystania maszyn i urządzeń, skrócenia czasu 

dostawy, zwiększenia konkurencyjności, jakości i efektywności, zmniejszenia emisji spalin, 

poziomu hałasu, śladu węglowego itp. Dodatkowo, jak wynika z analizy możliwości 

zastosowania procesów cyfryzacji w gospodarce, w opinii części ekonomistów i futurystów 

wzrost możliwości obliczeniowych komputerów, wzrost wykorzystania technologii 

blockchain, big data, machine learning i sztucznej inteligencji może doprowadzić nie tylko 

do tworzenia i powszechnego wykorzystania instrumentów służących do przeprowadzania 

skomplikowanych funkcji przeliczeniowych, lecz także może przyczynić się do powstania 

nowych narzędzi czy sektorów gospodarki.  

Dodatkowo, w łańcuchach dostaw jednym z pożądanych działań jest zwiększenie 

nacisku na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Zwiększenie świadomości 

konsumentów, potrzeby zakupu produktów od lokalnych producentów, presja na 

ekosystemy i infrastrukturę gospodarowania odpadami stanowią wyzwania współczesnych 

łańcuchów dostaw. Działania te wpisują się w strategię „Zielonego Ładu” zainicjowaną 

przez Unię Europejską w 2019 roku. 
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Zmiany logistyczne przedsiębiorstw turystycznych wskutek pandemii 

COVID-19 

Logistic changes of tourism enterprises as a result of the COVID-19 

pandemic 

Synopsis. Pandemia koronawirusa osłabiła w znacznym stopniu branżę turystyczną. Najnowsze dane 

przedstawione przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) potwierdzają spadek liczby przyjazdów 

międzynarodowych o 74% w 2020 roku w stosunku do 2019 roku. Celem opracowania było określenie zmian  

w działaniach logistycznych przedsiębiorstw ukierunkowanych na obsługę ruchu turystycznego wskutek 

pandemii COVID-19. Przedsiębiorstwa turystyczne zmuszone obecną sytuacją wprowadzały zmiany w swoich 

ofertach, poszukiwały nowych dostawców, a nawet poddawały się oligopolizacji oraz decydowały się na 

wirtualizację swoich usług. 

Słowa kluczowe: pandemia, przedsiębiorstwo turystyczne, logistyka w turystyce, zmiany. 

 

Abstract. The coronavirus pandemic has injured the tourism industry. The latest data presented by the World 

Tourism Organization (UNWTO) confirm that the number of international arrivals decreased by 74% in 2020, 

compared to last year. The purpose of this work was to present changes in the logistics activities of enterprises 

aimed at servicing tourist traffic as a result of the COVID-19 pandemic. Tourist companies, forced by the current 

situation, introduced changes to their offers, looked for new suppliers, and underwent oligopolization and 

decided to virtualize their services. 

Keywords: pandemic, tourism enterprise, tourism logistics, changes. 

 

Wstęp 

Panująca obecnie na całym świecie pandemia wirusa COVID-19 wpływa w negatywny 

sposób na gospodarkę, a jedną z branż, która ponosi największe straty jest turystyka. 

Spowodowane jest to przede wszystkim dwoma czynnikami: po pierwsze – ograniczonym 

popytem na rynku usług turystycznym wynikającym z niepewności, a po drugie – 

restrykcjami wprowadzanymi na całym świecie.  

Według danych przedstawionych przez Światową Organizację Turystyki, do dnia 

6.04.2020 roku 96% destynacji turystycznych na całym świecie objęto restrykcjami, które 

skutecznie zablokowały korzystanie z oferowanych przez nie usług turystycznych. W Europie 

całkowite zamknięcie lub wyłączenie z funkcjonowania dotyczyło 93% destynacji. 

Ograniczenia przybierały różne formy. W przypadku 43% destynacji było to całkowite bądź 
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częściowe zamknięcie granic państwowych dla ruchu pasażerskiego, w przypadku 21% – 

zamknięcie wjazdu do kraju dla osób przyjeżdżających z określonych państw, a w przypadku 

27% – ograniczenie bądź całkowite wstrzymanie międzynarodowych połączeń lotniczych24.  

Z punktu widzenia analizowanego problemu najważniejszy jest fakt, że wiele z nich 

obowiązywało przez dłuższy czas, uniemożliwiając funkcjonowanie atrakcji, lokalnych 

usługodawców, organizacji turystycznych oraz wywołując zagrożenie upadłością licznych 

podmiotów sektora turystycznego. 

Celem opracowania było określenie zmian w działaniach logistycznych w turystyce 

wynikających z pandemii COVID-19. Autorki dokonały analizy literatury w zakresie 

badanego problemu oraz danych statystycznych udostępnionych głównie przez Światową 

Organizację Turystyki (UNWTO). 

 

Działania logistyczne w przedsiębiorstwach turystycznych 

Gospodarka turystyczna w polskiej literaturze przedmiotu definiowana jest jako „[...] 

kompleks różnorodnych funkcji gospodarczych i społecznych bezpośrednio lub pośrednio 

rozwijanych w celu zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania człowieka na dobra i usługi 

turystyczne” [Gaworecki 2003]. Odbywa się na rynku usług turystycznych. Rynek  

w literaturze opisywany jest jako miejsce, w którym spotykają się nabywcy i sprzedawcy 

usług i w dynamicznym procesie analizy oferty rynkowej oraz jego potencjału dochodzi do 

finalizacji transakcji wymiany [Bentyn 2013]. Rynek usług turystycznych zawiera w sobie 

szereg usług cząstkowych pozwalających realizować podstawowe i wyższe potrzeby turysty 

w miejscu realizacji wycieczki. Do najistotniejszych elementów gospodarki turystycznej 

zaliczyć należy: hotelarstwo, gastronomię, turystyczny transport pasażerski, biura podróży 

(touroperatorów  

i agentów turystycznych), działalność podmiotów ułatwiających nabywanie tzw. powiązanych 

usług turystycznych, działalność podmiotów udostępniających atrakcje turystyczne oraz 

informację turystyczną [Panasiuk 2008]. Podmioty reprezentujące wymienione części 

składowe rynku turystycznego pełnią najistotniejszą rolę w obsłudze ruchu turystycznego 

oraz mają decydujący wpływ na efekty ekonomiczne całej gospodarki turystycznej [Zdebski 

2002]. 

W ramach turystyki istotną rolę spełniają działania logistyczne, ponieważ trudno 

wyobrazić sobie organizację wyjazdów turystycznych w różne miejsca świata bez 

                                                 
24 https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs--public/2020-04/TravelRestrictions_0.pdf [27.01.2021]. 
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wykorzystania logistyki [Klepacki 2016]. Council of Logistic Management definiuje 

logistykę jako proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego 

ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz 

odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia 

potrzeb klienta [Beier, Rutkowski 2004]. Definicja ta ogranicza logistykę do przepływów 

rzeczy i informacji. W literaturze z zakresu logistyki takie podejście jest dominujące, co nie 

oznacza, że logistyka ma szerszy zasięg. 

W odniesieniu do usług turystycznych „logistyka jest procesem koordynacji wszystkich 

czynności niematerialnych, które muszą zostać przeprowadzone, aby zapewnić efektywny 

kosztowo sposób wykonania usługi, a przede wszystkim zgodny z wymaganiami  

i oczekiwaniami klienta” [Wiktorowska-Jasik 2010]. Działania logistyczne w turystyce są 

istotne przede wszystkim ze względu na jej specyfikę [Klepacki 2016]: 

• sezonowość popytu i podaży na produkty turystyczne (lato, zima), 

• tworzenie specjalistycznych form infrastruktury, takich jak np. sieci hotelowe, 

• oddalenie miejsc destynacji turystycznej od rozwiniętej infrastruktury (transport np. po 

nieutwardzonych drogach), 

• ograniczenia logistyczne ze względu na warunki atmosferyczne, 

• wykorzystanie specjalnych form środków transportu ze względu na specyfikę 

produktów turystycznych, 

• zmienność kierunków wyjazdów turystycznych, 

• dokładna precyzyjność w obsłudze klienta w celu uniknięcia nieprawidłowości 

związanych z przepływem informacji oraz późniejszą realizacją usług. 

Jak wskazuje A. Wiktorowska-Jasik [2010], system logistyczny przedsiębiorstwa 

turystycznego składa się z czterech podsystemów: 

1. Logistyka zaopatrzenia: 

- dostawcy usług transportowych, 

- zakup produktów żywieniowych i nie żywieniowych, 

- system komunikacji w zaopatrzeniu, 

- dostawcy usług gastronomicznych, 

- dostawcy usług hotelarskich. 

2. Logistyka produkcji: 

- usługa turystyczna ( proces świadczenia usługi turystycznej), 

- biuro turystyczne, 
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- turyści. 

3. Logistyka dystrybucji: 

- sprzedaż usług turystycznych, 

- kanały dystrybucji, 

- obsługa klienta, 

- promocja usług, 

- komunikacja w kanałach dystrybucji. 

4. Logistyka zwrotów: 

- odbiorcy odpadów i surowców wtórnych, 

- utylizacja odpadów. 

Celem przedsiębiorstw turystycznych jest zaspokajanie potrzeb człowieka związanych  

z odpoczynkiem i zagospodarowaniem jego czasu wolnego od pracy i nauki. Dotyczy to 

głównie osób przebywających w celach turystycznych poza miejscem zamieszkania.  

W literaturze wyodrębnione zostały sfery, w których to przemieszczanie następuje [Klepacki 

2016]: 

• Na „wejściu”, czyli na samym początku komponowania środków, bez których usługa 

turystyczna nie mogłaby zostać zrealizowana. W tym celu utrzymywany jest kontakt 

między przedsiębiorstwem a klientem oraz przedsiębiorstwem i dostawcami. 

• Wewnątrz jednostki: 

- przepływ informacji, 

- magazynowanie produktów niezbędnych do funkcjonowania obsługi ruchu 

turystycznego, 

- transport produktów z magazynu do miejsc docelowych (hoteli, punktów 

gastronomicznych, sklepów z pamiątkami), 

- transport wykorzystywany w trakcie obsługi klienta (w hotelu, w obiektach 

rozrywkowych).  

• Na „wyjściu”, czyli związana z transportem klientów (turystów) na lotnisko, dworzec 

kolejowy itp., a także związana z relacjami zwrotnymi, czyli transport zarówno do, jak  

i z różnego rodzaju jednostek usługowych (np. pralni). 

Wynika z tego, że przedsiębiorstwa turystyczne działają z wykorzystaniem sprawnego 

systemu logistycznego, jednak najczęściej w samych przedsiębiorstwach nie jest on tak 

nazywany. W przedsiębiorstwie turystycznym logistyka lokuje przedsiębiorstwo w łańcuchu 

logistycznym, co ma pozytywny wpływ na jego zaopatrzenie i zbyt, daje możliwość 

optymalizacji przepływów materiałów i towarzyszących im informacji, wpływa na 
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zwiększenie elastyczności procesów zaopatrzeniowych, produkcyjnych i dystrybucyjnych 

oraz pozwala na skracanie czasu realizacji zadań [Abt 2001]. 

 

Turystyka w czasie pandemii wirusa COVID-19 

Ogłoszona przez przedstawicieli WHO światowa pandemia COVID-19 i stan zagrożenia 

w większości państw, regionów i miast stanowiących cel wyjazdów turystycznych odcisnęły 

znaczące piętno na branży turystycznej. Marzec i kwiecień ubiegłego roku to miesiące dla 

branży turystycznej bardzo niekorzystne. Spowodowane było to sytuacją zamknięcia przez 

większość państw swoich granic, a dla osób przyjeżdżających do kraju wprowadzeniem 

obowiązkowej kwarantanny. W marcu 2020 roku doszło do załamania na rynku turystycznym. 

Zarówno Polska, jak i inne kraje świata zdecydowały się na wprowadzenie obostrzeń dla 

obywateli, ograniczając swobodę poruszania się. Wprowadzano zakazy organizowania imprez 

masowych, w tym także wesel. Pandemia wirusa COVID-19 doprowadziła do sytuacji, że 

można było się przemieszczać tylko w celach służbowych, zdrowotnych albo niezbędnych dla 

życia. Wstrzymane zostały loty oraz inne rodzaje podróży krajowych i międzynarodowych. 

Był to okres kryzysowy zarówno dla turystyki krajowej, jak i międzynarodowej. 

Opublikowany w połowie marca 2020 roku przez Tourism Economics raport Travel & 

Tourism Global COVID-19: updated outlook and pandemic impacts przewidywał, że 

„globalne przyjazdy spadną o co najmniej 10,5% w porównaniu z poprzednim rokiem (co 

odpowiada 155 milionom przyjazdów)”, ale istniały „znaczące zagrożenia dla perspektyw na 

2020 r. W najgorszym scenariuszu globalne przyjazdy spadną o 17,9% w 2020 r., o 263 mln 

mniej przylotów niż w 2019 r.” [Dass i in. 2020]. 

W kwietniu Światowa Organizacja Turystyki prognozowała, że w całym 2020 roku 

nastąpi spadek liczby turystów o około 60-80%. Już w pierwszym kwartale ruch turystyczny 

był mniejszy o 22% wobec analogicznego okresu w poprzednim roku25. 

Najnowsze dane przedstawione przez Światową Organizację Turystyki (UNWTO) 

potwierdzają, że światowa turystyka przeżyła najgorszy rok w historii. Liczba przyjazdów 

międzynarodowych spadła o 74% w stosunku do poprzedniego roku. W 2020 roku do miejsc na 

całym świecie przybyło miliard mniej osób z zagranicy niż w roku poprzednim, co 

spowodowane było spadkiem popytu i powszechnym ograniczeniom w podróżowaniu. Obecnie 

sytuacja jest jeszcze gorsza niż wynika z danych UNWTO, ponieważ dane przedstawiają tylko 

turystykę zagraniczną, a duże straty poniosła także w bardzo wielu państwach turystyka 

                                                 
25  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Spadek-podrozy-moze-wyniesc-80-proc-w-2020-roku-7879933.html 
[22.02.2021]. 
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wewnętrzna, czyli opierająca się o wyjazdy obywateli w ramach własnego kraju. Jak podaje 

GUS, w Polsce w marcu bieżącego roku liczba turystów korzystających z noclegów  

w obiektach posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych była o ok. 65% niższa  

w porównaniu z marcem ubiegłego roku. Szacuje się, że w porównaniu z marcem 2019 roku 

najbardziej zmniejszyła się liczba turystów korzystających z noclegów w schroniskach (o ponad 

70%), a najmniej w motelach (o 55%) i zakładach uzdrowiskowych (o 50%)26. 

Według najnowszego Światowego Barometru Turystyki UNWTO, załamanie się podróży 

międzynarodowych oznacza szacowaną stratę 1,3 bln USD w dochodach z eksportu – ponad 

11-krotność strat odnotowanych podczas światowego kryzysu gospodarczego w 2009 roku. 

Kryzys zagroził od 100 do 120 milionów bezpośrednich miejsc pracy w turystyce, z których 

wiele w małych i średnich przedsiębiorstwach27. 

Ze względu na „trzecią falę” pandemii wiele krajów wprowadza obecnie ponownie 

surowsze ograniczenia w podróżowaniu. Obejmują one obowiązkowe testy, kwarantanny,  

a w niektórych przypadkach całkowite zamknięcie granic. Jednocześnie oczekuje się, że 

stopniowe wprowadzanie szczepionki na COVID-19 pomoże przywrócić zaufanie 

konsumentów, przyczyni się do złagodzenia ograniczeń w podróżowaniu i powoli 

znormalizuje podróżowanie w nadchodzącym roku. 

 

Zmiany w logistyce przedsiębiorstw turystycznych 

Przedsiębiorstwa turystyczne musiały i nadal muszą mierzyć się z wielkim wyzwaniem 

jakim jest pandemia wirusa COVID-19. W skutek niej wystąpiło przede wszystkim ryzyko  

w łańcuchu dostaw. M. Christopher i in. [2003] w swojej definicji przedstawiają ryzyko  

w łańcuchu dostaw jako istotną zmianę/zakłócenie w rozkładzie możliwych rezultatów 

łańcucha dostaw, ich prawdopodobieństwa i ich subiektywnych wartości. Mają one znaczący 

wpływ na przepływ informacji, materiałów lub produktów w całej organizacji. 

W literaturze wyróżnia się również kategorie występowania ryzyka, które mogą 

doprowadzić do sytuacji krytycznej funkcjonującego przedsiębiorstwa. Są to kategorie 

zewnętrzne i wewnętrzne [DeLoach 2000]. Niewątpliwie pandemia koronawirusa należy do 

pierwszej z nich, która związana jest z działaniem siły wyższej: katastrofy naturalnej, aktów 

terrorystycznych, ryzyko zmian wynikające z niestabilności politycznej oraz prawnej. Wśród 

zagrożeń zewnętrznych najczęściej wyróżnia się ryzyko występujące po stronie dostaw, po 
                                                 
26 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-polsce-w-obliczu-
pandemii-covid-19,13,1.html [20.02.2020]. 
27  https://www.propertynews.pl/hotele/unwto-swiatowa-turystyka-stracila-z-powodu-wirusa-320-mld-dolarow-
restart-w-toku-ale-zaufanie-wciaz-niskie,84401.html [22.02.2021]. 
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stronie sprzedaży (popytu) oraz „środowiskowe” [Teuteberg 2009], które wiąże się 

bezpośrednio z otoczeniem firmy i warunkami w jakich działa. Ryzyko po stronie dostaw to 

np. potencjalne zakłócenia dostaw materiałów i surowców, a także usług, ich zaniżonej 

jakości, zmiany cen i warunków dostaw, wewnętrzne problemy dostawców, ograniczenia 

zdolności produkcyjnych i logistycznych, ale również zakłócenia powstałe ze względów 

politycznych [Johnson 2001]. 

Obecna sytuacja na rynku usług turystycznych zmusiła przedsiębiorców do 

podejmowania nowych działań, które pozwolą uniknąć bankructwa i przetrwać kryzys 

panujący na całym świecie. 

Przedsiębiorstwa, które zajmowały się organizacją wyjazdów turystycznych „z dnia na 

dzień” przestały funkcjonować ze względu na zamknięcie granic oraz wprowadzanej 

obowiązkowej kwarantanny. Biura podróży starały skłonić swoich klientów, żeby nie 

rezygnowali z rezerwacji wycieczki, lecz odroczyli ją w czasie, po to, aby nie stracić płynności 

finansowej, którą zapewniały im zaliczki wpłacane przez swoich klientów. Wraz z rozwojem 

pandemii nastąpiło również przyśpieszenie procesu wirtualizacji turystyki, co wpłynęło na 

zmniejszony udział w rynku tradycyjnych biur podróży. Część biur podróży poddała się 

oligopolizacji, czyli sytuacji, w której kilka podmiotów gospodarczych posiada przewagę 

konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku i dyktuje im warunki, jednak dla niektórych jest 

to jedyna możliwość, aby przetrwać. W obecnej sytuacji w ofertach produktów turystycznych 

włączone zostają elementy wirtualne, np. wirtualne zwiedzanie części atrakcji, po to, aby 

turysta mógł w jakimś stopniu przeżywać turystykę, choćby na „odległość”. 

Właściciele hoteli podjęli działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

sanitarnego, stawiając higienę na pierwszym miejscu, co wiązało się z zakupem dodatkowych 

środków dezynfekujących oraz ochronnych. Zmniejszyli obłożenie zgodnie z wytycznymi 

wydanymi przez władze państwa. Zarządzający decydowali również, na tyle, na ile to 

możliwe, o dostosowaniu się do tzw. samoobsługowego charakteru, gdzie obsługa gości ze 

strony pracowników jest ograniczona do niezbędnego minimum. Dochodziło również do 

sytuacji, gdzie hotel musiał zmienić profil klienta, do którego wcześniej dostosował swoją 

ofertę, a takim przykładem są hotele ukierunkowane na turystykę biznesową. Wynikało to  

z sytuacji na rynku pracy, ponieważ wiele przedsiębiorstw na trwałe ograniczyło do minimum 

podróże służbowe swoich pracowników. Podobnie stało się z wyjazdami motywacyjnymi, 

targami czy kongresami. Ich ograniczenie oraz wprowadzenie formy zdalnej były związane 

zarówno z zarządzaniem bezpieczeństwem, jak i z optymalizacją kosztów przedsiębiorstwa, 
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co negatywnie wpłynęło na rozwój turystyki biznesowej oraz przedsiębiorstw, które 

oferowała swoje usługi na ich rzecz. 

W podobnej sytuacji znalazły się lokale gastronomiczne, które również w niektórych 

przypadkach musiały zmienić swoje menu po to, aby „przyciągnąć do siebie” jak najwięcej 

klientów. Zgodnie z wymaganiami stawianym w trakcie trwania pandemii restauracje musiały 

zmienić formę funkcjonowania na dark kitchen (tylko kuchnia, brak miejsc siedzących)28. 

