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1.1. Istota logistyki 

1.1.1. Definicja logistyki 

 

Termin „logistyka” pierwszy raz pojawił się w pracach na temat ekonomii oraz 

zarządzania, w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych, lecz dopiero w latach 

osiemdziesiątych znalazł swoje stałe miejsce w gospodarkach krajów rozwiniętych. Źródeł 

pojęcia „logistyka” można poszukiwać w działaniach wojskowych, które polegały na 

dyslokacji oraz zaopatrzeniu wojsk i sprawnym przygotowaniu akcji militarnych. W roku 1991 

przeprowadzono operację „Pustynna Burza”, której perfekcyjne przygotowanie od strony 

logistycznej zagwarantowało spektakularny sukces armii amerykańskiej w starciu z wojskami 

irackimi. 

Zdefiniowanie istoty logistyki wymaga ujęcia jej w skali marko- i mikroekonomicznej. 

Logistyka makroekonomiczna jest całokształtem procesów logistycznych rozpatrywanych w 

szerszej skali (m.in. gospodarki narodowej), ale może być także rozpatrywana w skali regionu, 

działu gospodarki narodowej albo kontynentu. W ramach tej logistyki można dość dowolnie 

określać różne modelowe układy oraz zakresy logistyczne, w przypadku gdy są one potrzebne 

do dokonania odpowiednich analiz przepływu dóbr od źródeł ich pozyskania poprzez kolejne 

fazy przetwórstwa, aż do miejsc końcowego popytu. 

Natomiast logistyka mikroekonomiczna jest logistyką konkretnego podmiotu 

gospodarczego. Tego typu ujęcie ma kluczowe znaczenie do zrozumienia istoty oraz treści 

logistyki. W związku z tym wszystkie następne uwagi będą odnosić się do logistyki w ujęciu 

mikroekonomicznym.1 

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele definicji pojęcia „logistyka”. 

Niewątpliwie jednak w sferze mikroekonomicznej logistyka jest elementem strategii 

zarządzania firmą. Jest to proces kierowanie ruchem surowców, półfabrykatów oraz gotowych 

produktów i przepływ związanych z tym informacji między miejscami ich pochodzenia oraz 

konsumpcji, zaczynając od pierwotnego producenta, a kończąc na finalnym odbiorcy, przez 

wszystkie fazy procesów przetwarzania.  

Amerykańska Rada Zarządzania Logistycznego uznaje, iż logistyka to proces 

planowania, realizacji oraz kontrolowania sprawnego i skutecznego ekonomicznie przepływu 

oraz składowania surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz usług i 

                                                 
1 F. J. Beier, Logistyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, s. 21. 
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związanej z tym informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji – w celu zaspokojenia 

wymagań klientów. 

Innym określeniem logistyki jest tzw. definicja 7W, zgodnie z którą celem działań 

logistycznych jest dostarczenie: 

 Właściwemu klientowi; 

 Właściwych produktów; 

 We właściwej ilości; 

 We właściwej kondycji; 

 We właściwym miejscu; 

 We właściwym czasie; 

 Po właściwych kosztach.2 

Stosowana jest także jako definicja logistyka reguła 4C, która jest związana z klientem 

– jego potrzebami, kosztami, wygodą zakupu oraz dostarczonymi informacjami. 

Najbardziej lapidarna definicja brzmi: logistyka jest procesem zarządzania całym 

łańcuchem dostaw. Łańcuch dostaw jest rozumiany jako przepływ materiałów oraz usług od 

ich oryginalnych źródeł przez wszystkie formy pośrednie, aż do postaci, w której produkty oraz 

usługi są konsumowane przez finalnego odbiorcę. W związku z czym swym zasięgiem 

obejmuje źródła surowców, zakupy oraz gromadzenie surowców, przepływ materiałów 

wewnątrz przedsiębiorstwa, przechowywanie produktów końcowych, ich dystrybucję, 

transport, spedycję oraz magazynowanie. „Łańcuch dostaw” jest koncepcją, która koncentruje 

swoją uwagę na współpracy oraz współzależnościach kolejnych producentów oraz 

konsumentów, którzy stanowią ogniwa łańcucha. Zalicza się do nich dostawców, producentów, 

hurtowników, detalistów oraz klientów (odbiorców). W całym łańcuchu dostaw występuje 

przepływ produktów od dostawców do klientów w jedną stronę, a także przepływ pieniądza w 

stronę odwrotną tj. od odbiorców do dostawców. Spoiwem łączących przepływ rzeczowy oraz 

finansowy jest informacja. 

Logistyka to dziedzina działalności obejmująca kompleks zadań z zakresu fizycznego 

oraz organizacyjnego przepływu materiałów oraz towarów. W jej ramach można 

wyszczególnić trzy główne fazy: 

 Zaopatrzenie firmy w czynniki produkcyjne, głównie w materiały, surowce oraz 

półfabrykaty – faza zaopatrzenia; 

                                                 
2 M. Kaliczyńska, Logistyka – cele i kierunki rozwoju, Pomiary Automatyka Robotyka nr 10/2009, s. 5 – 8. 
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 Przepływ tych czynników w samym procesie produkcji – faza produkcji; 

 Dystrybucję wyrobów gotowych – faza zbytu. 