Większość również ograniczyła swoje menu, które obecnie bazuje na produktach krajowych. 

W trakcie pierwszej fali pandemii zweryfikowano, że produkty zagraniczne często nie 

docierały w uzgodnionym czasie, co wiązało się również z obniżeniem ich jakości, a ich cena 

znacząco wzrosła, czego przykładem są np. owoce morza. Również zmienił się sposób 

udostępniania swoich produktów klientom. Część restauracji dowozi swoje potrawy na 

własną rękę, a część decyduje się na skorzystanie z pośrednictwa agregatorów zamówień  

(w przypadku niektórych usługodawców przed pandemią taka forma nie była brana pod 

uwagę). 

Przedsiębiorcy zajmujący się usługami transportowymi również musieli dokonać zmian  

w systemie swojego funkcjonowania. Dostosowali się do wytycznych ustalonych przez 

władze kraju, np. wprowadzanie testów na koronawirusa, limit zajętych miejsc itp. Jest to 

sytuacja, która powoduje straty, ponieważ brak możliwości obłożenia wszystkich miejsc 

przekłada się później na mniejsze zyski. Spowodowało to utworzenie większej liczby kursów 

w dane miejsca tak, aby ten ruch był płynny na tyle, na ile jest to możliwe. 

Są to tylko przykłady, ponieważ przedsiębiorców, którzy zajmują się obsługą ruchu 

turystycznego jest dużo więcej. Dlatego, aby zapobiec takim sytuacjom na przyszłość, 

przedsiębiorstwa dokonują selekcji dostawców w różnych lokalizacjach geograficznych oraz 

rozważają posiadanie dodatkowego wsparcia poza głównym źródłem. Takie podejście  

z pewnością może pomóc w dalszej dywersyfikacji łańcucha wartości. 

 

Podsumowanie 

Pandemia wirusa COVID-19 osłabiła branżę turystyczną, która była kluczowym 
czynnikiem struktury gospodarczej i społecznej wielu państw. Ponadto zapewniała ona bardzo 
potrzebne miejsca pracy skupione wielokrotnie w regionach bez alternatywnych źródeł 
zatrudnienia. W okresie kiedy rządy i służby medyczne walczą ze skutkami zdrowotnymi 
pandemii i dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa, właściciele i zarządzający 
przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na obsługę ruchu turystycznego muszą podejmować 
                                                 
28 https://smazymy.com/covid-19-co-zmienil-w-gastronomii/ [27.02.2021]. 
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decyzje i działania, które pomogą uniknąć im bankructwa i przetrwać ten trudny okres. 
Niewątpliwie w czasie pandemii zachwiany został logistyczny łańcuch dostaw 
przedsiębiorstw turystycznych, zarówno w fazie zaopatrzenia, produkcji, jak i dystrybucji. 
Zamknięcie granic, obowiązkowa kwarantanna oraz zdalny tryb pracy i nauki przyczyniły się 
do „zamrożenia usług turystycznych”. Skutkowało to zmniejszeniem liczby stacjonarnie 
pracujących biur podróży, a także ich częściowej oligopolizacji. Hotele podejmowały decyzję 
o zmianach w odniesieniu do profilu swoich docelowych klientów, a restauracje ograniczały 
swoje menu, bazując przede wszystkim na dostępnych, krajowych produktach. Właściciele 
firm przewozowych ze względu na limit zajmowanych miejsc decydowali się uruchamiać 
dodatkowe linie przewozowe, z którymi wiązały się dodatkowe koszty. 

O realnych zmianach w turystyce oraz ich trwałości będą przesądzać przede wszystkim 
czynniki związane z pandemią. Nie bez znaczenia będzie również postawa samych 
przedsiębiorstw turystycznych, które w warunkach nadal niestabilnego popytu muszą 
podejmować działania związane z zarządzaniem w warunkach kryzysu. 

Przedsiębiorstwa turystyczne powinny zmierzać do opracowywania strategii 
adaptacyjnych, które umożliwią im wejście w nową rzeczywistość z odpowiednim systemem 
zarządzania. Na przykładzie pandemii wirusa COVID-19 należy również dostrzec, że 
otoczenie współczesnych przedsiębiorstw może w jednej chwili stać się chwiejne i niepewne, 
dlatego warto mieć przygotowane dodatkowe rozwiązania, które mogą być „złotym 
środkiem” w trudnej sytuacji. 

 

Literatura 

Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 

2001. 

Beier F.J., Rutkowski K, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Wraszawa 2004, s.16. 

Bentyn Z., Logistyka w gospodarce turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu, Poznań 2013, s. 25. 

Christopher M., Peck H., Abley J., Haywood M., Saw R., Rutherford C., Strather M., Creating 

Resilient Supply Chains: A Practical Guide, Bedford, UK, Cranfield University 2003, s. 44. 

Dass M., Soory M., Trimble S.J., McDermott H., Travel & Tourism Global COVID-19: updated 

outlook and pandemic impacts, Tourism Economics 2020.  

DeLoach J., Enterprise-wide Risk Management, Strategies for linking risk and opportunity, London: 

Prentice Hall – Financial Times 2000. 

Gajewska M., Logistyczne ujęcie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym, LogForum 2009,  

2, s. 8-9. 

Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003. 



54 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Spadek-podrozy-moze-wyniesc-80-proc-w-2020-roku-

7879933.html [22.02.2021]. 

https://www.propertynews.pl/hotele/unwto-swiatowa-turystyka-stracila-z-powodu-wirusa-320-mld-

dolarow-restart-w-toku-ale-zaufanie-wciaz-niskie,84401.html [22.02.2021]. 

https://smazymy.com/covid-19-co-zmienil-w-gastronomii/ [27.02.2021]. 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-polsce-w-

obliczu-pandemii-covid-19,13,1.html [20.02.2020].  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs--public/2020-04/TravelRestrictions_0.pdf 

[27.01.2021]. 
Johnson M.E, Learning From Toys: Lessons in Managing Supply Chain Risk from the Toy Industry, 

California Management Review 2001, 43(3), s.106-124. 

Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001. 

Klepacki B., Miejsce i znaczenie logistyki w turystyce, [w:] Balińska A. (red.), Wyzwania w rozwoju 

turystyki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, s. 81-83. 

Panasiuk A., Struktura podmiotowa gospodarki turystycznej, [w:] Panasiuk A. (red.), Gospodarka 

turystyczna, WN PWN, Warszawa 2008, s. 25-33. 

Wiktorowska-Jasik A., Znaczenie logistyki w rozwoju gospodarki turystycznej Polski, Folia 

Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 2010, 61, s.151-166. 

Zdebski J., Psychologia rynku turystycznego, [w:] Gołembski G. (red.), Kompendium wiedzy  

o turystyce, WN PWN, Warszawa 2002, s. 43. 

 

Adres do korespondencji: 

mgr Wioletta Olejniczak 

(https://orcid.org/0000-0002-8777-9955) 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Turystyki, Komunikowania Społecznego i Doradztwa 

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 

e-mail: wioletta_olejniczak@sggw.edu.pl 

 

mgr Katarzyna Brodzikowska 

(https://orcid.org/0000-0001-8758-7315) 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Finansów 

ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 

e- mail: katarzyna_brodzikowska@sggw.edu.pl 



55 

Katarzyna Brodzikowska, Wioletta Olejniczak 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 

Zmiany logistyczne w sektorze bankowym wskutek pandemii COVID-19 

Logistic changes in the banking sector of the COVID-19 pandemic 

Synopsis. Celem artykułu jest wskazanie podstawowych zmian zachodzących w sektorze bankowym, 

powstałych wskutek pandemii związanej z występowaniem wirusa COVID-19. Dokonano przeglądu zagadnienia 

dotyczącego procesów logistycznych w działalności bankowej, a także skupiono się na funkcjonowaniu banków 

w czasach pandemii i związanymi z tym zachowaniami społecznymi. Dokonano również analizy czynników 

mających wpływ na zauważalne zmiany zachodzące w bankowości, wraz ze wskazaniem możliwych skutków. 

Otrzymane wnioski wskazały na występowanie zmian w sektorze bankowym wskutek pandemii. 

Słowa kluczowe: bankowość, pandemia, koronawirus, zmiany, logistyka, sektor bankowy. 

 

Abstract. The aim of the article is to indicate the basic changes taking place in the banking sector resulting from 

the pandemic related to the occurrence of the COVID-19 virus. The issue of logistic processes in banking 

activity was reviewed, and also the functioning of banks in times of a pandemic and related social behavior were 

focused on. The factors influencing the noticeable changes in banking were also analyzed, along with an 

indication of possible consequences. The applications received indicated the existence of changes in the banking 

sector as a result of the pandemic. 

Keywords: banking, pandemic, coronavirus, changes, logistics, banking sector. 

 

Wstęp  

Od blisko roku towarzyszy nam stale niepewność w kwestii ciągle galopującej pandemii 

COVID-19. Każdy kolejny dzień przynosi nam coraz to nowe wyzwania i informacje. 

Naturalnym jest, że boimy się na ogół wszystkiego, czego dotąd nie znamy, stąd możemy 

zaobserwować dość szeroki przekrój zachowań i reakcji związanych z tą sprawą. Pomimo 

licznych testów jakim został poddany system bankowy – nadmiernie wysokie wypłaty 

gotówki z bankomatów w obawie przed jej brakiem, obrót elektroniczny walutami, obrót 

bezgotówkowy, system bankowości zdalnej czy wirtualne połączenia z bankami – działał bez 

zarzutu. To dzięki bankom mogliśmy swobodnie korzystać z administracji samorządowej  

i załatwiać sprawy urzędowe. Warto zauważyć, że epidemia zaskoczyła nas tak samo jak 

wszystkich innych, na uznanie niemniej zasługuje fakt, że nie zdołała nas pokonać. 

Społeczeństwo nabyło wiele nowych umiejętności polegających na opanowaniu umiejętności 

oraz nabyciu pewności siebie w załatwianiu spraw na odległość. Zrozumieliśmy, że 

większość spraw załatwianych dotychczas osobiście, bez problemu możemy zrealizować 
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zdalnie. Można stwierdzić, że nie zmarnowaliśmy nauki jaką przyniósł ze sobą kryzys, ale są 

obszary, w których szanse te nie zostały w pełni wykorzystane. Niezwykle ważnym 

elementem jest wspólna wymiana doświadczeń i poglądów płynących z różnych środowisk, 

co pozwoli nam na wprowadzenie lepszych rozwiązań na przyszłość. Niezwykle ważne jest 

abyśmy w pełni wykorzystali szansę jaką przynosi nam kryzys. 

 

Logistyka w bankowości  

Rozwój oraz doskonalenie rozwiązań logistycznych, a także wykorzystanie logistyki  

w różnego rodzaju przedsiębiorstwach pozwalają osiągnąć wiele korzyści, do których 

zaliczyć możemy m.in. redukcję kosztów, osiąganie przewagi konkurencyjnej, większą 

rentowność czy zwiększanie udziału w rynku. Poza podstawowymi jej zaletami możemy 

wskazać również na możliwość budowania sprawnego systemu lojalnościowego klientów, 

usprawnianie pracy wewnątrz firmy, większą elastyczność działania oraz szersze możliwości 

współpracy z partnerami biznesowymi. Rozwój logistyki przyczynia się również do możliwie 

szybkiego rozwoju oraz większej elastyczności działania.  

Dziedzina zarządzania jaką jest logistyka obejmuje zestaw czynności, do których zaliczamy 

obsługę klienta, elementy związane z przepływem informacji, czynności związane z organizacją 

transportu oraz realizacją zamówień i wysyłek, a także lokalizacją oraz wszelkiego rodzaju 

obsługą zwrotów. Logistyka dostarcza odpowiednich metod i narzędzi kształtowania strumieni 

przepływu, ułatwiając koordynację procesów i zjawisk zgodnie z wyznaczonymi celami [Beier, 

Rutkowski 2004]. Wpływ procesów logistycznych, które są realizowane przez poszczególne 

przedsiębiorstwa, na tworzenie poziomu ich wyników jest niekwestionowany. Logistyka jest 

nierozłączną częścią procesów zachodzących w działalności gospodarczej, niemniej jednak 

istnieje wiele opinii w zakresie tego, czy pełni ona funkcję wartości, czy może jest tylko 

kosztem. Celem wdrożenia i realizacji działań związanych z realizacją procesu logistycznego 

jest jakość, czyli wartość dla klienta, która opiera się na sprostaniu wymaganiom oraz 

wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom klientów, oraz wartość dla przedsiębiorstwa, opierająca 

się na poziomie zwrotu z inwestycji i osiąganych zyskach [Kulińska 2010]. 

Bez względu na postać produktu logistycznego – towar bądź usługa – oraz rodzaj 

przedsiębiorstwa, jest zawsze pewnego rodzaju zbiorem postulatów obejmującym całokształt 

życzeń i oczekiwań klientów wobec jego jakości i kształtu. Produkt logistyczny zapewnia 

możliwość osiągania zysków jego właścicielom [Gołembska 2002]. 

Rynek usług finansowych w Polsce charakteryzuje się dynamiką, co jest czynnikiem 

powodującym ciągłe poszerzanie się ofert dla potencjalnych klientów, przy jednoczesnym 
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wysokim poziomie nasycenia ich potrzeb. Obecnie rynek ten charakteryzuje się dużym 

zróżnicowaniem produktowym przy równocześnie wysokim podobieństwie ofert 

poszczególnych banków działających w systemie bankowym, co pozwala stwierdzić, że 

dominuje oferta standardowa, charakteryzująca się podobnymi cenami produktów i usług 

[Czechowska 2001]. 

Warto zwrócić uwagę na specyficzny charakter usług finansowych, które wyróżniają się 

cechami takimi jak: 

• niematerialność,  

• niejednorodność, 

• niepodzielność, 

• nietrwałość, 

• brak stałej jakości. 

W dzisiejszych czasach banki nie są w stanie wprowadzać działań i zachowań 

konkurencyjnych za pomocą samej tylko oferty z uwagi na to, że charakteryzuje się ona zbyt 

dużym podobieństwem w poszczególnych instytucjach bankowych. Mając powyższe na 

względzie należy uznać, że dostrzeżenie roli klienta wydaje się być kluczowym czynnikiem 

mającym wpływ na pozycjonowanie banku wśród konkurentów rynkowych z uwagi na fakt, że 

właśnie od liczby klientów usatysfakcjonowanych jakością i zadowolonych z poziomu 

świadczonych im usług zależy pozycja banku wśród konkurencji. Do elementarnych obszarów 

oczekiwań i potrzeb klientów w odniesieniu do świadczonych im usług należą: oferta 

produktowa i cenowa, jakość obsługi i poziom wyszkolenia kadry, opinia o banku oraz 

komunikacja z klientem [Łosiewicz 2000]. Umiejscowienie klienta w centrum uwagi  

w połączeniu z zaawansowanymi technologiami informacyjnymi spowodowało zmianę trendu 

w działalności bankowej. Poprzez prowadzenie działań zmierzających do zróżnicowania oferty 

produktowej oraz wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych z zakresu wsparcia 

informatycznego, znaczenia nabiera konkurencja jakościowa w miejsce obserwowanej 

wcześniej konkurencji skupiającej się na aspekcie cenowym [Czechowska 2001]. Rozpatrując 

powyżej poruszoną kwestię, z perspektywy filozofii zarządzania w logistyce chodzi o skupieniu 

uwagi na kwestii dotyczącej klienta, jako centralnego elementu systemu bankowego, oraz 

maksymalnego zaspokojenia jego oczekiwań i potrzeb. Należy skupić działania na dostarczeniu 

klientowi wysokiej jakości ofert, które będą bardziej konkurencyjne względem innych 

podmiotów oferujących podobne produkty bądź usługi. Konstruując ofertę powinno się mieć na 

względzie nie tylko możliwość zachęcenia klienta do skorzystania z usługi jednorazowo, ale 
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także brać pod uwagę aspekt współpracy długofalowej, prowadzącej do pozyskania klienta 

lojalnego, czego podstawą jest utrzymanie poprawnych relacji z klientem. 

Elementy wpływające na zadowolenie klienta, a także podnoszące poziom 

konkurencyjności skupione są w umiejętnym wykorzystywaniu mierników z zakresu wsparcia 

logistycznego, do których możemy zaliczyć m.in. analizę rentowności klienta, ułatwienie 

kontaktu na linii klient–bank, pomoc techniczną, dostępność produktową, a także czas 

realizacji dyspozycji wydanej przez klienta. Warto pamiętać, iż powinno się dokładać 

wszelkich starań w celu uniknięcia błędów w logistycznej obsłudze klienta, takich jak np. 

brak dokładności w rozwiązywaniu reklamacji i skarg zgłaszanych przez klientów, 

zatrudnianie niekompetentnego personelu, brak podejmowanych działań zmierzających do 

identyfikacji luk procesowych, nieumiejętne rozpoznanie potrzeb klientów czy 

nieuzasadnione wydatki na obsługę. 

Obecnie w bankowości jakość obsługi klienta oraz świadczonych usług stała się istotnym 

elementem z punktu widzenia dążenia do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Głównym 

czynnikiem wpływającym na taki stan rzeczy jest fakt, że banki nie prowadzą już działań 

konkurencyjnych opartych na zróżnicowanej ofercie rynkowej. Produkty oferowane przez daną 

instytucję bankową są naśladowane i powielane w innych instytucjach, poprzez oferowanie 

produktu podobnego również pod względem oferowanych warunków cenowych. Jakość 

oferowanego produktu jest elementem, który zostaje rozpoznawalny przez rynek i w niej należy 

upatrywać źródła przewagi nad innymi bankami. W budowaniu jakości w bankowości nie chodzi 

tylko o nastawienie się na poprawne wykonywanie obowiązków przez personel i niepopełnianie 

błędów. Chodzi również o budowanie relacji bezpośrednich poprzez wykazywanie cech takich 

jak kompetentność, komunikacja, życzliwość, troskliwość i grzeczność, jak również osobiste 

zaangażowanie pracowników oraz chęć niesienia pomocy [Kudła 2006]. 

 

Bankowość w czasach pandemii  

Pandemia COVID-19 wywołała gwałtowne i nieoczekiwane zmiany w funkcjonowaniu 

gospodarki światowej, w tym także polskiej. Zapoczątkowała ona trudny czas zarówno dla 

przedsiębiorców prowadzących własne biznesy, jak i przeważającej części gospodarstw 

domowych. Szereg zmian jakie pociągnęła za sobą pandemia dotknął również sektor 

bankowy, który jest ściśle związany z każdą sferą naszego życia, z uwagi na fakt, że 

większość działań zachodzących w gospodarce pociąga za sobą skutki finansowe, a te z kolei 

ewidencjonowane są na kontach bankowych. Banki są również szeroko pojętym źródłem 

finansowania działalności gospodarczych, gdyż to one udzielają kredytów przedsiębiorcom. 
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Niezaprzeczalnie można potwierdzić, że sytuacja w jakiej znajduje się gospodarka państwa 

determinuje warunki funkcjonowania banków [Raport 2020]. 

Wybuch pandemii spowodował zmianę hierarchii postrzegania potencjalnych źródeł 

ryzyka względem systemu bankowego w Polsce. Przed marcem 2020 roku, jako największe 

zagrożenie w tym zakresie wskazywano szybki wzrost kredytów konsumpcyjnych oraz 

kredytów mieszkaniowych, obecnie ryzyko to skupia się natomiast w głównej mierze na 

możliwości ograniczenia akcji kredytowej w sposób dotkliwy, co może doprowadzić  

w efekcie do powstania zjawiska opisywanego w literaturze pod hasłem credit crunch. Jest to 

zjawisko polegające na zapaści kredytowej skutkującej ograniczeniem dostępu do kredytów 

poprzez zaostrzenie warunków ich udzielania. 

W związku z napotkaną sytuacją zarówno plany ekonomiczno-finansowe banków, jak  

i krótko- i średnioterminowe strategie rozwoju straciły swoją wartość poprzez dezaktualizację 

w związku z wystąpieniem czynników pozaplanowych i niezakładanych. Plany i założenia co 

do realizacji zapisów poszczególnych polityk powinny podlegać weryfikacji założeń oraz 

modyfikacji zgodnie z nową rzeczywistością z jaką przyszło się nam mierzyć, ze 

szczególnym uwzględnieniem podejścia ostrożnościowego co do dalszego rozwoju sytuacji 

epidemicznej w Polsce [Raport 2020]. 

Zważywszy na szok gospodarczy wywołany wskutek pandemii, najważniejszym 

wyzwaniem przed jakim stanie sektor bankowy jest zmierzenie się z wyższym niż wcześniej 

prawdopodobieństwem materializacji ryzyka kredytowego. Ryzyko to dotyczyć może 

wszystkich kategorii kredytu, co będzie odzwierciedlone w poziomie odpisów, a finalnie  

w wynikach finansowych banków. W chwili obecnej trudno jest oszacować skalę 

niewypłacalności kredytobiorców, jednak rozsądnie byłoby oczekiwać jej wzrostu wraz  

z utrzymywaniem się stanu pandemii w Polsce. Im szybciej gospodarka wróci do dawnej 

postaci i obserwować będziemy widoczne wzrosty, tym koszty powstałe w wyniku pandemii 

COVID-19 będą mniejsze [Banki… 2021]. 

Głównym czynnikiem spadku wyników finansowych osiąganych przez banki – według 

nich samych – upatrywać należy w trzykrotnej obniżce stóp procentowych dokonanej przez 

Narodowy Bank Polski. Niewątpliwie obniżenie stóp procentowych do poziomów ustalonych 

przez NBP powoduje zmniejszenie marży odsetkowych, a co za tym idzie również niższe 

przychody odsetkowe. Przeważająca część aktywów oparta jest na zmiennym oprocentowaniu, 

a więc naturalną reakcją na obniżkę stóp procentowych jest spadek dochodów odsetkowych. 

Rozważając stronę depozytową należy wskazać, że maleje pole do obniżki kosztów pasywów 

z powodu oprocentowania depozytów na poziomie bliskim zera. W rezultacie takiego stanu 
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rzeczy oprocentowanie aktywów nie może być w sposób adekwatny zrekompensowane przez 

niższe oprocentowanie pasywów [Szczepańska 2020]. Warto zaznaczyć, że marża odsetkowa 

nie jest jedyną składową wyniku finansowego banku, który zależy od wielu różnych 

czynników, takich jak koszty ryzyka kredytowego.  

Wskazać należy, że pandemia związana z występowaniem wirusa COVID-19 

zdynamizowała proces cyfrowej transformacji rynku finansowego w Polsce i na świecie. Jest 

to duża szansa dla polskiej bankowości, ale i poważne wyzwanie, któremu towarzyszy ryzyko 

związane z uwarunkowaniami gospodarczymi oraz obecnym poziomem na jakim pozostają 

stopy procentowe. Odchodzenie przez banki od tradycyjnego modelu opartego na działalności 

operacyjnej oddziałów ku bankowości mobilnej i internetowej stało się ruchem globalnym. 

Duża część banków ograniczyła bezpośrednią obsługę klientów lub w całkowicie wyłączyła 

ten kanał dystrybucji na czas pandemii. Choć sytuacja związana z rozwojem epidemii stanowi 

zapewne podstawowy czynnik przyspieszający digitalizację gospodarki, pamiętać należy, iż 

forma zdalnej komunikacji z klientem jest przede wszystkim tańsza. Zarówno bankowość 

mobilna, jak i elektroniczna przyczyniają się do poprawy efektywności banku.  

Pomimo konieczność zachowania należytej staranności w aspekcie związanym  

z ostrożnością, coraz więcej banków decyduje się również na weryfikację nowego klienta, a co 

za tym idzie – otwarcie nowego rachunku, całkowicie w formie zdalnej, bez konieczności 

składania wizyty w oddziale banku. Jako dominującą formę uwierzytelniania tożsamości 

wskazać należy rozwiązanie polegające na wykonaniu przez klienta zdjęcia dowodu tożsamości. 

W polskich bankach znacznie częściej spotykaną praktyką jest wysyłka koniecznych do 

podpisania dokumentów za pośrednictwem kuriera, z kolei w ujęciu światowym powodzeniem 

cieszy się rozwiązanie polegające na wideo rozmowie z doradcą klienta.  

Przykładem obszaru polskiej bankowości, który wymaga udoskonalenia w kwestii 

dostosowania możliwości banków do obsługi zdalnej, jest obszar kredytów hipotecznych. 

Obecnie kredytobiorcy hipoteczni nie mają możliwości załatwienia wszystkich spraw 

związanych z kredytem za pomocą bankowości mobilnej lub internetowej. Kwestia ta nie 

dotyczy wyłącznie momentu zaciągnięcia zobowiązania, ale również całokształtu obsługi 

posprzedażowej. Obszarem równie problematycznym jest kwestia związana z możliwością 

zakupu produktów inwestycyjnych przy wykorzystaniu kanałów zdalnych. W ocenie tych 

zagadnień należy wziąć pod uwagę również szeroko pojęte otoczenie regulacyjne. 

Transformacja cyfrowa sprawdza się również w zakresie oferty bancassuraance. Zarówno 

w kanałach mobilnych, jak i internetowych istnieje możliwość zakupu polis majątkowych 

oraz osobowych (polisy z Działu 2). Warto wskazać również sukces BLIKA, który za sprawą 
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trafionej koncepcji potwierdził poważną przewagę polskiego sektora finansowego [Jak 

polskie… 2021]. Sumarycznie, według stanu na czerwiec 2020 roku, z BLIKA korzystało 

aktywnie 5,42 mln osób. Jest to 67% więcej niż rok wcześniej i oznacza, że blisko co drugi 

użytkownik bankowych aplikacji mobilnych w Polsce płaci BLIKIEM. 

Zasadne wydaje się stwierdzenie, że postępująca digitalizacja nie zamierza ustępować  

i zwalniać. Pomimo tego należy pamiętać, że istnieje pewna grupa ludzi, którzy z różnych 

przyczyn nie przekonają się do korzystania z kanałów elektronicznych. Do grupy tej należy 

zaliczyć seniorów, którzy z racji niewielkiej liczebności nie są klientami atrakcyjnymi dla 

banków komercyjnych. Jest to obszar stanowiący szansę dla banków spółdzielczych na 

pozyskanie tej grupy klientów. 

 

Zmiany logistyczne w bankowości wskutek pandemii  

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zmian w systemie bakowym, czego jesteśmy 

naocznymi świadkami. W okresie od początku pandemii zauważamy znaczne załamanie akcji 

kredytowej, czego powodem jest niepewność towarzysząca potencjalnym kredytobiorcom 

oraz wzmożenie ostrożności przez banki. Z danych publikowanych przez Związek Banków 

Polskich wynika, że grudzień 2019 roku był dla sektora bankowego ostatnim dobrym 

miesiącem. Po tym czasie banki odnotowały wyraźny spadek zainteresowania kredytami 

bankowymi oraz ich sprzedażą. Klienci w dużej mierze wstrzymywali się z decyzjami  

o zaciągnięciu kredytu, a same banki zdecydowały o rozpoczęciu procesu weryfikacji 

wymagań [Raport 2020]. Skutkiem takich zachować było udzielenie przez banki mniej 

produktów kredytowych różnego rodzaju. Banki widocznie zaostrzyły politykę kredytową,  

a w kolejnych miesiącach pandemii nadal odnotowywane były spadki. Ten i wiele innych 

czynników ma kluczowy wpływ na wyniki sektora bankowego.  

Stan zagrożenia epidemicznego i związane z nim obostrzenia dotyczące funkcjonowania 

w przestrzeni publicznej oraz części życia gospodarczego nie wpłynęły w drastyczny sposób 

na preferencje dotyczące wykorzystania internetowych kanałów dostępu do bankowości.  

W tym zakresie warto wskazać, że obszar ten był w znacznej mierze rozwinięty przed 

wybuchem pandemii, a stworzenie solidnej podstawy i zaplecza technologicznego okazało się 

być bezcenne w kryzysowym momencie. Banki wykazują się należytą starannością  

w procesie płynnego przejścia na obsługę zdalną, utrzymując tym samym komfort dla 

pracowników oraz klientów. W odniesieniu do bankowości mobilnej odnotowano w czasie 

pandemii najwyższy przyrost aktywności. Ciężko mówić w tym miejscu o drastycznych 

wzrostach wykorzystania tych kanałów dostępu wyłącznie za sprawą pandemii, gdyż podobna 
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dynamika wzrostu wykorzystania bankowości mobilnej obserwowana był znacznie wcześniej. 

Rozsądne wydaje się być stwierdzenie, że czas pandemii pogłębił jedynie trend, który  

w bankowości widoczny był od dawna.  

W zakresie płatności bezgotówkowych związanych z przelewami realizowanymi  

w systemie KIR nie odnotowano znaczących zmian, których powodu należałoby upatrywać  

w pandemii. Niewielkie zmiany zauważone w tej sferze mają charakter sezonowy, a ilość  

i wolumen transakcji nie odbiega znacząco od wartości z analogicznego okresu roku 

ubiegłego. W odniesieniu do systemów realizujących przelewy natychmiastowe odnotowano 

natomiast znaczący wzrost liczby transakcji zarówno w ujęciu ilościowym, jak i ujęciu 

wartościowym, co może być faktycznym skutkiem sytuacji epidemicznej i rekomendacji 

dotyczących płatności bezgotówkowych.  

Szereg wydawanych obostrzeń związanych z zachowaniem ostrożności w związku  

z epidemią nie wpłynął znacząco również na rynek kart płatniczych. Skala wzrostu kart 

płatniczych pozostających w obiegu nie zaskoczyła. Tak jak w przypadku innych zjawisk 

obserwowanych w bankowości, również i tu widoczne jest jedynie pogłębienie trendu dość 

chętnego korzystania z kart. Zauważalna jest mniejsza skala transakcji gotówkowych, co 

oznacza jednocześnie mniejszą liczbę wypłat z bankomatów czy kas bankowych, a w efekcie 

mniej gotówki w bezpośrednim użyciu. Według badań prowadzonych przez Mastercard, 

niezależnie od czynników demograficznych, geograficznych czy poziomu zarobków, 

obserwowane jest stopniowe odejście od gotówki. W czasach pandemii szczególnie 

przyspieszyła popularność płatności zbliżeniowych, na co wpływ miały również działania 

zwieńczone zmianą limitu płatności, dla których nie występuje konieczność podawania 

numeru PIN w celu uwierzytelnienia transakcji [The Visa… 2020]. Pandemia wzbudziła  

w konsumentach również potrzebę dokonywania zakupów w sklepach, które oferują pełen 

wachlarz możliwości związanych z płatnościami zbliżeniowymi, co spowodowało radykalne 

przeniesienie handlu na wymiar cyfrowy.  

Pandemia wpłynęła w znacznym stopniu również na ilość oraz wolumen transakcji 

realizowanych za pośrednictwem Internetu. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że przyrost 

ten jest spowodowany samą pandemią, ale tak jak w poprzednich przykładach, pewne jest, że 

na pewno przyczyniła się ona w znacznym stopniu do wzmocnienia i pogłębienia tego 

zjawiska. Według danych zawartych w raporcie Mastercard, e-commerce zwiększyło swoje 

obroty o ponad 20% w skali światowej, co jest wynikiem ograniczeń związanych z fizyczną 

możliwością zrobienia zakupów [The Visa… 2020]. Handel w sieci, w przeciwieństwie do 

tradycyjnego, przeżywa rozkwit w pełnym tego słowa znaczeniu. Wskazać należy, że handel 
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ten poza sprzedażą detaliczną rozwinął się również w sferze kultury i sztuki czy platform 

gamingowych, tworząc swego rodzaju świat wirtualnej rozrywki.  

Zmianę trendu obserwujemy za to w obszarze e-administracji. I w tym obszarze banki 

mogą przypisać sobie sukces, gdyż przyczyniły się w znaczny sposób, poprzez wykorzystanie 

własnych metod weryfikacji tożsamości, do udostępnienia klientom możliwości załatwiania 

spraw urzędowych i administracyjnych zdalnie, z wykorzystaniem e-tożsamości. Można 

pokusić się o stwierdzenie, że możliwość załatwiania spraw administracyjnych na odległość 

została bardzo dobrze przyjęta przez społeczeństwo i obecnie cieszy się dużą popularnością 

ze względu na wygodę związaną z logowaniem za pośrednictwem banku. Według danych 

udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji, w okresie od wybuchy pandemii do końca 

trzeciego kwartału, profil zaufany założyło ponad 3,3 mln osób, co stanowi ponad 40% 

wszystkich aktywnych profili.  

Nacisk i wymuszenie cyfryzacji w niektórych sferach gospodarki niosą za sobą również 

potencjalne zagrożenia związane m.in. z uwydatnieniem działania przestępców. Tak jak  

w innych obszarach, również i tu zauważyć można nasilenie tego zjawiska. Szczególnie 

narażeni na takie działania są użytkownicy, którzy ze względu na pandemię musieli nauczyć 

się żyć w nowej rzeczywistości, przenosząc część swojego życia do Internetu. 

 

Podsumowanie 

Podsumowując doświadczenia wyniesione ze szkolenia jakim jest dla nas kryzys 

związany z pandemią, stwierdzić należy jednoznacznie, że wychodzimy z tego mądrzejsi  

i silniejsi. Wiele przesłanek wskazuje na fakt, że rozwijająca się w dalszym stopniu pandemia 

pozostanie w naszym życiu jeszcze przez jakiś czas. Możliwe, że będziemy musieli jeszcze 

chwilę funkcjonować na co dzień przy zachowaniu większej niż dotychczas ostrożności 

sanitarnej oraz dystansu społecznego. Warto zauważyć, że przy realizacji takiego scenariusza 

wydarzeń, konieczny będzie dalszy rozwój technologii, która ułatwi nam codzienne 

funkcjonowanie w coraz to nowej rzeczywistości. Polski sektor bankowy jeszcze przed 

wybuchem pandemii koronawirusa posiadał dobre zaplecze i podłoże ułatwiające adaptację 

rozwiązań zdalnych, a co za tym idzie – zmianę dotychczasowego trybu funkcjonowania. Nie 

byłoby to zadaniem prostym bez wcześniejszego świadomego inwestowania w rozwój 

infrastruktury technologicznej. Możliwe, że w przyszłości czeka nas postępująca cyfryzacja  

w obszarze innych branż, z uwzględnieniem wykorzystania rozwiązań stosowanych dotąd  

w sektorze bankowym. Bez wątpienia pandemia stała się szansą rozwoju dla części branż oraz 



64 

hamulcem dla innych. Wszyscy jednak jesteśmy zmuszeni do ponownej nauki coraz to 

nowych zachowań w zakresie zmian jakie niesie za sobą epidemia.  
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Ocena kondycji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw z rynku 

usług logistycznych przed i po pandemii COVID-19 

Assessment of the financial condition of small and medium-sized 

enterprises from the market of logistics services before and after the 

pandemic COVID-19 

Synopsis. Celem niniejszego opracowania było zaprezentowanie najistotniejszych wczesnych zmian w sytuacji 

finansowej przedsiębiorstw logistycznych po pojawieniu się pierwszych skutków pandemii COVID-19. W celu 

przybliżenia problematyki wykorzystano wtórne reprezentatywne źródła statystyczne obrazujące kondycję 

finansową przedsiębiorstw prowadzących działalność logistyczną ze szczególnym uwzględnieniem branży 

transportowej i gospodarki magazynowej. W przeprowadzonych analizach skoncentrowano się na segmencie 

małych i średnich przedsiębiorstw. Badania wykazały, iż w pierwszym półroczu pandemii przedsiębiorstwa nie 

pogorszyły znacząco swoich wyników finansowych, podejmowane działania naprawcze obejmowały swoim 

zakresem przede wszystkim dostosowanie się do nowym realiów rynkowych, sama zaś pandemia nie 

determinowała decyzji o zaprzestaniu lub ograniczeniu skali prowadzonej działalności gospodarczej.  

Słowa kluczowe: logistyka, kondycja finansowa, wskaźniki finansowe, pandemia COVID-19.  

 

Abstract. The aim of this study was to present the most important early changes in the financial situation of 

logistics companies after the first effects of the COVID-19 pandemic appeared. Secondary representative 

statistical sources depicting the financial condition of enterprises engaged in logistics activities, with particular 

emphasis on the transport industry and warehouse management, were used to bring the problem closer. The 

conducted analyzes focused on the segment of small and medium-sized enterprises. Studies have shown that  

in the first half of the pandemic, enterprises did not significantly worsen their financial results, taking corrective 

actions primarily included adapting to the new market realities, and the pandemic itself did not determine the 

decision to discontinue or reduce the scale of economic activity. 

Keywords: logistics, financial condition, financial ratios, pandemic COVID-19. 

 

Wstęp 

Rynek usług TLS (transport, spedycja, logistyka) w Polsce prężnie się rozwija w ostatnich 
latach. „Największą dynamikę odnotowano od połowy do końca lat 90. W połowie lat 90. 
tempo wzrostu sprzedaży usług logistycznych kształtowało się w przedziale 20-30%  
w stosunku do roku poprzedniego. Spadek tempa rozwoju rynku usług logistycznych po 2000 
roku był związany z ogólną dekoniunkturą gospodarki polskiej (jak również odczuwalną 
stagnacją gospodarczą większości krajów europejskich)” [Jezierska 2019]. Obecnie rośnie 
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liczba klientów korzystających z usług przedsiębiorstw z tej branży w coraz szerszym zakresie 
zadań [Zelkowski i in. 2018]. Branża TSL jest szczególnie podatna na zjawiska związane  
z rozwojem technologicznym, cyfryzacją łańcucha dostaw, automatyzacją procesów. 
Jednocześnie przedsiębiorstwa z sektora TSL podlegają silnym oddziaływaniom zewnętrznym, 
będącym konsekwencją powiązania jej kondycji z sytuacją sektorów, na rzecz których świadczą 
usługi [Zysińska 2019, PWC, 2019]. Dane z 2019 roku wskazywały na wzrost znaczenia 
regionu Europy Środkowo-Wschodniej w branży TSL. Nowe kraje unijne od 2008 roku 
zwiększyły udział w unijnym rynku o 11 pkt proc. (z 22% w 2008 r. do 33% w 2019 r.)29. 

Rozwój sektora został spowolniony przez COVID-19 – tonaż ładunków 
przetransportowanych przez krajowych przewoźników spadł o 8,3 proc. r/r w okresie od 
stycznia do lipca 2020 roku, podczas gdy inne przedsiębiorstwa z branży TLS odnotowały 
wzrost zapotrzebowania na swoje usługi w związku z ograniczeniami w innych sektorach 
gospodarki. Przyczynę wzrostów odnotowanych przez branże magazynową i logistyczną  
w 2020 roku należy upatrywać we wzroście transakcji realizowanych przez branże  
e-commerce, która w związku z lockdownem i ograniczeniami sanitarnymi odpowiedziała na 
potrzeby konsumpcyjne klientów. Branża logistyczna okazała się odporna na kryzys 
wywołany przez pandemię korona wirusa, a nawet odnotowała jeszcze bardziej dynamiczny 
wzrost. Nie było by to jednak możliwe, gdyby nie inwestycje i rozwój tej branży  
w poprzednich latach. Wiele firm z rynku TSL i rynku usług kurierskich dostrzegło szansę na 
rozwój działalności poprzez rozszerzenie oferty o usługi dla e-commerce, w tym zwłaszcza 
dedykowane dla segmentu B2C (Business-to-Consumer) [Pluta-Zaremba 2017]. Powiązanie 
logistyki z branżą e-commerce oraz rozwojem nowoczesnych kanałów dystrybucji 
spowodowało, iż w ostatnich latach w Polsce systematycznie rosły nowe powierzchnie 
magazynowe. Dodatkowo w ostatnich latach następowało przenoszenie części manufacturing 
plants do Europy, w tym do Polski [Okoń, Dzikowska 2020a, b, c). W efekcie 
obserwowanych od lat trendów wzrostowych branży TLS pojawiło się wiele nowych 
przedsiębiorstw, które obecnie uzyskują coraz to większy udział w rynku. Nadal jednak  
o kształcie rynku decydują duże firmy czerpiące korzyści z dostępu do kapitału zagranicznego, 
funkcjonujące w formie holdingów zagranicznych posiadających sieć logistyczną na terenie 
całej Europy lub nawet w ujęciu międzynarodowym [Zelkowski i in. 2018, Płaczek 2017].  
W związku z koronawirusem w lepszej sytuacji są większe przedsiębiorstwa logistyczne, 
które posiadają bardziej zróżnicowany portfel klientów (największe skutki pandemii 
odczuwają firmy logistyczne, które bazują na klientach z branż objętych największymi 
restrykcjami epidemiologicznymi). Jednocześnie menedżerowie firm logistycznych 
spodziewają się, systematycznie powinna poprawiać się spłata należności i wydłużać termin 

                                                 
29 https://inwestycje.pl/biznes/branza-tsl-wroci-do-ubieglorocznych-przychodow-w-2021/ [21.01.2021]. 
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obowiązywania kontraktów terminowych, co powinno wpłynąć na stabilizowanie się sytuacji 
finansowej przedsiębiorstw logistycznych [DGC 2020]. Podobnie jak w przypadku innych 
branż, na rynku usług logistycznych konkurencja rozgrywa się na poziomie przewagi 
kosztowej, ale także dotyczy jakości i gamy oferowanych usług [Zelkowski i in. 2018, 
Płaczek 2017]. 

W przypadku branży transportowej, czyli jednej ze składowych branży TLS, polskie 
firmy od dawna charakteryzowały się wysoką konkurencyjnością cenową, a zliberalizowany 
rynek transportowy w Unii Europejskiej pozwolił Polsce na osiągnięcie wiodącej pozycji  
w unijnym transporcie [PWC 2019]. Jednak to w przypadku branży transportowej pandemia 
pogłębiła wcześniejsze problemy z terminowością realizowania płatności przez kontrahentów, 
co wpływa negatywnie na sytuację przedsiębiorstw posiadających liczne zobowiązania  
z tytułu leasingów. Negatywne skutki pandemii są najbardziej dotkliwe dla przedsiębiorstw 
obsługujących ruch pasażerski, najlepiej zaś poradziły sobie firmy świadczące usługi 
transportowe na rzecz branży spożywczej. Branża transportowa w związku ze skutkami 
pandemii zaczęła odczuwać jeszcze większe naciski na obniżanie stawek swoich usług, na co 
była presja jeszcze przed pandemią. 

 
Pandemia a funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku usług logistycznych 

Negatywnymi konsekwencjami pandemii najbardziej zagrożone są małe i średnie 

przedsiębiorstwa spedycji i transportu drogowego [DGC 2020]. Jak wynika z badań 

przeprowadzonych przez Krajowy Rejestr Długów [KoronaBilans MŚP – 

https://koronabilans.krd.pl/kondycja-finansowa/], 62,3% małych i średnich przedsiębiorców 

ocenia, iż ich przychody zmaleją w ciągu najbliższych 3 miesięcy maksymalnie do 50%,  

z kolei ponad 74% badanych wskazuje na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów  

w związku z pandemią. Co istotne, większość małych i średnich przedsiębiorstw nie 

podejmuje działań natury ekonomicznej w kontekście zabezpieczenia się przed ewentualną 

utratą płynności finansowej lub kontrahentów, lecz koncentruje swoje działania na doraźnym 

zabezpieczaniu pracowników poprzez zakup maseczek, przyłbic, rękawic, płynów do 

dezynfekcji rąk oraz odkażania pomieszczeń (wskazuje na to aż 96% ankietowanych). 

Pomimo wyrażania istotnych obaw co do przyszłej kondycji finansowej firmy, większość 

przedsiębiorców nie zadeklarowała podejmowania działań mających na celu opracowanie 

nowej strategii zarządzania finansami, co może wskazywać, iż wiele firm nie zakłada 

istotnych długofalowych skutków ekonomicznych obecnej sytuacji. 

W zakresie uzyskania dostaw materiałów, półproduktów i podzespołów niezbędnych do 

produkcji, sprzedaży bądź świadczenia usług, tylko 12% badanych wskazuje na istotne 
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trudności. Blisko 60% ankietowanych nie dostrzega również możliwości zaistnienia tego 

rodzaju trudności w dłuższej perspektywie. „Pomimo pesymistycznych prognoz ze strony 

małych i średnich przedsiębiorców, część firm decyduje się na wdrożenie działań cyfrowych 

w odpowiedzi na COVID-19. W odniesieniu do zarządzania łańcuchami dostaw, najwięcej, 

bo aż 22% badanych w sektorze usług zaimplementowało działania związane  

z wykorzystaniem technologii cyfrowych w zakresie marketingu i sprzedaży, zaś  

w najmniejszych stopniu w sektorze przemysłowym” [PARP 2020]. 

Jak wynika ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym półroczu 

pandemii znacząco nie uległa zmianie liczba zatrudnionych w sektorze: transport  

i gospodarka magazynowa. W relacji do roku 2019 zatrudnienie w małych przedsiębiorstwach 

zmniejszyło się o 7%, a w średnich firmach o niewiele ponad 1%. Trudno zatem spadki te 

uznać za znaczące (rys. 1).  

 
Rysunek 1. Liczba osób zatrudnionych w sektorze: transport i gospodarka magazynowa  

w latach 2016-2020  

Figure 1. Number of people employed in the transport and warehouse management sector in 

2016-2020 

Źródło/Source: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2016-2020, www.stat.gov.pl. 

 

Znaczącej zmianie nie uległa również liczba małych i średnich przedsiębiorstw 

prowadzących swoją działalność w sektorze transportowym i magazynowym. Pomimo 

wpływu pandemii, nie decydowano się na zaprzestanie lub zawieszenie działalności 
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biznesowej. W pierwszym kwartale 2020 roku liczba przedsiębiorstw logistycznych 

utrzymywała się na porównywalnym poziomie (rys. 2). 

 

Rysunek 2. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze: transport i gospodarka 
magazynowa w latach 2016-2020  
Figure 2. Number of small and medium-sized enterprises in the transport and warehouse 
management sector in 2016-2020 
Źródło/Source: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za I-VI 2018-20, www.stat.gov.pl. 
 

Porównania sytuacji przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach międzynarodowych 
oraz krajowych pokazują, że w zdecydowanie gorszej sytuacji znajdują się firmy realizujące 
współpracę z zagranicą. Organizacje prowadzące handel zagraniczny deklarują, iż 
największym problemem jest nie tylko spadek popytu i opóźnienia w płatnościach, ale 
również „zakłócenia w łańcuchu dostaw (między innymi problemy z zaopatrzeniem), które 
spowodowały trudności dla 40% eksporterów, zarówno w sektorze przemysłowym, jak  
i handlowym” [PwC 2020]. Silny wpływ pandemii na zerwanie łańcuchów dostaw 
międzynarodowych odnotowano w spedycji lotniczej (83%), mniejszy w przypadku 
transportu drogowego i spedycji drogowej (około 50%) [DGC 2021]. 

 
Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw z branży logistycznej 

Podejmowanie decyzji finansowych stanowi asumpt do realizacji skutecznych działań  
i sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej. Najczęściej efektywność finansowa 
przedsiębiorstwa oceniana jest w kilku obszarach: płynności finansowej, zdolności do obsługi 
zadłużenia oraz rentowności. Zestaw podstawowych, powszechnie wykorzystywanych 
wskaźników dostarcza niezbędnych informacji do oceny sytuacji finansowej firmy. „Analiza 
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wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa stanowi wstępne uzupełnienie analizy 
podstawowych dokumentów finansowych i jest oparta na badaniach wzajemnych relacji 
zachodzących między poszczególnymi elementami sprawozdań finansowych” [Pomykalska, 
Pomykalski 2007]. Wśród obszarów analizy wskaźnikowej służących ocenie przedsiębiorstwa 
można wymienić: rentowność, płynność finansową, zadłużenie, obrotowość, rynek 
kapitałowy, dźwignie finansową oraz analizę duPointa. Horyzont czasowy analizy 
wskaźnikowej zwykle obejmuje ostatnie pięć lat działalności gospodarczej. „Obliczane 
wskaźniki płynności powinny umożliwić sformułowanie opinii o zdolności przedsiębiorstwa 
do terminowego regulowania bieżących zobowiązań” [Rybicki 2009]. 

W dobie pandemii, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, poziom 
przychodów w sektorze: transport i gospodarka magazynowa w przypadku małych 
przedsiębiorstw utrzymywał się na stabilnym poziomie w odniesieniu do lat poprzedzających. 
Nieznacznie obniżyły się przychody z całokształtu działalności w przypadku średnich firm 
(rys. 3). Jak wynika z badań, spadek zapotrzebowania na usługi logistyczne, który 
deklarowało 46% w pierwszym kwartale 2020 roku nie wpłynął znacząco na poziom 
uzyskiwanych przychodów [DGC 2021]. 

 
Rysunek 3. Poziom przychodów w małych i średnich przedsiębiorstwach w sektorze: 

transport i gospodarka magazynowa 

Figure 3. The level of revenues in small and medium-sized enterprises in the transport and 

warehouse management sector 

Źródło/Source: Opracowanie własne na podstawie Głównego Urzędu Statystycznego, Wyniki 

finansowe przedsiębiorstw niefinansowych za I-VI 2018-20, www.stat.gov.pl. 
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Na zatory płatnicze w przeprowadzonych dotychczas badaniach wskazywało 54% firm 

specjalizujących się w transporcie drogowym. W zakresie obciążenia zobowiązaniami 

finansowymi i podatkowymi, sytuacja firm transportowych w roku 2020 była zdecydowanie 

najgorsza. Jak wynika z przeprowadzonej sondy Eurologistics, w zdecydowanie lepszej 

sytuacji finansowej znalazły się przedsiębiorstwa spedycyjne, kurierskie oraz zajmujące się 

obsługą handlu elektronicznego i logistyką kontraktową. Jednakże mimo spadku popytu nie 

odnotowano zmiany poziomu płynności finansowej oraz rentowności sprzedaży. Nieznacznie 

obniżył się wskaźnik rentowności sprzedaży oraz rotacji zobowiązań, jednakże pozostał na 

poziomie charakterystycznym dla analizowanego sektora (tab. 1). 

 

Tabela 1. Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw z sektora transport i gospodarka magazynowa 

Table 1. Financial indicators of enterprises from the transport and warehouse management 

sector 

Wskaźniki finansowe 2018 2019 2020 (I-III kwartały) 

Wskaźnik płynności bieżącej 1,51 1,52 1,67 
Wskaźnik płynności szybkiej 1,38 1,38 1,52 
Wskaźnik rentowności sprzedaży 
netto ROS 3,77 3,09 2,3 

Wskaźnik rotacji należności w 
dniach 65,61 60,49 64,47 

Wskaźnik rotacji zobowiązań w 
dniach 87,73 88,65 90,36 

Wskaźnik poziomu kosztów 
operacyjnych 0,96 0,98 0,99 

Źródło/Source: www.wskaźnikibranzowe.pl [21.01.2021]. 

 

Podsumowanie 

Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych badań, pierwsza fala pandemii nie wpłynęła 

znacząco na pogorszenie sytuacji finansowych małych i średnich przedsiębiorstw z branży 

logistycznej. Wyniki finansowe firm w sektorze transport i gospodarka magazynowa 

pozostawały na porównywalnym poziomie. Przedsiębiorstwa utrzymywały płynność 

finansową i rentowność na poziomie sprzed pandemii, co sugeruje, iż skutki pandemii należy 

rozpatrywać z perspektywy długofalowej. 

Analizując poszczególne segmenty, deklarowana ocena sytuacji ekonomicznej była 

niższa w odniesieniu do firm transportowych, zaś znacznie lepiej oceniona w odniesieniu do 

branży spedycyjnej i kurierskiej. Utrzymanie dobrej kondycji finansowej było 

najprawdopodobniej uwarunkowane długością cyklu rotacji należności i zobowiązań.  
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W zdecydowanie lepszej sytuacji pozostała logistyka krajowa niż międzynarodowa,  

w przypadku tej drugiej wskazywano na częste zatory płatnicze. W zakresie wielkości 

przedsiębiorstw (pod względem liczby zatrudnionych i osiąganych przychodów) w lepszej 

kondycji pozostawały średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 249 osób). Jak wynika  

z dostępnych danych statystycznych, małe firmy z branży transportowej i gospodarki 

magazynowej również nie były zagrożone utratą płynności finansowej. W pierwszym 

półroczu pandemii obniżyła się jednak rentowność sprzedaży, co uwzględniając łańcuch 

dostaw oraz długość wspomnianego cyklu rotacji należności oraz zobowiązań w przyszłości 

może znacząco wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych niektórych segmentów branży 

logistycznej. Na chwilę obecną należy rozważyć możliwość wystąpienia i utrzymywania się 

długofalowych skutków pandemii, co w dużej mierze może odzwierciedlać sytuację z czasów 

kryzysu finansowego mającego miejsce w ubiegłej dekadzie. Pozwala to spojrzeć inaczej na 

samą definicję kryzysu oraz mechanizmu jego powstawania „podobnie jak innych problemów 

globalnych, w okresie dynamicznego wzrostu gospodarek państw rozwiniętych nie zdołano 

go przewidzieć ani tym bardziej zapobiec” [Budnikowski 2017]. 
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Uwarunkowania rozwoju terminalu intermodalnego rozproszonego – 

studium przypadku węzła transportowego Bydgoszcz–Solec Kujawski 

Conditions for the development of a distributed intermodal terminal –  

a case study of the Bydgoszcz–Solec Kujawski transport node 

 

Synopsis. Artykuł przedstawia metodę budowy i rozwoju terminalu intermodalnego rozproszonego. 

Prezentowana metoda odpowiada na potrzebę tworzenia tego typu terminali i dzięki swojej uniwersalności oraz 

elastyczności może być stosowana do istniejących i nowo budowanych terminali intermodalnych, o różnym 

poziomie integracji procesów transportowo-logistycznych. Opis zadań realizowanych w trzech etapach 

prezentowanej metodyki został praktycznie zweryfikowany na przykładzie studium przypadku terminalu 

Bydgoszcz–Solec Kujawski. Metoda pozwoliła na określenie ścieżki rozwoju intermodalnego terminalu 

rozproszonego, a także oszacowanie korzyści ekonomicznych związanych z jego budową. 

Słowa kluczowe: transport intermodalny, terminal intermodalny, łańcuchy dostaw, sieć transportowa. 

 

Abstract. The article presents a method of building and developing a distributed intermodal terminal. The 

presented method responds to the need to create this type of terminals and thanks to its versatility and flexibility 

it can be applied to existing and newly built intermodal terminals with different levels of integration of transport 

and logistics processes. The description of the tasks carried out in the three stages of the presented methodology 

has been practically verified on the example of the Bydgoszcz–Solec Kujawski terminal case study. The method 

allowed for the determination of the development path of the intermodal distributed terminal as well as the 

estimation of economic benefits related to its construction. 

Keywords: intermodal transport, intermodal terminal, supply chains, transport network. 

 

Wstęp  

Przewozy intermodalne stanowią najszybciej rozwijający się segment transportu 

kolejowego w Europie. Polska jest krajem, który wyróżnia się pod tym względem. W latach 

2009-2018 przewozy intermodalne, liczone liczbą przewiezionych jednostek intermodalnych, 

wzrosły aż o 471%, tj. z 267 tys. sztuk w 2009 roku do 1259 tys. sztuk w 2018 roku 
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[Zwiększenie roli kolei... 2019]. Udział transportu intermodalnego w pracy przewozowej 

wykonanej przez transport kolejowy w Polsce osiągnął 10% w 2018 roku, co jest wzrostem aż 

o 7 punktów procentowych w stosunku do roku 2009. Należy przy tym pamiętać, że na rynku 

niemieckim udział transportu intermodalnego w pracy przewozowej w 2017 roku wyniósł 

czterokrotnie więcej, tj. 40% [Zwiększenie roli kolei... 2019]. Świadczy to o dużym 

potencjale rozwojowym dla przewozów intermodalnych w Polsce. 

Wzrostowi wielkości przewozów jednostek intermodalnych towarzyszy rozbudowa 

infrastruktury transportowo-logistycznej koniecznej dla obsługi przeładunków, tj. terminali 

portowych i położonych w głębi lądu [Böse 2011]. W portach budowane są coraz większe 

terminale kontenerowe i ro-ro, a na ich zapleczu powstaje sieć terminali obsługujących potoki 

intermodalne zarówno w relacji port–zaplecze, jak i terminal–terminal [Woxenius i in. 2004, 

Notteboom&Rodrigue 2009, Monios 2011, Veenstra i in. 2012]. W odniesieniu do 

intermodalnych łańcuchów dostaw mówimy najczęściej o połączeniach morsko-kolejowo-

drogowych, morsko-rzeczno-drogowych oraz kolejowo-drogowych. W wielu węzłach 

transportowych istnieje potrzeba obsługi kilku frontów przeładunkowych (kolejowo-

drogowych lub rzeczno-drogowych), które, będąc w sieci różnych operatorów, mogą 

konkurować ze sobą [Meers&Macharis 2014]. Rozwój infrastruktury przeładunkowej  

w ramach jednego węzła transportowego przy braku integracji organizacyjnej uniemożliwia 

efektywną obsługę wszystkich typów potoków intermodalnych [Higgins i in. 2012, Monios 

2016]. Rozwiązaniem jest tworzenie terminalu intermodalnego o strukturze rozproszonej, 

integrującego wszystkie fronty przeładunkowe w obszarze węzła transportowego  

i zarządzanego przez jednego operatora. Taka integracja jest możliwa nawet przy oddaleniu 

od siebie poszczególnych frontów przeładunkowych oraz przy istotnych różnicach  

w relacjach przestrzennych pomiędzy obszarem węzła, obszarem aglomeracji miejskiej  

i rejonem dystrybucji jednostek intermodalnych. 

W kolejnej części zostanie przedstawiona metoda budowy i rozwoju terminalu 

rozproszonego zlokalizowanego w europejskim węźle transportowym. Założeniem jest 

uniwersalny charakter opisanej metody tak, aby mogła mieć zastosowanie na różnych etapach 

rozwoju intermodalnych usług w ramach węzła, tj. budowy wszystkich frontów 

przeładunkowych, uzupełniania brakujących frontów przeładunkowych oraz integracji 

technicznej i procesowej wszystkich elementów infrastruktury terminalowej. Dodatkowym 

założeniem jest wyjście poza standardowe definicje transportu intermodalnego  

i potraktowanie transportu lotniczego jako komplementarnej gałęzi transportowej, a lotniska 

cargo jako integralnego elementu terminalu rozproszonego. Metoda została zastosowana do 
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planowania rozwoju węzła transportowego Bydgoszcz–Solec Kujawski, co zostało opisane  

w kolejnej części jako studium przypadku.  

 

Cel i metodyka badań  

Celem wskazanej powyżej metody jest określenie ścieżki rozwoju dla terminalu 

intermodalnego rozproszonego przy założeniu wykorzystania potencjału lokalizacji w węźle 

transportowym. Metodyka pozwala na realizację celów szczegółowych: konieczność 

etapowania inwestycji (długi okres planowania, konieczność dopasowania do popytu), 

możliwość wydzielenia osobnych obszarów funkcjonalnych terminalu (front wodny, front 

kolejowy, front lotniczy), możliwość zarządzania kilkoma procesami w sieci transportowej 

(połączenia z portami morskimi, połączenia z terminalami lądowymi, przewozy ostatniej mili, 

przewozy specjalne) oraz zapewnienie wewnętrznych powiązań infrastrukturalnych  

i logistycznych w węźle transportowym. Zależności przestrzenne pomiędzy poszczególnymi 

elementami systemu transportowego i potokami ładunkowymi charakterystyczne dla modelu 

terminalu intermodalnego rozproszonego pokazuje rysunek 1.  

 

 
Rysunek 1. Uwarunkowania przestrzenne terminalu intermodalnego rozproszonego 

Figure 1. Spatial conditions of a distributed intermodal terminal 

Źródło/Source: opracowanie własne/own study. 

 

Realizacja tych wszystkich cząstkowych celów metody i zastosowanie uniwersalnej 

formuły postępowania wypełnia zidentyfikowany brak w dotychczasowych publikacjach 
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naukowych. Szerokie piśmiennictwo dotyczące lądowych terminali transportu 

intermodalnego dotyczy tematu lokalizacji terminali względem obszaru dystrybucji,  

z uwzględnieniem obszarów miejskich, przemysłu i logistyki [Monios 2015, Wiśnicki  

i Kujawski 2016, Teye i in. 2017, Petrović i in. 2019]. Liczne są również publikacje 

analityczne dotyczące infrastruktury i procesów terminali intermodalnych obsługujących 

różne gałęzie transportu [Ballis i Golias 2002, Rijsenbrij i Wieschemann 2011, Šakalys  

i Batarliene 2017, Wiegmans i Behdani 2018]. Zaproponowana metoda wykorzystuje efekty 

tych badań poprzez integracje zaprezentowanych w nich podejść metodycznych dla potrzeb 

koncepcji terminalu intermodalnego rozproszonego, z wyróżnieniem tych, które uwzględniały 

kryteria niekosztowe [Saanen 2011, Nguyen i Notteboom 2016, Wiśnicki i in. 2017, Petrović  

i in. 2019] i wykorzystywały narzędzia do analizy przestrzennej [Önden i in. 2016, Özceylan  

i in. 2016].  

 

 
Rysunek 2. Metoda budowy i rozwoju terminalu intermodalnego rozproszonego 

Figure 2. Method of construction and development of a distributed intermodal terminal 

Źródło/Source: opracowanie własne/own study. 

 

Na rysunku 2 zaprezentowano zwięzły opis metodyki poprzez przedstawienie zadań 

realizowanych w trzech etapach badawczych. Pierwszy etap ma na celu inwentaryzację 

infrastruktury terminalu i określenie prognozy popytu na usługi transportu intermodalnego. 

Etap drugi obejmuje identyfikację technologii transportowych i procesów logistycznych 
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terminalu rozproszonego. Ostatni etap umożliwia stworzenie planu zagospodarowania 

terminalu i wyznaczanie drogi rozwoju terminalu intermodalnego. Logika procesu 

badawczego ma charakter elastyczny i pozwala na wykorzystanie dopasowanych metod  

i narzędzi do poszczególnych zadań badawczych, tj. metod statystycznych (etap 1), 

wielokryterialnych metod wspomagania decyzji (MCDM), metod i narzędzi analizy 

procesowej (AHP; etap 2), narzędzi analizy przestrzennej GIS (etapy 2 i 3) oraz metod  

i narzędzi analizy ekonomicznej (etap 3).  

W celu prezentacji sekwencji działań podejmowanych w ramach proponowanej metody 

poniżej przedstawiono jej zastosowanie w odniesieniu do infrastruktury transportu 

intermodalnego w węźle transportowym Bydgoszcz–Solec Kujawski. To studium przypadku 

pozwala na doprecyzowanie zakresu, kolejności i sposobów realizacji poszczególnych zadań 

badawczych. 

 

Studium przypadku węzła transportowego Bydgoszcz–Solec Kujawski 

Celem przedstawionej analizy było określenie koncepcji budowy terminalu 

rozproszonego integrującego trzy fronty przeładunkowe: kolejowy, wodny i lotniczy  

w obszarze węzła transportowego Bydgoszcz–Solec Kujawski. Na chwilę obecną żaden  

z frontów nie obsługuje ładunków intermodalnych. Front kolejowy ma powstać na istniejącej 

stacji kolejowej Emilianowo, front wodny ma być zlokalizowany w obszarze projektowanego 

portu rzecznego w Solcu Kujawskim, a front lotniczy zostanie stworzony w ramach 

infrastruktury Portu Lotniczego Bydgoszcz. Poniżej opisano działania i efekty w podziale na 

3 etapy badawcze. 

W etapie pierwszym dokonano identyfikacji infrastruktury kluczowej dla zdefiniowania 

zasięgu przestrzennego węzła transportowego oraz infrastruktury możliwej do wykorzystania 

na potrzeby planowanego terminalu. Dla możliwie dużej aktualności wykorzystano 

informacje z ogólnodostępnych serwisów mapowych oraz dokumenty strategiczne  

i planistyczne opracowane w ciągu ostatnich trzech lat. Inwentaryzacją objęto istniejące  

i planowane kolejowe stacje towarowe oraz porty rzeczne, port lotniczy, a także bazę paliw. 

Wyniki inwentaryzacji zobrazowano z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Posłużyły one 

do wyznaczenia obszaru węzła transportowego Bydgoszcz–Solec Kujawski, który od północy, 

zachodu i południa ograniczony jest obwodnicą Bydgoszczy, a od wschodu rzeką Wisłą. 

Świadczy to o niepełnej infrastrukturze drogowej stanowiącej obwodnicę miasta (rys. 3). 
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Rysunek 3. Charakterystyka przestrzenna węzła transportowego Bydgoszcz–Solec Kujawski 

Figure 3. Spatial characteristics of the Bydgoszcz–Solec Kujawski transport hub 

Źródło/Source: opracowanie własne/own study. 

 

W etapie pierwszym dokonano również identyfikacji obszarów rozwoju gospodarczego 

zarówno w granicach węzła transportowego, jak i w granicach jego obszaru ciążenia, tj.  

w promieniu 60 minut jazdy pojazdem ciężarowym od frontów ładunkowych. Określono 

lokalizację specjalnych stref ekonomicznych, parków przemysłowych i największych 

przedsiębiorstw z uwzględnieniem istniejących planów ich rozwoju. Punktem odniesienia był 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. 

Ostatnim krokiem w ramach etapu pierwszego była identyfikacja potoków ładunkowych 

w obszarze węzła wraz z długoterminową prognozą popytu na usługi transportu 

intermodalnego. Do tego celu wykorzystano prognozy popytu opracowane w ramach 

zakończonych międzynarodowych projektów europejskiej współpracy terytorialnej EMMA 

[Multimodal Platform Based… 2018] i COMBINE [The last mile concept… 2020] oraz 

informacje pozyskane od Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. Z uwagi na brak danych 

źródłowych odnoszących się do prognoz lotniczych przewozów towarowych nie 

uwzględniono ich w dalszej analizie. Na tej podstawie wyodrębniono trzy rodzaje 

intermodalnych potoków ładunkowych (rys. 4): 

• w połączeniach z portami morskimi i połączeniach z terminalami lądowymi, 

• ostatniej mili dla frontu kolejowego, 

• ostatniej mili dla frontu wodnego. 
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Rysunek 4. Prognoza intermodalnych potoków ładunkowych dla terminalu rozproszonego 

Figure 4. Forecast of intermodal cargo flows of distributed intermodal terminal 

Źródło/Source: opracowanie własne/own study. 

 

Etap drugi objął trzy kroki postępowania. W pierwszym kroku dokonano identyfikacji 

technologii kluczowych dla organizacji i układu przestrzennego terminalu intermodalnego,  

w tym przewozów ostatniej mili. Do tego celu wykorzystano analizę literaturową obecnego 

stanu techniki i kierunków rozwoju transportu intermodalnego w Europie. W odniesieniu do 

węzła transportowego Bydgoszcz–Solec Kujawski wykorzystano wcześniejsze analizy 

wykonane w ramach projektu COMBINE [Jankiewicz i in. 2020, Wiśnicki 2020]. Określono, 

że front kolejowy w Emilianowie powinien obsługiwać kontenery morskie, nadwozia 

wymienne i naczepy oraz wykorzystywać suwnice RMG lub RTG jako podstawowe 

urządzenia przeładunkowe. Z kolei front wodny w Solcu Kujawskim będzie obsługiwać 

jedynie kontenery morskie, a rolę podstawowych urządzeń przeładunkowych będą pełnić 

suwnice typu STS. 

Na podstawie przeglądu rozwiązań ostatniej mili, ze szczególnym uwzględnieniem już 

wdrożonych rozwiązań w dużych miastach europejskich, zidentyfikowano rozwiązania 

możliwe do wdrożenia w polskich warunkach. Większość z nich obejmuje wykorzystanie 

alternatywnych źródeł napędu, o różnym poziomie dojrzałości technologicznej  

i przeznaczeniu (przewozy w ramach aglomeracji, przewozy na średnim i długim dystansie). 
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Wybrane rozwiązanie to zastosowanie specjalistycznych szynobusów towarowych 

(TruckTrain)30 oraz barek kontenerowych w połączeniach wewnątrz aglomeracyjnych (rys. 5). 

 

 
Rysunek 5. Trasy przewozów kolejowych i wodnych ostatniej mili wewnątrz węzła 

transportowego Bydgoszcz–Solec Kujawski 

Figure 5. Last mile rail and water routes within the Bydgoszcz–Solec Kujawski transport hub 

Źródło/Source: opracowanie własne/own study. 

 

W drugim kroku w ramach etapu drugiego sformułowano minimalne wymagania dla 

terminalu intermodalnego rozproszonego Bydgoszcz–Solec Kujawski, które są konieczne do 

spełnienia w celu zakwalifikowania danego terminalu jako referencyjnego. Najważniejsze 

wymagania to: 

• pełnienie funkcji dry port oraz funkcję dystrybucyjną w sieci transportowej, 

• przepustowość powyżej 50 tys. TEU/rok, 

• okres budowy lub modernizacji przypadający na ostatnie 5 lat. 

Na tej podstawie wybrano trzy terminale referencyjne: Duisburg Logport III (Samskip), 

Zaragoza Plaza (Renfe) oraz Lille Dourges Container Terminal (Novatrans). Każdy z nich 

przeanalizowano pod względem funkcjonalnym, przestrzennym, infrastrukturalnym, usług 

terminalowych i oferty okołoterminalowej, potencjału logistycznego lokalizacji, a także 

przestrzeni pod rozbudowę. Wyniki przeprowadzonej analizy stanowiły podstawę 

                                                 
30 http://trucktrain.co.uk/ [10.02.2021]. 
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opracowania bloków funkcjonalnych wykorzystanych przy projektowaniu terminalu 

rozproszonego Bydgoszcz–Solec Kujawski. Opracowane bloki funkcjonalne należy rozumieć 

jako zestaw parametrów opisujących infrastrukturę wraz z powiązaną z nią przestrzenią  

i odnoszące się do jednej ze stref funkcjonalnych. Zestaw bloków funkcjonalnych 

opracowanych dla frontu kolejowego w Emilianowie pokazuje tabela 1. 

 

Tabela 1. Bloki funkcjonalne opracowane dla frontu kolejowego terminalu w Emilianowie 

Table 1. Functional blocks developed for the rail front of the terminal in Emilianowo 
Blok funkcjonalny Powierzchnia Parametry bloków funkcjonalnych 
Przeładunkowy 24,20 ha Trzy kolejowo-drogowe fronty ładunkowe, w tym: dwa obsługiwane 

przez suwnice RMG, jeden front ładunkowy systemu Modalohr, 
siedem torów ładunkowych, po 750 m każdy, w tym sześć w zasięgu 
suwnic, jeden tor na froncie ładunkowym systemu Modalohr. 

Składowy 18,24 ha Plac składowy o powierzchni 4,6 h, zlokalizowany centralnie 
pomiędzy dwoma głównymi frontami ładunkowymi wyposażonymi 
w suwnice. 
Parkingi wewnętrzne – dla zestawów drogowych oraz naczep z co 
najmniej 500 miejscami postojowymi 

Usług towarzyszących 
(wewnętrzterminalowa) 

14,05 ha Powierzchnia pod dwukondygnacyjne zaplecze administracyjno-
biurowe i zaplecze techniczne. 

Usług towarzyszących 
(zewnętrzna) 

6,77 ha Parking buforowy na potrzeby terminalu. 
Zaplecze obsługi jednostek ładunkowych. 
Zaplecze obsługi środków transportu. 
Zaplecze logistyczno-magazynowe i pod działalność produkcyjną. 

Źródło/Source: opracowanie własne/own study. 

 

W etapie trzecim wykorzystano wyniki dotychczasowych analiz w celu opracowania 

minimalnego programu funkcjonalnego terminalu intermodalnego Bydgoszcz–Solec 

Kujawski. Z użyciem oprogramowania CAD i GIS opracowano koncepcję zagospodarowania 

przestrzennego poszczególnych frontów terminalu rozproszonego, a dodatkowo  

z wykorzystaniem narzędzi do mapowania procesów transportowo-logistycznych opracowano 

schematy funkcjonalne terminalu. 

Kolejnym krokiem było określenie harmonogramu i identyfikacja kamieni milowych  

w rozwoju terminalu intermodalnego Bydgoszcz–Solec Kujawski. Zostały one zobrazowane 

w formie wspólnej mapy drogowej rozwoju węzła transportowego, której ramy czasowe to 

lata 2020-2045. Dodatkowo opracowano również mapę drogową integracji procesów 

logistycznych w ramach opisywanego terminalu intermodalnego, niezbędną z uwagi na jego 

rozproszony charakter. 

Ostatnim krokiem była analiza kosztów i korzyści ekonomicznych związanych z budową 

terminalu rozproszonego. W tym celu dla frontu kolejowego określono szacowane koszty 

budowy oraz wskaźnikowe korzyści ekonomiczne związane z realizacją inwestycji. 
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Wykorzystano do tego wyliczoną przez CUPT strukturę i skalę korzyści generowanych przez 

projekty intermodalne wynoszącą 22,53 PLN w przeliczeniu na 1 PLN nakładów 

inwestycyjnych31. Oszacowane w ten sposób potencjalne korzyści ekonomiczne związane  

z budową frontu kolejowego to 14,10 do 16,94 mld zł w okresie analizy ekonomicznej, tj. 30 

lat. 

 

Podsumowanie 

Przedstawiona metoda budowy i rozwoju terminalu intermodalnego rozproszonego jest 

odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby współczesnych intermodalnych sieci 

transportowych. Integracja infrastruktury i procesów zarządzania w ramach systemów 

transportu intermodalnego leży u podstaw tworzenia terminali rozproszonych, 

zlokalizowanych w granicach jednego węzła transportowego. 

Istotnym założeniem metody jest jej uniwersalny charakter, pozwalający na jej 

zastosowanie zarówno do istniejących, jak i nowo budowanych terminali, z uwzględnieniem 

różnych faz integracji realizowanych procesów transportowo-logistycznych. Dodatkowo 

metoda pozwala na elastyczny dobór narzędzi wykorzystywanych do analiz przestrzennej, 

funkcjonalnej, technicznej i ekonomicznej. Metoda została skutecznie wykorzystana do 

określenia ścieżki rozwoju intermodalnego terminalu rozproszonego Bydgoszcz–Solec 

Kujawski. Rekomendowane rozwiązania infrastrukturalne i organizacyjne zostały 

zaakceptowane przez interesariuszy i będą podstawą dalszych prac planistycznych oraz 

projektowych. Przewiduje się, że w 2024 roku front kolejowy terminalu w Emilianowie 

obsłuży pierwsze połączenia intermodalne. 

Zaproponowana metoda może być udoskonalana. Wskazany kierunek rozwoju to 

uwzględnienie ładunków niezjednostkowanych w strukturze usług terminalowych, m.in. 

ładunków nienormatywnych, pakietów i ładunków półmasowych. Możliwy jest też wzrost 

automatyzacji analiz, w szczególności doboru terminali referencyjnych i definiowania bloków 

funkcjonalnych. Autorzy deklarują dalsze prace nad metodami wspomagania procesów 

projektowania i budowy intermodalnych terminali rozproszonych. 
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Organization of transport of bulk products with various modes of transport 

Organizacja transport ładunków sypkich różnymi gałęziami transportu 

Abstract. The paper presents the organization of transport of bulk materials in various modes of transport. The 

main purpose of the research is to show the specificity and importance of the transport of loose materials in 

Poland. The differences result from the materials themselves, but also from the means of transport, work 

organization, procedures and transhipment options. Requirements for individual groups of loose products in 

particular transport branches were determined. Existing conditions for the transport of loose materials in Poland 

are also shown. Statistical data were also presented and analyzed on the transport of bulk materials in total, by 

branches and groups of loads. The area related to the transport of loose materials was selected for research using 

a targeted selection method. The research period concerned the years 2007-2018. The sources of materials are 

literature review and CSO data. For the analysis and presentation of materials, descriptive, tabular, graphic 

methods, dynamics based on a constant basis, Gini concentration coefficient, concentration analysis using the 

Lorenz curve and coefficient of variation were used. Transportation of loose materials requires proper 

organization. Each branch of transport has specific conditions that must be met when transporting loose 

materials, such as cleaning the load carrying body, taking into account climatic conditions, and possession of 

certificates. There are also differences depending on the type of load. In all branches surveyed, bulk materials 

constituted a very important group of goods, 60% in rail transport, 45-58% in road transport and 33-42% in sea 

transport. Conclusions: There are many specific conditions for the transport of bulk cargo. Despite this, these 

types of transport are quite popular and constitute a large share of total transport. As a rule, there was high 

variability in the volume of bulk cargo transported in individual years. Demand is a major factor in such changes. 

Fairly constant demand is reported for coal. This is due to long-term contracts. In the case of road construction, 

there are periods of increased demand for loose building materials. 

Keywords: GPS, RFID, ICT, freight exchanges, autonomous cars, ERP. 

 

Synopsis. W pracy przedstawiono organizację transportu materiałów sypkich w różnych gałęziach transportu. 

Głównym celem badań jest ukazanie specyfiki i znaczenia transportu materiałów sypkich w Polsce. Różnice 

wynikają z samych materiałów, ale też ze środków transportu, organizacji prac, procedur oraz możliwości 

przeładunku. Określono wymagania w zakresie grup produktów sypkich w poszczególnych gałęziach transportu. 

Ukazano również istniejące uwarunkowania transportu materiałów sypkich w Polsce. Dokonano również 

przedstawienia i analizy danych statystycznych dotyczących transportu materiałów sypkich ogółem, w podziale 

na gałęzie i grupy ładunków. Metodą doboru celowego wybrano do badań obszar związany z transportem 

materiałów sypkich. Okres badań dotyczył lat 2007-2018. Źródła materiałów to przegląd literatury oraz dane 

GUS. Do analizy i prezentacji materiałów zastosowano: metody opisową, tabelaryczna, graficzną, wskaźniki 

dynamiki o podstawie stałej, współczynnik koncentracji Giniego, analizę koncentracji za pomocą krzywej 

Lorenza, współczynnik zmienności. Przewóz materiałów sypkich wymaga odpowiedniej organizacji. W każdej 



88 

gałęzi transportu występują specyficzne warunki, które trzeba spełnić przy przewozie materiałów sypkich, jak 

czyszczenie skrzyni ładownej, uwzględnienie warunków klimatycznych, posiadanie certyfikatów. Występują też 

różnice w zależności od rodzaju ładunku. We wszystkich badanych gałęziach ładunki sypkie stanowiły bardzo 

ważną grupę towarów, bo 60% w transporcie kolejowym, 45-58% w samochodowym i 33-42% w morskim. 

Występuje wiele specyficznych uwarunkowań transportu ładunków sypkich. Mimo to tego typu przewozy są 

dosyć popularne i stanowią duży udział przewozów ogółem. Z reguły występowała duża zmienność  

w wolumenie przewożonych ładunków sypkich w poszczególnych latach. Duży wpływ na takie zmiany ma 

charakter popytu. Dosyć stałe zapotrzebowanie jest zgłaszane na węgiel. Wynika to z długoterminowych 

kontraktów. W przypadku budowy dróg widoczne są okresy zwiększonego popytu na sypkie materiały 

budowlane. 

Słowa kluczowe: GPS, RFID, ICT, giełdy transportowe, autonomiczne samochody, ERP. 

 

Introduction 

Bulk materials are the subject of transport, among others in the food, construction and 

agriculture industries. A common feature of these loads is the lack of compact construction. 

Under many factors, these loads are different and require exceptional transport and storage 

conditions. The selection of the right means of transport is often a key element in maintaining 

the properties of the transported good [Profillidis 2017]. 

The legal system in force in Poland does not interpret the concept of loose materials. The 

Act on Road Traffic only includes the provision in art. 61 point 5 “Loose materials can be 

placed only in a sealed load box, additionally secured with appropriate curtains preventing the 

load from spilling onto the road” [Act... 1997]. Therefore, bulk material should be defined as 

a raw material without a compact structure, consisting of many dry particles, which in many 

cases can easily disintegrate. They are characterized by the ability to pour or stream. These 

materials are prone to dusting, therefore loads are not easy to transport. An example of loose 

materials are [Guidelines… 2012, Rushton et al. 2014]: 

• cereals, seeds, potatoes, sugar beets and other agricultural products, 

• feed and feed components, 

• sands, gravels, slags, cement, lime, building aggregates, soil, 

• coal, coke, iron ores, 

• food products, i.e. sugar, coffee, rice, cereal, flour, 

• chemical fertilizers. 

Loose materials are also called bulk cargos, most often they are transported in bulk, then 

they are packed in bags, barrels, cartons, etc. Various types of transport are used to move goods, 

however, the most common is full-truck road transport using specialized semi-trailers for mass 
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cargo transport, i.e. dump trucks, silos, tanks and containers. Bulk and rail transport is also used 

to transport bulk cargo [Martin 2018, Straka 2019]. 

 

Aim and Methods 

The main goal of the research is to show the specificity and importance of the transport  

of loose materials in Poland. The specific objectives are: determining the differences result from 

the materials themselves, but also from the means of transport, organization of work, procedures 

and transhipment options, showing the requirements for individual groups of loose products in 

individual transport modes, presenting the existing conditions for the transport of loose 

materials in Poland, changes in volume transports by branches and groups of loads. 

The area related to the transport of loose materials was selected for research using  

a targeted selection method. The research period concerned the years 2007-2018. The sources  

of materials are literature review and CSO data. For the analysis and presentation of materials, 

descriptive, tabular, graphic methods, dynamics based on a constant basis, Gini concentration 

coefficient, concentration analysis using the Lorenz curve, coefficient of variation were used. 

 

Road transport 

In Poland, road transport is most often used for mass transport. It enables flexible 

execution of contracts, starting from one transport and ending with volumes counted  

in thousands of tons. When transporting bulk cargo, remember that they differ in mass per m3 

and volume of 1t in m3. For example, with an assumed load capacity of 24 tons, a semi-trailer 

with a cubature of approx. 35 m3 is needed to transport this mass of wheat. In the case of the 

same load weight for oats a semi-trailer with a capacity of min. 55-60 m3. This is due to 

simple mathematical calculations of the car's payload. We multiply the maximum capacity by 

the average volume of 1t in m3 for a given product. Then we get the total volume. Table 1 

shows the mass and volume of loose materials [Poradnik… 1986, Berner et al. 2015]. 

Transport of fuel materials, aggregates, fertilizers does not require additional certificates, 

attestations and inspections from carriers. When transporting agricultural produce, there are 

requirements that are enforced and controlled by the senders and recipients of the goods, as 

well as state-owned companies and external controlling companies. The basic controlled 

element is the book of loads, washing and disinfecting the loading area. The transport 

company, and mainly the driver, is obliged to keep a book with the goods transported, along 

with a record of what cleaning was carried out after unloading the transported material. 

Minimum requirements for cleaning trailers are specified in the IDTF database (International 
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Transport Database for Feeds). It contains conditions for cleaning semi-trailers after 

transporting bulk materials, in order to ensure the safety of transported loads, mainly feed 

[International… 2020]. 

 

Table 1. Conversions of mass per ton for bulk materials 

Tabela 1. Przeliczniki masy na tonę dotyczące materiałów sypkich 

Type of cargo Average mass of 
1 m3 in kg 

Average volume of 
1 t in m3 Type of cargo Average mass of 

1 m3 in kg 
Average volume of 
1 t in m3 

Crops   Fuel materials   

Wheat 750-800 1.33-1.25 Coal 650-900 1.54-1.11 

Rye 650-750 1.54-1.33 Lignite 650-750 1.54-1.33 

Barley 600-640 1.67-1.56 Peat 324-650 3.09-1.54 

Oat 400-450 2.5-2.22 firewood 350-400 2.86-2.5 

Peas, field beans, vetch 800-850 1.25-1.18 Building Materials   

Rape 700-720 1.43-1.39 Powder cement 1400 0.71 

Potatoes 600-700 1.67-1.43 Gravel concrete 2200 0.45 

Beets (roots) 600-650 1.67-1.54 Quicklime (dry) 600-1000 1.67-1 

Mineral fertilizers   Slaked lime (hard) 1320-1430 0.76-0.7 

Dusty superphosphate 1100 0.91 Earth   

Potassium salts 1000 1 Dry clay 1600 0.63 

Ammonium sulfate 800 1.25 Dry sand 1600 0.63 

Azotniak 950 1.05 Wet ground 1800 0.56 

   Clean dry gravel 1700 0.59 

Source/Źródło: own work/opracowanie własne [Poradnik… 1986]. 
 

In addition, when ordering transport, the sender may indicate additional restrictions 

regarding the transport of goods. It may be necessary to have a GMP + certificate, which is an 

international feed quality management system. The abbreviation GMP stands for Good 

Manufacturing Practices, and the + sign also indicates the inclusion of the HACCP (Hazard 

Analysis and Critical Control Points) certificate. If the goods are included in the GMP + 

chain, its delivery should be carried out in accordance with GMP + standards. This means that 

a forwarding company that organizes transport must be entered on the list of certified entities, 

just like a company transporting a given good. This process is checked by the recipients. 

Failure to comply with the GMP + chain may result in refusal to accept the goods. 

Certification bodies also carry out additional verification. The first verification occurs before 

the certificate is issued. The next one is carried out one year after issuing the certificate, the 

next one after 3 years. During the audit, the auditor checks the correctness of GMP + supply 

chain documents carried out after the previous audit. Non-compliance with the requirements 
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may result in removal from the database of certified entities. Additionally, along with the “+” 

sign, the HACCP system must be implemented, which is a set of interrelated procedures 

implementing the food safety management system as a whole [BHPEX 2020, GMP+… 2020]. 

An additional restriction of transport may be the indication of goods as Non-GMO. If the 

given means of transport was used to transport goods that could pose a threat of GMO 

contamination (goods such as maize, soybean meal, soybean), then a certificate about washing 

the holds with appropriate cleaning agents should be presented [Non-GMO… 2020]. 

The main assumption of the transport of agricultural produce is to preserve the quality of 

the products being transported. The element preceding the transport is the signing of  

a commercial contract, which sets out the requirements for the parameters of the goods.  

It should be noted that there are often more than two entities in this chain, therefore more than 

one trade agreement is concluded. In each of them should be the same parameters of the 

goods. How does it look in practice? The farmer who produced the agricultural product sells  

it to a grain trading company, the first trade contract is concluded, which specifies the 

parameter of the goods and the date of receipt. During this time, the buying company sells the 

goods to another trading or manufacturing company. A second trade contract is concluded, in 

which the parameters of the goods must be consistent with those included in the first contract. 

Additional intermediaries may enter the chain, but the parameters must be preserved. Often, 

entities sell goods that are still stored at the farmer's premises. When goods are released, the 

shipper often does not know where it will be transported. The goods are transported to a feed 

factory and elevators. If the load is directed for export, it is transported to import warehouses 

or directly to the ship. Adequately, when given products are directed to rail transport, they are 

stored in warehouses at the sidings, or transferred directly to wagons [Gleim and Nolan 2015]. 

Special care should also be taken when transporting loose fertilizers. Due to its properties, 

contact with moisture may cause the product to clump, which may impede its handling.  

In addition, fertilizers pose a danger to people and the environment after contact with water. 

An example is nitrous, which, after contact with water, releases acetylene and ammonia. It is 

important to remember that fertilizers have an oxidizing effect when transporting fertilizers, 

which can be a great danger during a fire in a transport vehicle. Therefore, many of the 

fertilizers fall into the hazardous category – ADR [Vaneeckhaute et al. 2013, Guidance… 

2015]. 

Bulk goods are prone to dusting. One can distinguish ground grain, fertilizers, aggregate 

or fine coal. Often when transporting ground grain, to prevent dusting, a transport company is 

obliged to substitute a car with a dust jacket, which is placed at the bottom of the vehicle and 



92 

connected to an electric winch. This allows for efficient unloading of material without a cloud 

of dust [Matsuda et al. 2020]. 

 

Sea transport 

Sea transport is used for bulk transport of bulk materials. Several types of ships dedicated 

to the transport of loose materials are used. They differ in capacity. The following 

classification can be given [Propulsion 2006]: 

• Small vessels – vessels with a tonnage of less than 10,000 tonnes, 

• Handysize – ship which load capacity ranges from 10 000 to 35 000 tonnes, 

• Handymax – ships of 35,000 to 45,000 tonnes, 

• Supramax – transports from 45,000 to 59,000 tonnes, 

• Panamax – load capacity in the range from 60,000 to 80,000 tonnes, its dimensions are 

adapted to the dimensions of the Panama Canal, 

• Capesize – giant ships carrying between 100,000 and 200,000 tonnes. 

Loose materials should be classified as “dry bulk cargo”. When transporting loose goods 

by sea, the entire available cargo hold of the ship must be filled due to the fact that bulk loads 

are prone to overflow, as a result of which the ship could lose its gravity. For securing the 

load, anti-fall walls are used. During transport by sea, moisture may occur, in addition,  

the grain is exposed to mold, fungi and other microorganisms. To ensure the protection of the 

goods, ventilation is introduced in the ships, which is to ensure appropriate conditions to 

preserve the properties of the goods during transport. It should be noted that grains are prone 

to lumping. This phenomenon can occur during long transport, which makes unloading 

difficult. The goods must also be insulated from the weather impact. The hold must be tightly 

closed to make the goods safe. At the same time, the entire ship must be tight so that moisture 

does not seep into the grain [Prentice and Hemmes 2015]. 

Sea transport takes several months, but its loading and unloading must be efficient and 

fast. When a ship enters a port, its stay in it is defined. During this time, the ship should  

is entered into port, customs procedures are performed, the ship is unloaded and the shipped 

one is loaded. There are cases when a ship enters the port empty or leaves it unloaded. Then 

the period of stay in the port is shorter. A ship transporting 15,000 tonnes of grain stops at the 

port for only three days, and the procedures for preparing the ship for unloading and customs 

procedures take 24 hours. In such circumstances, the goods must be unloaded within 48 hours. 

To rent the smallest possible storage space, some of the goods are transferred directly  
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to trucks that transport the goods directly to the recipient or to other warehouses. This reduces 

the cost of storage in the port. If the ship is not unloaded within a specified time, demurrage 

will be charged – i.e. parking time. A ruling in this case was issued by Lord Brandon of 

Oakbrook, indicating that the concept of demurrage should be understood as liability for 

damages for a detained ship beyond the agreed time in the trade agreement [Lloyd’s… 1987]. 

When discussing maritime transport, the concept of "despatch" should also be mentioned. 

This is the opposite of demurrage and means a premium for operating the ship before the time 

specified in the contract. It may relate to the loading and unloading port, or only to the loading 

or unloading port. There are also cases when the parties conclude “no despatch, no 

demmurage” contracts. Then there are no bonuses or penalties related to the duration of the 

ship's stay in port [Rowbotham 2013]. 

 

Rail transport 

Rail transport is used for medium and long distance transport. In Poland, this type of 

transport is losing importance. Rail mainly transports bulk materials. Rail transport is quite 

popular when transporting coal and grain. There are many transhipment terminals for coal in 

the country, which order a large amount of goods, then store it on their yards and deliver bulk 

quantities to customers. Manufacturing companies with several locations within one country 

or several neighboring countries with access to the railway infrastructure can efficiently 

transport materials between factories. Interestingly, rail infrastructure is also provided for 

elevators that store grain reserves in the event of war. This allows for fast transport of large 

volumes to critical points [Jaržemskis and Jaržemskienė 2017]. 

In the list of railway sidings of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., many enterprises 

associated with bulk cargos with their own railway sidings were reported in Poland. There are 

companies associated with the grain industry, trading grain, aggregate and lime mines, as well 

as sugar factories and alcohol factories. Companies offering rail transport are adapting to the 

needs of customers using their services and offering transport in line with GMP + standards 

[List... 2020]. 

Special wagons with a capacity of 38 m3 – 80 m3 are used to transport grain, which are 

able to contain 27 to 60 tonnes of grain. They have the option of opening the roof  

or unloading from the bottom of the wagon. In addition, there are cars for transporting other 

loose materials, mainly coal, hence the name coal baskets. There are several wagons for this 

type of transport, from 30 m3 to 80 m3. They have the capacity to transport from 27 to 64 

tonnes of goods. These wagons have different structures. There are self-unloading ones, with 
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an open roof and a covered roof. The problem with the load capacity of the wagons appears 

when they are directly transhipped to trucks, which according to the law may not exceed  

40 tons of total weight. With a wagon transporting 27 tons, 2-3 tons of goods remain, in the 

case of larger wagons with a capacity of up to 64 tons, after loading 2 trucks, 14-16 tons of 

goods remain. In the event that all goods are transported to one place, the car can be topped 

up with the goods from the next wagon, but if the recipient ordered one wagon, then one truck 

must go undercharged [Catalog… 2018]. 

Railway sidings offering freight transhipment are more and more developed and offer 

many transhipment options, i.e. from a wagon to another wagon or a truck, from a wagon to  

a storage yard, and then to another wagon or truck, as well as from a car to a storage yard, and 

then onto the wagon, Grates, cranes and excavators are used to reload the wagons’ contents 

[Jaržemskis and Jaržemskienė 2017]. 

In rail transport, the most problematic situation occurs when exchanging goods with 

countries neighboring Poland from the east, in which the track spacing is different from that 

in Poland. Then it is necessary to change the wheel track in the wagons at the border. The 

change lasts several hours. An additional element hindering the flow of goods is customs 

clearance. Often the train is on the border a few days and the exact date of arrival at the 

destination terminal is not known. This becomes a problem for the recipient of the goods, who 

is obliged to collect the goods as soon as possible, and there is no information when it arrives 

[Jaržemskis and Jaržemskienė 2017]. 

PKP Cargo indicates on its website that the minimum quantity of transported goods is 

1000 tonnes. The carrier's regulations describe the procedure for concluding a transport 

contract, which specifies deadlines for loading, unloading and transport time, rights and 

obligations of both parties to the contract, as well as all contractual penalties [Regulations... 

2019]. 

 

Changes in the transport of bulk cargos in Poland 

In the years 2007-2018, there were slight changes in the structure of branches in terms  

of the volume of transported goods. The share of car transport increased from 79 to 85%, 

while rail transport dropped from 16 to 11%. It seems that the maximum share of road 

transport has already been reached. Certain bulk loads are traditionally transported by rail. 

Inland and sea shipping were negligible, as their share was 0.23 and 0.42% in 2018, 

respectively. Pipeline transport was dedicated to specific loads and its share in freight 

transport was stable at 2-3%. Overall, the volume of transported goods in the economy 
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increased by 43% over the period considered. Taking into account transport performance in 

tonne-kilometers, the changes were much larger. In the years 2007-2018, the share of road 

transport in total work increased from 60 to 81%, and rail decreased from 20 to 13%, shipping 

from 11 to 2%, and pipeline transport from 8 to 5%. Inland navigation performed less than 

0.5% of transport work. Total transport performance increased by as much as 75% during the 

period considered. Transport distance also increased, not only the volume of cargo. 

Bulk cargos can be defined as dry bulk. This is the category in the statistics. This group 

includes cereals, hard coal, stones, sand, gravel, clay, loose cement, lime and gypsum. In 

terms of volume in tonnes, the majority of bulk cargo is transported by rail (Fig. 1). This share 

remained stable at around 61%. In road transport, bulk cargo accounted for 53% in 2007, but 

already 45% in 2018. In maritime transport, the data relate to transhipments made in seaports. 

The share of bulk cargo systematically decreased, in 2007 it accounted for 39%, and in 2018 

already 33%. An increase in the share in the years immediately preceding and in 2012 itself 

can be seen in all branches. At that time, many roads were being built, before the European 

football championships, which were to take place in Poland. After 2012, construction was 

stopped, which was associated with a decrease in demand for aggregate and other loose 

materials for road construction. For transport performance in tonne-kilometers, regularities 

were different than for volume in tonnes (Fig. 2). The share of bulk cargo in total work in 

road transport increased, while it fell in rail and sea. The preparations for the Euro 2012 

football championship had a similar impact on the results achieved. 
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Figure 1. Share of dry bulk cargo in the total volume of transport for a given mode of 

transport in 2007-2018 

Rysunek 1. Udział ładunków masowych suchych w całkowitym wolumenie przewozów dla 

danej gałęzi transportu w latach 2007-2018 

Source/Źródło: own work/opracowanie własne. 



96 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

years

%

road transport railway transport maritime transport
 

Figure 2. The share of dry bulk cargo in the total transport performance for a given mode of 

transport in 2007-2018 

Rysunek 2. Udział ładunków masowych suchych w całkowitej pracy przewozowej dla danej 

gałęzi transportu w latach 2007-2018 

Source/Źródło: own work/opracowanie własne. 

 

  
Figure 3. Lorenz concentration curve for groups of loose cargo in individual modes of 

transport in 2007 and 2018 

Rysunek 3. Krzywa koncentracji Lorenza dla grup ładunków sypkich w poszczególnych 

gałęziach transportu w latach 2007 i 2018 

Source/Źródło: own work/opracowanie własne. 

 

The Gini coefficient was used to determine the degree of concentration of the volume  

of transport of individual bulk cargo groups carried out as part of a given transport branch  

in total bulk cargo transport. The data concerned two years, i.e. 2007 and 2018, and the 

number of observations was 11. The Gini coefficient was calculated from the sample and was 

estimated. Results close to 1 mean high concentration, while close to 0 no concentration.  

In 2007, the Gini coefficient calculated from the sample for the volume of transport of 

individual bulk cargo groups was 0.75, while the estimated coefficient for the population was 
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0.83. This meant a very high concentration of bulk cargo transport, mainly in road transport 

(transport of aggregate, sand, stones, gravel) and in rail transport (transport of coal). The 

remaining groups were less significant. In 2018, Gini coefficients were lower, as the sample 

was 0.69 and the estimated 0.76. In the years 2007-2018, the concentration of bulk cargo 

transport in several groups decreased. However, the degree of concentration was still very 

high. Additionally, the diversity was presented using the Lorenz concentration curve (Fig. 3). 

Bulk loads were mainly transported by road (75% of the total volume in 2007 and 77% in 

2018), followed by rail (22 and 19% respectively). Only 3-4% of this type of cargo was 

transported by sea. In 2007-2018, the largest increase was recorded in the road transport of 

cereals (by 175%) and coal (by 83%), respectively (Tab. 1). The largest drop in transport by 

50% occurred in the case of cement in rail transport. An additional criterion assessing the 

transport volumes of individual bulk cargo groups was the coefficient of variation calculated 

for years. In the years 2007-2018, the greatest variability was noted in the transport of grain 

by rail, as well as sand by sea. Such large variations do not facilitate transport planning and 

investment in means of transport. In turn, the greatest stability was in the case of hard coal 

transport by rail. The reason was the relatively constant demand reported by the energy sector 

resulting from the contracts signed. 

 

Table 2. Dynamics indicators and coefficients of variation for groups of bulk loads in 2007-

2018  

Tabela 2. Wskaźniki dynamiki i współczynniki zmienności dla grup ładunków sypkich 

w latach 2007-2018 

Type of cargo Transport branches Dynamics indicators in 2018 
(2007 = 100) Coefficient of variation 

cereals road 275.29 0.36 

carbon  183.69 0.24 

stones  89.00 0.13 

cement  153.90 0.25 

cereals railway 143.20 0.61 

carbon  92.19 0.07 

stones  131.66 0.20 

cement  49.85 0.31 

cereals maritime 100.08 0.37 

carbon  171.71 0.20 

stones  91.28 0.44 

Source/Źródło: own work/opracowanie własne. 
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Conclusive remarks 

For the transport of loose materials, road, rail and sea transport are most often used. The 

share of other transport branches is marginal. An important aspect in road transport is 

choosing the right means of transport. Each of the products has its own properties, such as 

density, which determines the weight of the transported goods. One should know these 

parameters. In road transport, important conditions are cleaning the semi-trailer, having 

appropriate certificates dedicated for a given type of load, etc. For example, when 

transporting grain, attention is paid to maintaining the load parameters during transport. Loose 

goods also have a high ability to clump and dust. Their transport depends on external 

conditions. In rail transport there are also specific conditions for the transport of loose 

materials, such as the limited time of unloading and loading the ship. This requires 

intensification of work. Transhipments take place through ports that have the ability to store 

loose goods. The scale of transport is an important determinant in rail transport. Contracts for 

large volumes are signed. The biggest problem is transhipment, which requires a lot of time. 

Therefore, these activities must be automated or optimized. 

The importance of bulk cargo results from their share in total transport. In all the branches 

examined, they constituted a very important group of goods. In rail transport, bulk materials 

generated as much as 60% of all transport in this branch, in road transport 45-58%, and in sea 

transport 33-42%. Only in rail transport a constant share was maintained, and this was due to 

the contracts signed for the transport of coal. Stability in this product group was also 

confirmed on the basis of volatility indicators. In the remaining branches, the shares 

decreased. However, it could be seen that during the period of increased road construction 

before the European football championship in 2012, there was an increase in the transport of 

bulk materials. A decrease in the concentration of bulk cargo transport was found in several 

groups. Still, the concentration level was very high. Mainly road transport was used to 

transport bulk cargo. In the years 2007-2018, there was also the largest increase in freight 

transport in this branch in relation to grain and coal. Generally, the majority of bulk cargo was 

characterized by a large variability of transport in individual years. 
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Znaczenie kosztów magazynowania i transportu w optymalizacji strategii 

handlu zbożem 

The significance of the storage and transportation cost in the optimization 

of the strategy of selling the grain 

Synopsis. W artykule rozważany jest model rynku zboża, na którym może wystąpić koszt magazynowania  

i transportu ziarna oraz niedobór płynności. Niedobór płynności rynku może być mierzony rozmiarem wpływu 

prędkości realizacji transakcji na poziom jej kosztu. W artykule rozważany jest problem optymalizacji strategii 

sprzedaży zboża przy ograniczeniu, że podczas handlu zbożem szybkość sprzedaży ziarna jest stała. 

Rozwiązanie rozważanego problemu optymalizacyjnego jest takie jak przy zmodyfikowanej prędkości zmiany 

oczekiwanej ceny zboża oraz braku kosztów przechowywania i transportu zboża. Z przykładowych obliczeń 

numerycznych wynika, że na rynku zboża z niedoborem płynności koszty transportu i przechowywania ziarna 

mogą mieć istotny wpływ na wybór optymalnej strategii z rozważanego zbioru strategii sprzedaży. 

Słowa kluczowe: niedobór płynności, koszt magazynowania ziarna, koszt transportu zboża. 

 

Abstract. In the article the model of the grain market is considered where the costs of storage and transportation 

of the grain and the liquidity shortage may occur. The liquidity shortage of the market can be measured by the 

size of the impact of the velocity of the trade execution on the level of the transaction cost. In the article the 

problem of optimization of the sale strategy is considered with the constraint that during the selling the grain the 

speed of the grain trading is constant. The solution of the considered optimization problem is the same as at the 

modified dynamics of the change in the expected grain price and the lack of the storage and transportation cost 

of the grain. From the exemplary numerical calculations it follows that on the market with the shortage liquidity, 

the transportation and storage cost of the grain may have a significant influence on the choice of the optimal 

strategy from the consider set of the sale strategies. 

Keywords: liquidity shortage, grain storage cost, grain transportation cost. 

 

Wstęp 

Zboża są grupą surowców rolnych mających strategiczne znaczenie w przemyśle 

spożywczym. Ziarna zbóż służą do produkcji żywności, a szczególnie istotna wśród zbóż jest 

pszenica używana do produkcji chleba. Sektor zbożowy dostarczający surowca do produkcji 

pasz w istotnym stopniu może wpływać na opłacalność hodowli zwierząt. Uprawa zbóż  

w Polsce prowadzona jest w dużym zakresie w gospodarstwach indywidualnych, w których 

metody uzyskiwania ziarna charakteryzują się mniejszym w stosunku do rolnictwa 

wielkoobszarowego zużyciem środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Popyt i podaż 
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na rynku zbożowym mają znaczenie w kształtowaniu się poziomu dochodów gospodarstw 

rolnych w sposób bezpośredni i pośredni. Rolnictwo jest działem gospodarki, w którym 

transport i magazynowanie mają duże znaczenie mogące wzrastać wraz ze wzrostem 

gospodarstwa rolnego [Rokicki i Wicki 2010]. Koszt transportu może stanowić dużą część 

kosztów produkcji rolnej [Kuziemska, Trębicka i Pieniak-Lendzion 2016]. Przechowywanie 

zboża jest przedsięwzięciem, w którym występuje ryzyko pogorszenia jakości ziarna i ważna 

jest kontrola jego wilgotności i temperatury [Kaleta i Górnicki 2008, Tukiendorf, Rut  

i Szwedziak 2007). Ograniczanie ryzyka obniżenia jakości ziarna podczas magazynowania 

może generować istotny koszt. Logistyka w rolnictwie była badana np. w artykule [Klepacki 

2016]. 

Na rynku zbożowym, w przypadku gdy inicjator transakcji dokonuje sprzedaży, cena 

ziarna może maleć wraz ze wzrostem ilości sprzedawanego ziarna lub szybkości sprzedaży 

zboża. Wpływ realizacji transakcji na ceny transakcyjne był badany np. w artykułach 

[Kociński 2015] i [Kociński 2018]. 

Celem artykułu jest wyznaczenie strategii, która może być realizowana w skończonym 

przedziale czasowym i maksymalizować wartość oczekiwaną różnicy między kwotą uzyskaną 

za sprzedaż ziarna a kosztami jego magazynowania i transportu, przy stałej prędkości zmiany 

oczekiwanej ceny zboża oraz przy ograniczeniu, że podczas handlu ziarnem szybkość 

sprzedaży zboża jest stała. 

 

Realizacja sprzedaży zboża na rynku z niedoborem płynności i kosztem transportu 

Spośród wielu czynników ekonomicznych oddziałujących na stan rolnictwa, do 

najważniejszych zalicza się ceny produktów rolnych. Mogą one w istotnym stopniu wpływać 

na poziom dochodowości produkcji rolnej i standard życia uczestników rynku rolnego. 

Wydaje się, że jednym z ważnych czynników, które mogą wpływać na cenę zboża jest 

poziom zapasów ziarna. Odpowiednio wysokie zapasy mogą być wykorzystane  

w dostosowaniu podaży do popytu na rynku zbożowym. Ważnym czynnikiem wpływającym 

na cenę zboża jest poziom opadów deszczu. Niedobór wody w glebie może być niekorzystny 

dla rozwoju upraw zarówno zbóż ozimych, jak i jarych, co może spowodować zmniejszenie 

podaży ziarna i wzrost jego ceny. Na poziom ceny zboża mogą mieć wpływ regulacje prawne, 

np. ograniczenia w eksporcie ziarna za granicę mogą zwiększać ilość ziarna na rynku 

krajowym i przez to obniżać jego cenę w kraju. Ceny ziarna mogą zależeć od 

międzynarodowego handlu zbożem [Ginter i Szarek 2010]. 
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Rynki zbożowe charakteryzują się zmiennością cen. Dynamika cen na zboża jest istotna 

w planowaniu strategii handlu na rynku zboża. Zmienność cen zboża była analizowana np.  

w artykułach [Borkowski i Krawiec 2010], [Hamulczuk Klimkowski 2011] i [Olszańska 

2011]. Ważna w optymalizacji strategii handlu zbożem może być prognoza przyszłych cen 

ziarna. Prognozowanie cen zboża było badane np. w artykułach [Tłuczak 2010], [Jodź  

i Mruklik 2014] i [Tłuczak i Szewczyk 2010]. 

Handel zbożem może odbywać się np. na targowiskach, za pomocą serwisów 

ogłoszeniowych i internetowych platform handlowych. Na rynku zbożowym, w określonym 

czasie, może być jakaś liczba ofert kupna i sprzedaży danego rodzaju ziarna. Oprócz 

proponowanej w ofercie ceny i ilości zboża istotny jest np. koszt transportu ziarna. Koszty 

handlu zbożem wynikające z niedoboru płynności kosztu transportu przedstawione zostały  

w tym rozdziale przy użyciu przykładu. Tabela 1 przedstawia przykładowe oferty kupna  

i sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej w danym dniu aktywności na rynku zbożowym. 

Rozważany jest uczestnik rynku, który chce maksymalizować kwotę uzyskaną ze sprzedaży 

ziarna. 

 

Tabela 1. Przykładowe oferty kupna i sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej 

Table 1. Exemplary purchase and sale offers for consumption wheat 

Oferty kupna Oferty sprzedaży 
odległość 
[kilometr] 

ilość 
[tona] 

cena 
[zł/tona]

cena 
[zł/tona]

ilość 
[tona]

odległość 
[kilometr] 

120 25 950 960 100 50 
50 125 945 960 150 40 
80 150 940 970 175 110 
110 400 930 970 250 60 
30 800 900 980 500 20 

Źródło/Source: opracowanie własne/own study. 

 

Cena rynkowa zboża określona jest jako średnia arytmetyczna najkorzystniejszych ofert 

kupna i sprzedaży ziarna, w tabeli 1 wynosi 955 zł. 

Cena transportu zboża ciężarówką, na którą można załadować do 25 ton ziarna, wynosi  

5 zł za kilometr. W tabeli 2 przedstawione są oferty sprzedaży z tabeli 1, z kwotami 

uzyskanymi ze sprzedaż pszenicy z uwzględnieniem kosztu transportu ziarna. 
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Tabela 2. Przykładowe oferty kupna pszenicy konsumpcyjnej z uwzględnieniem kosztu 

transportu 

Table 2. Exemplary purchase offers for consumption wheat including transportation cost 

Oferty kupna 

odległość 
[kilometr] 

ilość 
[tona] cena [zł] koszt transportu 

25 ton ziarna [zł]

różnica ceny kupna i 
kosztu transportu 25 

ton ziarna [zł] 
120 25 950 600 23150 
50 125 950 250 23500 
80 150 940 400 23100 
110 400 930 550 22700 
30 800 900 150 22350 

Źródło/Source: tabela 1 i opracowanie własne/ytable 1 and own study. 

 

W tabeli 3 pokazana została zależność kosztu realizacji sprzedaży ziarna (określonego 

jako różnica między iloczynem ceny rynkowej zboża z tabeli 1 i kwotą uzyskaną za sprzedaż 

ziarna) i kosztu transportu od ilości sprzedawanego ziarna pszenicy konsumpcyjnej. 

 

Tabela 3. Przykładowe koszty realizacji sprzedaży pszenicy konsumpcyjnej i koszty 

transportu ziarna 

Table 3. Exemplary costs of selling consumption wheat and the grain transportation costs 

Wolumen 
[tony] 

Koszt realizacji 
sprzedaży zboża [zł] 

Koszt 
transportu [zł] 

25 375 250 
50 750 500 
75 1125 750 
100 1500 1000 
125 1875 1250 
150 2600 1850 
175 3375 2250 
200 4150 2650 
250 28800 3050 
275 29575 3450 
300 30350 3850 

Źródło/Source: tabela 2 i opracowanie własne/table 2 and own study. 

 

Koszty niedoboru płynności rynku zbożowego i transportu pokazane w tabeli 3 

przedstawiono na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Koszty wynikające z niedoboru płynności i koszty transport 

Figure 1. The costs resulting from the liquidity shortage and the transportation costs 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie tabeli 3/own study based on table 3. 

 

Model rynku zboża z możliwym niedoborem płynności i określenie strategii sprzedaży 

Wartość oczekiwana ceny zboża może być zależna od czasu. Niech tC  oznacza rynkową 

cenę tony ziarna w czasie t . Wartość oczekiwana rynkowej ceny tony ziarna ( )tCE  w chwili 

t  jest następująca: 

 ( ) ( )tCCE t μ+= 10 , 

gdzie μ  jest parametrem charakteryzującym prędkość zmiany oczekiwanej ceny zboża 

jako funkcji czasu. 

Strategia sprzedaży zboża ϕ  może być określona przez szybkość sprzedaży ziarna ϕv , 

gdzie ( )tvϕ  oznacza prędkość sprzedaży ziarna w chwili t  podczas realizacji strategii θ . 

Wartość oczekiwana ( )ϕ
tCE  ceny tony ziarna podczas realizacji strategii ϕ  dana jest 

następująco: 

 ( ) ( )( )tvtCCE t
ϕϕ γμβ −+−= 10 , (1) 

gdzie θ  jest współczynnikiem takim, że 02 Cβ  jest miarą rozpiętości między 

najkorzystniejszymi na rynku ofertami kupna i sprzedaży, a α  jest miarą niedoboru płynności 

rynku. W modelu spełnione są warunki: 10 <≤ β  i 0>γ . Problem szacowania rozpiętości 

pomiędzy najkorzystniejszymi w danej chwili na rynku finansowym ofertami kupna  
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i sprzedaży był badany np. w pracach [Anand i Karagozoglu 2006], [Corwin i Schultz 2012]  

i [Kociński 2014]. 

Strategia sprzedaży ziarna ϕ  jest dopuszczalna na rynku, jeżeli prędkość sprzedaży ϕv  to: 

 ( )  01 >−+− tvt ϕγμβ  dla każdego ( )Tt ,0∈ . (2) 

Warunek (2) oznacza, że szybkość sprzedaży ziarna nie może przekroczyć pewnego 

limitu i ten limit na szybkość transakcji wynika z założenia, że oczekiwana cena sprzedaży 

zboża nie jest mniejsza od zera. 

W modelu spełniony jest warunek: 

 01 >+− Tμθ . (3) 

Nierówność (3) oznacza, że najkorzystniejsza na rynku oczekiwana, proponowana cena 

kupna zboża jest dodatnia w każdej chwili z przedziału ( )T,0 . 

Niech ϕ
1t  i ϕ

2t  będą momentami zdefiniowanymi następująco: 

 ( ) ( ){ }0:,0inf1 >∈= tvTtt ϕϕ , 

( ) ( ){ }0 lub 0:,0sup2 =>∈= ttvTtt ϕϕ . 

gdzie ϕ  jest strategią dopuszczalną na rynku. Ponadto, niech ( )tX θ  oznacza ilość ton 

sprzedanego ziarna podczas realizacji strategii ϕ , a Φ  oznacza zbiór strategii 

dopuszczalnych ϕ  na rynku oraz takich, w których prędkość sprzedaży ziarna ϕv  jest stała na 

przedziale ( )ϕϕ
21 , tt  i zachodzi nierówność ( ) ztX ≤< θ0 , gdzie z  symbolizuje zapas ziarna 

uczestnika rynku zbożowego. W przypadku realizacji strategii ze zbioru Φ , jeżeli sprzedaż 

ziarna została rozpoczęta, to odbywa się ze stałą prędkością do momentu zakończenia 

sprzedaży zboża. Wydaje się, że na rynku, gdzie realizowana szybkość sprzedaży może być 

istotnie różna od planowanej, założenie o stałej prędkości sprzedaży ziarna może mieć 

umiarkowany wpływ na efektywność optymalizacji sprzedaży zboża. 

Strategia ϕ  ze zbioru Φ  jest charakteryzowana przez momenty ϕ
1t i ϕ

2t  takie, że ϕϕ
21 tt <  

oraz ilość ton sprzedanego zboża ϕX  w przedziale ( )ϕϕ
21 , tt . Prędkość sprzedaży ziarna przy 

stosowaniu strategii Φ∈ϕ   jest następująca: 

 ( ) ( )
( )⎪⎩

⎪
⎨
⎧

∉

∈
−=

ϕϕ

ϕϕ
ϕϕ

ϕ

ϕ

21

21
12

,  0

,  

gdy

gdy

ttt

ttt
tt

X
tv . (4) 
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W artykule rozważany jest problem maksymalizacji różnicy między kwotą otrzymaną za 

sprzedaż ziarna a kosztami jego przechowywania i transportu w przedziale czasowym ( )T,0  

przy zapasie z  ton ziarna i założeniu, że strategia sprzedaży zboża należy do zbioru Φ . 

 

Optymalizacja strategii sprzedaży zboża z możliwością wystąpienia kosztu 

magazynowania i zmienności oczekiwanego kosztu transportu 

Przy wyznaczaniu efektu wdrożenia strategii sprzedaży zboża istotne jest obliczenie 

kosztów magazynowania i transportu ziarna. Niech ( )tX θ  oznacza ilość zboża, które 

uczestnik rynku sprzedał do chwili t  w przypadku stosowania strategii ϕ  ze zbioru Φ . 

Wartość ( )tX θ  dana jest formułą: 

 ( )
⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

≥

<<
−

−
−

≤

=
ϕϕ

ϕϕϕ
ϕϕ

ϕ

ϕϕ

ϕ

ϕ

ϕ

1

21
12

1

12

1

gdy  

gdy  

 gdy  0

ttX

tttX
tt

tt
tt

X
tt

tX . (5) 

( )ϕKP  symbolizuje koszt przechowywania w przedziale ( )T,0  ziarna sprzedawanego  

w przedziale ( )ϕϕ
21 , tt  podczas realizacji strategii ϕ  ze zbioru Φ . Wartość ( )ϕKP  dana jest 

następująco: 

 ( ) ( )( )dttXXkKP
T

∫ −=
0

ϕϕϕ . (6) 

Z (5) i (6) wynika, że 

 ( ) dtX
tt

tt
tt

XXktkXKP
t

t
∫ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+
−

−+=
ϕ

ϕ

ϕ
ϕϕ

ϕ

ϕϕ

ϕ
ϕϕϕϕ

2

1
12

1

12
1 . (7) 

Z (7) wynika równość 

 ( )
2

21
ϕϕ

ϕϕ ttkXKP += . (8) 

Niech ( )ϕET  oznacza oczekiwany koszt transportu w ziarna sprzedawanego  

w przedziale ( )ϕϕ
21 , tt  podczas realizacji strategii ϕ  ze zbioru Φ . Wartość ( )ϕET  dana jest 

formułą: 

 ( ) ( )dtt
tt

XET
t

t
∫ +

−
=

ϕ

ϕ

τηϕ ϕϕ

ϕ 2

1

 1
12

, (9) 

gdzie η  jest oczekiwanym kosztem transportu w chwili 0, a τ  to parametr charakteryzujący 

szybkość zmiany oczekiwanego kosztu transportu w czasie. 
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Z (9) wynika, że 

 ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ++=
2

1 21
ϕϕ

ϕ τηϕ ttXET . (10) 

Niech ( )θEK  symbolizuje oczekiwaną kwotę uzyskaną za sprzedaż ziarna w przedziale 

( )T,0  podczas realizacji strategii ϕ  ze zbioru Φ . Wartość ( )ϕEK  dana jest następująco: 

 ( ) ( ) ( )dttvCEEK
T

t∫=
0

ϕϕθ . (11) 

Z (1), (4) i (11) wynika, że dla strategii ϕ  ze zbioru Φ  wartość ( )ϕEK  jest następująca: 

 ( ) dt
tt

XtC
tt

XEK
t

t
∫ ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−+−
−

=
ϕ

ϕ
ϕϕ

ϕ

ϕϕ

ϕ

γμβϕ
2

1

 1
12

0
12

. (12) 

Z równości (12) wynika, że: 

 ( )
2

1 21
0

12
0

ϕϕ
ϕ

ϕϕ

ϕ
ϕ μγβϕ ttXC

tt
XXCEK ++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−−= . (13) 

( )ϕED  oznacza wartość oczekiwaną różnicy między kwotą uzyskaną za sprzedaż ziarna 

a kosztami jego przechowywania i transportu w przypadku realizacji strategii ϕ  ze zbioru Φ . 

Z (8), (10) i (13) wynika, że: 

 ( ) ( )
2

1 21
0

120
0

ϕϕ
ϕ

ϕϕ

ϕ
ϕ ητμγηβϕ ttXkC

tt
X

C
XCED +−−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−−−= . (14) 

Niech 

 
0

0~
C

kC ητμμ −−=  (15) 

oraz 

 
0

~
C
ηββ += . (16) 

Z (14) i (15) i (16) wynika, że: 

 ( )
2

~~1 21
0

12
0

ϕϕ
ϕ

ϕϕ

ϕ
ϕ μγβϕ ttXC

tt
XXCED ++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−−= . (17) 

Niech *ϕ  oznacza strategię handlową ze zbioru Φ  taką, że 

( ) ( ){ }Φ∈= ϕϕϕ :max ** EDED .  

Z pracy [Kociński 2018] wynika. że 
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( )

( ) ( )

( )
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

−−<⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−

−≤≤−−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−

−>⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +−

=

βμβ
γμ

βμβμβ
γ

βμμβ
γμ

ϕ

~1
3
2~gdy  ,

3

~1
~
2min

~12~~1
3
2gdy  ,

2

~~1
2

min

~12~gdy  ,
3

~~1
~
2min

2

2

*

Tz

TzTT

TzT

X , 

 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤

>−=
*

*
*

*

2~gdy  0

2~gdy  ~
2

2

2

1

ϕ

ϕ
ϕ

ϕ

γμ

γμ
μ

γ

XT

XTXTt , 

oraz 

 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−≥

−<−=
*

*
*

*

2~gdy  

2~gdy  ~
2

2

2

2

ϕ

ϕ
ϕ

ϕ

γμ

γμ
μ

γ

XTT

XTX
t . 

Przykład numeryczny 

Przy obliczeniach numerycznych wartości części parametrów są ustalone: 1,0=β , 

100=z , 1=T , 9000 =C , 5,0=μ  i 1,0=τ . Zatem w przykładzie numerycznym rozważany 

jest model rynku z początkową ceną tony ziarna równą 900 i momentem końcowym okresu, 

w którym jest określona dynamika oczekiwanej ceny zboża, równym 1. Wyniki obliczeń 

wartości ( )*ϕED  dla różnych wartości parametrów η  i k  przedstawione zostały w tabeli 4. 

Graficzną ilustrację ( )*ϕED  jako funkcji η  i k  pokazano na rysunku 2. 

 

Tabela 4. Wartości ( )*ϕED  

Table 4. Values of ( )*ϕED  

k 
0 20 40 60 80 100 

η 

0 97539,50 96179,14 94833,84 93504,72 92193,02 90900,20
5 97005,32 95645,32 94300,41 92971,71 91660,47 90368,13

10 96471,14 95111,51 93766,99 92438,71 91127,92 89836,08
15 95936,97 94577,71 93233,58 91905,72 90595,39 89304,04
20 95402,82 94043,92 92700,18 91372,74 90062,87 88772,02
25 94868,67 93510,14 92166,79 90839,77 89530,36 88240,00
30 94334,53 92976,36 91633,42 90306,82 88997,86 87708,00
35 93800,40 92442,60 91100,05 89773,87 88465,37 87176,01
40 93266,27 91908,85 90566,69 89240,94 87932,90 86644,04
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45 92732,16 91375,10 90033,34 88708,02 87400,44 86112,08
50 92198,06 90841,37 89500,00 88175,11 86867,99 85580,13
55 91663,96 90307,64 88966,67 87642,21 86335,55 85048,19
60 91129,87 89773,93 88433,35 87109,32 85803,13 84516,27
65 90595,80 89240,22 87900,05 86576,44 85270,71 83984,36
70 90061,73 88706,52 87366,75 86043,57 84738,31 83452,46
75 89527,67 88172,84 86833,46 85510,72 84205,92 82920,58
80 88993,62 87639,16 86300,19 84977,87 83673,54 82388,71
85 88459,58 87105,49 85766,92 84445,04 83141,18 81856,86
90 87925,54 86571,83 85233,66 83912,22 82608,83 81325,01
95 87391,52 86038,18 84700,42 83379,41 82076,48 80793,18

100 86857,51 85504,55 84167,18 82846,61 81544,16 80261,37
Źródło/Source: opracowanie własne/own study. 

 

 
Rysunek 2. Wykres ( )*ϕED  jako funkcji η  i k  

Figure 2. The Graph of ( )*ϕED  as the function of η  and k  

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie tabeli 4/own study based on table 4. 

 

Podsumowanie 

W artykule rozważany jest model rynku zbożowego z możliwością wystąpienia 

niedoboru płynności oraz kosztów magazynowania i transportu ziarna. Wyznaczona została 

strategia sprzedaży zboża maksymalizująca, przy danym zapasie ziarna, wartość oczekiwaną 

różnicy między kwotą uzyskaną za sprzedaż ziarna a kosztami jego przechowywania  

i transportu, przy warunku, że podczas handlu zbożem prędkość sprzedaży ziarna jest stała. 

Zostało pokazane, w jaki sposób strategia optymalna może zależeć od kosztów transportu  

i przechowywania ziarna. Z przykładowych obliczeń numerycznych wynika, że koszty 
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magazynowania i transportu ziarna mogą mieć istotny wpływ na wybór optymalnej strategii  

z rozważanego zbioru strategii sprzedaży. 
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Korzyści i ograniczenia zastosowania opakowań inteligentnych  
w łańcuchu dostaw 

Benefits and limitations of introducing intelligent packaging  
in the supply chain 

Synopsis. Łańcuch dostaw to złożona i nieustannie rozwijające się kombinacja technologii związanych  
z fizycznym przepływem dóbr oraz obiegiem informacji o towarach i warunkach realizacji procesów 
logistycznych. Opakowania w swojej tradycyjnej formie są wykorzystywane w obu wymienionych aspektach, 
wykraczając także poza swoją podstawową funkcję ochrony zapakowanych produktów oraz informacji o nich. 
Opakowania inteligentne pozwalają znacząco wzbogacić tę drugą rolę poprzez zapewnienie bieżącej informacji 
o stanie zapakowanych towarów oraz ich otoczeniu. Dane dostarczane przez wskaźniki czasu i temperatury 
(TTI), wskaźniki świeżości czy też wskaźniki szczelności opakowania dają możliwość efektywnej reakcji na 
niepożądane zmiany w łańcuchu dostaw. Z kolei technologia bezprzewodowej komunikacji radiowej (RFID) 
umożliwia usprawnienie przepływu informacji w ramach procesów logistycznych. Mimo widocznych korzyści, 
jakie mogą zaoferować opakowania inteligentne wprowadzone do użycia w łańcuchu dostaw, dyskusyjne 
pozostają obecne bariery technologiczne, koszty implementacji wspomnianych rozwiązań oraz rzeczywiste 
zapotrzebowanie na pogłębioną i szybszą informację o ładunkach i ich otoczeniu. 
Słowa kluczowe: opakowania inteligentne, wskaźniki czasu i temperatury, wskaźniki świeżości, RFID. 
 
Abstract. The supply chain is a complex and constantly evolving combination of technologies related to the 
physical flow of goods and the transfer of information about them and the conditions of logistics processes. 
Packaging in its conventional form is used in both of the above-mentioned aspects, also exceeding its basic 
function of protecting packaged products and providing information about them. Intelligent packaging allows to 
significantly enrich the latter role by offering current information about the condition of the packed goods and 
their surroundings. Data provided by time and temperature (TTI), freshness, or packaging leakage indicators 
make it possible to effectively respond to undesirable changes in the supply chain. Additionally, radio-frequency 
identification (RFID) technology enables the improvement of information flow within logistic processes. Despite 
the benefits that can be offered by intelligent packaging introduced in the supply chain, the current technological 
barriers, the costs of implementing these solutions and the real need for complex and faster information about 
loads and their surrounding remain debatable. 
Keywords: intelligent packaging, time and temperature indicators, freshness indicators, RFID. 

 

Wstęp  

Logistyczne łańcuchy dostaw przechodzą nieustanną ewolucję, implementując różnego 
rodzaju nowości technologiczne w sferze przepływu zarówno towarów, jak i informacji 
[Poyatos-Racionero i in. 2018]. Pojawienie się nowych materiałów oraz form 
konstrukcyjnych opakowań usprawnia przebieg procesów logistycznych, przyczynia się do 
lepszego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia strat. Technologie usprawniające 
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zbieranie i przepływ informacji o towarach i warunkach realizacji procesów logistycznych 
także poprawiają efektywność realizowanych procesów logistycznych, zwiększają ilość  
i aktualność informacji niezbędnych do ich zarządzania [AIPA 2020]. Opakowania są 
nieodłącznym elementem funkcjonowania łańcuchów dostaw. Szacuje się, że od 90 do 97% 
różnego rodzaju produktów wytwarzanych na świecie wymaga wsparcia zastosowania 
opakowań w trakcie transportu i magazynowania [Zenka-Podlaszewska i Tichoniuk 2012]. 
Opakowania odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wymaganej podatności magazynowo-
transportowej produktów w łańcuchu logistycznym Właściwie dobrane opakowanie nie tylko 
przyczynia się do obniżenia strat w łańcuchu logistycznym, a zastosowanie nowoczesnych 
materiałów opakowaniowych, przemyślanych form konstrukcyjnych czy też funkcjonalnych 
etykiet umożliwia zwiększenie wydajności realizowanych procesów logistycznych [Verghese 
i in. 2013]. Na rysunku 1 zestawione zostały potencjalne przyczyny możliwych strat 
pojawiających się w łańcuchu dostaw oraz możliwości ich ograniczenia poprzez 
wprowadzenie odpowiednich rozwiązań opakowaniowych. 

 
 

Rysunek 1. Potencjalne przyczyny strat w łańcuchu dostaw oraz rozwiązania opakowaniowe 

możliwe do zastosowania w celu redukcji strat  

Figure 1. Potential causes of losses in the supply chain and packaging solutions that can be 

used to avoid them 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie [Verghese i in.]/own studies based on 

[Verghese et al. 2013]. 
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Efektywność systemów logistycznych i rozwiązań opakowaniowych w łańcuchach 

dostaw staje się coraz istotniejsza nie tylko w kwestii ograniczania potencjalnych strat, ale 

także przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw [Zachłowski 2016]. 

Wybór odpowiedniego opakowania może przyczynić się do ograniczenia zbędnych zapasów, 

usprawnienia procesów logistycznych, bardziej precyzyjnej informacji o ładunku, a przede 

wszystkim do lepszego zabezpieczenia towaru w transporcie i składowaniu [Vergese i in. 

2013, Poyatos-Racionero i in. 2018]. Tradycyjne opakowania i materiały opakowaniowe 

zapewniają wszystkie wyżej wymienione funkcje logistyczne oraz informacyjne, ale rozwój 

nowych rozwiązań opakowaniowych podnosi ich funkcjonalność i użyteczność na wyższy 

poziom. 

Opakowania inteligentne mogą zwiększyć dostępność bieżących informacji o towarach  

i warunkach realizacji procesów logistycznych, co z kolei umożliwi szybką reakcję na zmiany 

zachodzące w łańcuchu dostaw. Rozwiązania z zakresu opakowań aktywnych, takie jak 

dostępne już na rynku wskaźniki czasu i temperatury (TTI, ang. Time Temperature 

Indicators) lub wskaźniki szczelności opakowań, a także wciąż rozwijane wskaźniki 

świeżości żywności, sygnalizują bezpośrednio na zmiany zachodzące w otoczeniu produktu, 

które z kolei wpływają na stan zapakowanego towaru [Shaefer i Cheung 2018, Tichoniuk 

2019]. Wspomniane wskaźniki świeżości mogą informować o rzeczywistym stanie 

zapakowanych towarów i w ten sposób wskazywać uczestnikom łańcucha dostaw realny 

termin przydatności do spożycia/użyteczności. Sygnalizacja terminu trwałości towaru zmienia 

się w ten sposób na bieżąco, w zależności od warunków przechowywania i/lub transportu. Nie 

jest ona niezmienna, tak jak informacja o dacie przydatności do użycia lub spożycia 

zamieszczana na tradycyjnej etykiecie. Wprowadzenie wskaźników świeżości lub 

wskaźników czasu i temperatury (pośrednio także funkcjonujących jako wskaźniki świeżości) 

przybliża uczestników łańcucha dostaw do wdrożenia dynamicznego podejścia do okresu 

przydatności produktów (DSL, ang. Dynamic Shelf Life) i odejście od sztywno ustalonych 

okresów trwałości (FSL, ang Fixed Shelf Life) [Herbon i in. 2012, Tromp i in. 2012]. 

Sprawniejszy przepływ informacji o towarach jest możliwy dodatkowo poprzez 

wprowadzenie nowoczesnych nośników danych, zaliczanych również do elementów 

opakowań inteligentnych, takich jak systemy zdalnej identyfikacji radiowej (RFID, ang. 

Radio-frequency Identification) [Müller i Schmid 2019]. Systemy RFID powiązane  

z elektronicznymi sensorami monitorującymi parametry (np. temperatura, wilgotność) 

stanowią najbardziej zaawansowany przykład elementów opakowań inteligentnych, które 
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mogą być zastosowane do zwiększenia efektywności działania łańcuchów dostaw oraz 

ograniczenie strat w nich występujących [Ghaani i in. 2016, Cerqueira i in. 2018]. 

 

Opakowania inteligentne – obszary zastosowań w łańcuchach dostaw 

Opakowania inteligentne służą głównie poprawie dostępności informacji o zapakowanym 

towarze i jego otoczeniu poprzez poszerzenie tradycyjnej (niezmiennej w czasie) 

funkcjonalności informacyjnej opakowań [Lisińska-Kuśnierz 2010]. Elementy w nich 

zastosowane służą do rozpoznawania i przekazywania na bieżąco informacji o zapakowanym 

produkcie (np. trwałości, dojrzałości) lub jego otoczeniu (np. wilgotności, temperaturze). 

Monitorowane parametry są bardzo przydatne w nadzorowaniu przebiegu transportu  

i składowania towarów, a pozyskiwane w czasie rzeczywistym informacje mogą usprawnić 

działanie łańcucha dostaw oraz wesprzeć proces podejmowania decyzji przez każdego z jego 

uczestników. Inteligentne systemy opakowaniowe opierają się na wskaźnikach i sensorach, 

ale także obejmują nowoczesne metody zbierania i przekazywania danych. Podstawową 

technologią rozwijaną w tym względzie jest zdalna identyfikacja radiowa (RFID), która może 

być zespolona z różnymi sensorami i innymi elementami układów elektronicznych (np. 

automatycznego zbierania danych, lokalizacji przesyłek itp.) [Fuertes i in. 2016]. Wiele 

rozwiązań z zakresu opakowań inteligentnych jest już dostępnych na rynku lub jest 

intensywnie rozwijana, mimo to koszty ich wdrożenia oraz ograniczenia natury technicznej 

spowalniają upowszechnianie się tych technologii [Mlalila i in. 2016]. Znaczącym 

utrudnieniem jest wciąż fakt, że większość rozwiązań z zakresu opakowań inteligentnych 

działa bez zarzutu w warunkach modelowych, trudności pojawiają się natomiast w trakcie 

wprowadzania ich do praktycznego użytku np. ze względu na zmienne warunki otoczenia  

i trudności z aktywacją wskaźników/sensorów [Fuertes i in. 2016].  

 

Wskaźniki i sensory 

Zdecydowana większość opakowań inteligentnych opiera się na działaniu wskaźników 

lub sensorów monitorujących określony parametr bądź parametry produktu lub jego 

otoczenia. W ten sposób sprawdzana jest obecność lub stężenie określonych substancji 

chemicznych albo intensywność badanego zjawiska [Ahmed i in. 2018]. Wskaźnik lub sensor 

jest zlokalizowany wewnątrz opakowania lub po jego zewnętrznej stronie – w zależności od 

tego, jaki parametr monitoruje [Ghaani i in. 2016]. Najpopularniejszymi rodzajami opakowań 

aktywnych, mającymi zastosowanie w łańcuchach dostaw, są opakowania wyposażone we 

wskaźniki czasu i temperatury (TTI), wskaźniki szczelności opakowań (czujniki gazu) oraz 
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wskaźniki świeżości (stosowane głównie do pakowania żywności) [Schaefer i Cheung 2018]. 

Największy potencjał rynkowy mają wskaźniki TTI ze względu na relatywnie niską cenę oraz 

prostotę obsługi i interpretacji uzyskiwanych informacji. W tabeli 1 zestawione zostały 

przykłady popularnych opakowań inteligentnych (wskaźników) dostępnych na rynku. 

 

Tabela 1. Przykłady komercyjnie dostępnych opakowań inteligentnych  

Table 1. Examples of commercially available intelligent packaging systems  

Rodzaj opakowania 
inteligentnego Nazwa handlowa Producent 

Wskaźniki czasu i temperatury 
(TTIs) 

3 M Monitor MarkTM 3 M Company 
Fresh Check® Temptime Corp. 
FreshCode® Varcode Ltd. 
OnVuTM Freshpoint and Ciba 
Timestrip® PLUSTM Timestrip PLC. 
TopCryo® TRACEO 
VITSAB® VITSAB International AB 

Wskaźniki szczelności 
opakowania 

Ageless Eye® Mitsubishi Gas Chemical 
Novas® Insignia Technologies 

Wskaźniki świeżości  

Fresh Tag® COX Technologies 
Raflatac VTT and UPM Raflatac 
RipeSense RipeSense 

SensorQ® DSM NV and Food Quality Sensor 
Interational Inc. 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie [Fuertes i in. 2016, Ahmed i in. 2018, 

Poyatos-Racionero i in. 2018]/own study based on [Fuertes et al. 2016, Ahmed et al. 2018, 

Poyatos-Racionero et al. 2018] 

 

Bezprzewodowa komunikacja radiowa (RFID) 

Ze względu na konieczność intensywnej wymiany informacji w łańcuchu dostaw jednym 

z popularniejszych rozwiązań z zakresu opakowań inteligentnych są systemy 

bezprzewodowej komunikacji radiowej (RFID). Systemy RFID są pewnego rodzaju następcą 

technologii identyfikacji optycznej, ponieważ oferują bezkontaktowe oraz niewymagające 

bezpośredniego połączenia (bez konieczności odczytu danych w polu widzenia) 

przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym [Müller i Schmid 2019]. Znaczniki RFID 

(etykiety, tagi) mają różną formę i są podzielone zasadniczo na grupy urządzeń aktywnych, 

pasywnych oraz półaktywnych (półpasywnych) w zależności odswojej konstrukcji (głównie 

powiązanej z rodzajem zasilania danego urządzenia). Przekazywanie danych poprzez 
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transmisję fal elektromagnetycznych (radiowych) między znacznikami RFID a odbiornikami 

zlokalizowanymi w środkach transportu, elementach wyposażenia magazynów oraz  

w mobilnych urządzeniach kontrolujących przebieg procesów logistycznych usprawnia 

przepływ informacji o ładunkach znajdujących się w łańcuchu dostaw oraz zwiększa 

możliwość ich śledzenia w trakcie transportu i przechowywania [Fang i in. 2017]. Bardziej 

efektywny proces zbierania i przepływu informacji poprawia funkcjonowanie łańcucha 

dostaw. Znaczniki RFID mogą być także połączone z czujnikami (sensorami) monitorującymi 

określone parametry towaru lub jego otoczenia. Zbierane dane są w takim układzie 

przekazywane na bieżąco do systemu nadzorującego dany proces magazynowy lub 

transportowy. Najczęściej wskaźnik RFID jest połączony z sensorem czasu i temperatury, 

umożliwiając w ten sposób bieżący monitoring warunków temperaturowych panujących  

w łańcuchu dostaw. W tabeli 2 zaprezentowano przykładowe elementy technologii RFID 

powiązane z sensorami, które są dostępne na rynku. 

 

Tabela 2. Przykłady powiązania sensorów czasu i temperatury z technologią RFID  

Table 2. Examples of RFID systems connected with time temperature sensors  

Element technologii RFID Nazwa handlowa Producent 

Tag z sensorem czasu i temperatury  Easy2log® CAEN RFID Srl 

Tag z sensorem czasu i temperatury CS8304 Convergence Systems Ltd. 

Tag z sensorem czasu i temperatury TempTRIP TempTRIP LLC 

Moduł z zintegrowanym sensorem 
czasu i temperatury  

Intelligent box Mondi Plc 

Moduł z zintegrowanym sensorem 
czasu i temperatury 

Intelligent fish box Craemer Group GmbH 

Źródło/Source: opracowanie własne na podstawie [Reallini i Marcos 2014, Fuertes i in. 2016, 

Poyatos-Racionero i in. 2018]/own study based on podstawie [Reallini and Marcos 2014, 

Fuertes et al. 2016, Poyatos-Racionero et al. 2018]. 

 

Korzyści i ograniczenia wykorzystania opakowań inteligentnych w łańcuchu dostaw 

Inteligentne systemy opakowaniowe mogą być zastosowane w łańcuchu dostaw w celu 

dokładniejszego monitorowania stanu zapakowanych towarów i dynamicznego 

dostosowywania sposobu ich obsługi do zastanych warunków. Opakowania inteligentne 

oprócz usprawnienia przepływu informacji o produktach umożliwiają także wprowadzenie 

urealnionych terminów ich przydatności (DSL) [Buisman i in. 2019]. Przykładowo, szybko 
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psująca się żywność, która jest wrażliwa na niekorzystne warunki otoczenia (np. surowe 

mięso, przetwory rybne, nabiał) posiada na swoich opakowaniach daty przydatności do 

spożycia określone dla zalecanych (optymalnych) warunków przechowywania (FSL), ale 

rzeczywisty stan tych produktów zależy w znacznej mierze od realnych warunków. Dla celów 

bezpieczeństwa nie można dystrybuować żywności o przekroczonych datach przydatności, 

ale często te wyroby nadal nadają się jeszcze do spożycia przez dłuższy czas. Z kolei 

zastosowanie niewłaściwych warunków przechowywania i transportu może spowodować 

szybkie pogorszenie jakości wymienionych produktów, które nie będzie widoczne  

i pozostanie w sprzeczności z oznaczeniami na opakowaniu. Obie sytuacje generują straty 

towarów w łańcuchu dostaw i mogą być ograniczone poprzez wprowadzenie inteligentnych 

wskaźników świeżości lub pośrednio działających wskaźników TTI, które wskazywałyby na 

niepożądane warunki przechowywania i/lub transportu. W badaniach przeprowadzonych na 

wybranych rynkach europejskich konsumenci sygnalizowali, że zastosowanie wskaźników 

TTI przyczynia się do większego poziomu jakości i bezpieczeństwa produktów [Pennanen  

i in. 2014]. Badanie to wykazywało również obawy konsumentów, a nawet ograniczone 

zaufanie do działań rynkowych producentów i sprzedawców żywności. Konsumenci ze 

wszystkich krajów biorących udział w badaniu (Finlandia, Francja, Niemcy i Grecja) uważali, 

że wprowadzenie opakowań inteligentnych (wskaźników TTI) zapewni większe zaufanie do 

poszczególnych uczestników łańcucha dystrybucji żywności oraz pomoże im w trakcie 

wyboru produktów w trakcie zakupów i w kontroli marnowania żywności w domu.  

W badaniach nad korzyściami i kosztami wdrażania najpopularniejszych wskaźników 

czasu i temperatury (TTI) do systemu dystrybucji łatwo psującej się żywności oceniono 

możliwość różnicowania cen w zależności od wartości towarów (przetworów rybnych) oraz 

kosztów zastosowanych wskaźników [Herbon i in. 2012]. Były to badania modelowe, ale 

uwzględniały zastosowanie trzech rodzajów opakowań: pozbawionych wskaźników TTI, 

wyposażonych we wskaźniki TTI informujące tylko o przekroczeniu krytycznej temperatury 

przechowywania i transportu towarów oraz opakowania umożliwiające przewidywanie 

rzeczywistego terminu zepsucia się zapakowanych produktów (wszystkie rodzaje opakowań 

inteligentnych miały odpowiednią cenę – rosnącą w miarę stopnia zaawansowania 

technologii). Wyniki badań pokazały, że proste wskaźniki TTI mogą zwiększyć zyski dzięki 

ograniczeniu marnotrawstwa żywności, nie generując przy tym znaczących kosztów 

wprowadzenia opakowań inteligentnych do łańcucha dostaw. Bardziej zaawansowane  

(i droższe) rozwiązania opakowaniowe wymagają dokładniejszego skalkulowania, czy są one 

opłacalne w kontekście wartości transportowanych i magazynowanych towarów, i czy jest to 
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korzystne ze względu na koszt wprowadzenia i utrzymania inteligentnych systemów 

pakowania. 

 

Podsumowanie  

Opakowania inteligentne stwarzają wiele możliwości usprawnienia procesów 

przebiegających w łańcuchach dostaw, głównie dzięki możliwości sprawniejszej identyfikacji 

stanu zapakowanych produktów i ich otoczenia oraz przekazywania informacji o tym  

w czasie rzeczywistym. Jednak ich przydatność zależy w dużej mierze od rzetelności 

przedstawianych informacji, kosztów realizacji (zarówno ekonomicznych, jak  

i organizacyjnych) oraz realnego zainteresowania uczestników łańcucha dostaw tak 

szczegółowym monitoringiem. Inteligentne systemy pakowania oferują szeroką gamę 

narzędzi, takich jak dedykowane wskaźniki (czasu i temperatury, świeżość żywności lub 

integralność opakowania), wydajne nośniki danych (np. tagi RFID) oraz sensory 

zintegrowane z elementami komunikacyjnymi, które mogą zwiększyć efektywność procesów 

logistycznych. Jeśli uda się skutecznie i opłacalnie wdrożyć opakowania inteligentne do 

łańcucha dostaw, to mogą one zmniejszyć straty na każdym etapie poprzez skuteczniejsze 

monitorowanie jakości produktu, precyzyjną kontrolę warunków przechowywania  

i transportu, lepszą komunikację i transfer danych oraz inne możliwości, które oferują 

inteligentne systemy pakowania. 
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