Głównym zadaniem logistyki jest znalezienie optymalnych rozwiązań organizacyjnych, 

technicznych oraz technologicznych, przyczyniających się do racjonalizacji fizycznego 

przepływu dóbr rzeczowych w obrębie powyższych trzech faz. Rozwiązania te muszą 

zagwarantować: 

 Możliwie niski poziom zapasów materiałów oraz wyrobów gotowych, pociągający za 

sobą krótki okres zamrożenia kapitału obrotowego; 

 Krótki okres przepływu dóbr fizycznych oraz informacji; 

 Wysoki poziom wykorzystania potencjału produkcyjnego; 

 Niski poziom kosztów; 

 Wysoki poziom obsługi klientów. 

W związku z mnogością definicji logistyki w literaturze przedmiotu należy ją 

rozpatrywać co najmniej w trzech aspektach:3 

 Koncepcyjno-funkcjonalnym, wg którego logistyka stanowi koncepcję systemowego i 

zintegrowanego sposobu zarządzania przepływami dóbr oraz informacji; 

 Przedmiotowo-strukturalnym, gdzie logistyka jest pojmowano jako proces przepływów 

towarowych, a także kompleks czynności związanych z ich realizacją; 

 Efektywnościowym, który wskazuje na potencjał logistyki jako determinanty wzrostu 

efektywności, która jest zorientowana na zagwarantowanie klientom określonego 

poziomu obsługi, przy jednoczesnej racjonalizacji struktury kosztów logistyki. 

Reasumując można stwierdzić, że logistyka jest ciągle obecna w naszym otoczeniu. 

Nawet jeżeli ludzie nie uświadamiają sobie tej obecności, to i tak stale się z nią stykają w 

różnych formach. Idąc albo podróżując na trasie z domu do szkoły i z powrotem, jadąc na 

spotkanie ze znajomymi, wyjeżdżając na letnie wakacje, obserwując inne osoby podróżujące, 

pociągi towarowe oraz samochody ciężarowe transportujące ładunki, rozładowywane przed 

sklepami albo na ich zapleczach. Obserwując jak są ładowane albo rozładowywane. Również 

złoszcząc się na spóźniający autobus albo kiedy rano w kiosku zabraknie naszej ulubionej 

gazety uczestniczymy w logistyce.4  

                                                 
3 B. Słowiński, Wprowadzenie do logistyki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008, 

s. 19. 
4 M. Ciesielski (red.), Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005, s. 43. 
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1.1.2. Systemy logistyczne i ich podział 

 

System logistyczny jest system sztucznym, stworzonym przez człowieka i ma on na celu 

przemieszczanie dóbr i/lub osób. System ten jest systemem techniczno-społecznym, gdyż jego 

elementami są zarówno maszyny oraz urządzanie służące przemieszczania dóbr i/lub osób, 

przemieszczane dobra i/lub osoby, maszyny oraz ludzie, którzy zarządzają tym 

przemieszczaniem. Realizowany mechanizm transformacji polega na przemieszczaniu, a wiec 

zmianie miejsca, w którym znajduje się określone dobro albo osoba, transformacja ta 

realizowana jest po ty, by określone dobo albo osobę przemieścić na miejsce przeznaczenia, a 

więc tak gdzie z jakichś względów dobro powinno się znaleźć, a osoba chce się znaleźć. Taka 

charakterystyka systemu logistycznego jest bardzo ogólna. Można ją uszczegółowić, 

wprowadzając ogólny model systemy logistycznego, który nazywany jest łańcuchem 

przepływu (przemieszczania) dóbr. System logistyczny w tym modelu złożony jest z czterech 

strumieni:5 

1. Strumień dóbr – tworzą go przemieszczające się dobra materialne; 

2. Strumień informacji – steruje przemieszczaniem się dóbr materialnych. Informacje 

określają, kiedy, gdzie oraz w jakiej ilości nastąpi przemieszczenie dóbr – stąd 

wiadomo, gdzie, kiedy oraz w jakiej ilości określone dobro się znajduje, czy też, do jest 

czasem równie istotne – gdzie się znajdowało. Występuje bliski stosunek między 

przepływem dóbr materialnych a przepływem informacji. Zasada, która określa ten 

związek nazywana jest „pierwszą zasadą logistyki” i mówi, iż każde przemieszczenie 

dóbr materialnych powinno zawsze być poprzedzone przepływem informacji, a każe 

przemieszczenie dóbr materialnych powinno wywoływać przepływ informacji; 

3. Strumień pieniędzy – płatność za przemieszczone dobra; 

4. Strumień powtórnego zagospodarowania – zużyte dobra materialne przemieszczane są 

w celu ich ponownego wykorzystania albo utylizacji.  

Systemy logistyczne przedsiębiorstw (systemy mikrologistyczne) obejmują takie procesy 

logistyczne jak: zakupy, zarządzanie zapasami, magazynowanie, pakowanie oraz transport. 

Integrację oraz koordynację procesów, które zachodzą w systemie logistycznym 

przedsiębiorstwa można uzyskać tylko w wyniku zintegrowanego zarządzania wszystkimi 

                                                 
5 M. Fertsch, Podstawy logistyki. Podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Biblioteka Logistyki, 

Poznań 2008, s. 23. 
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procesami logistycznymi, które zachodzą w ramach podsystemów logistycznych: zaopatrzenia, 

produkcji, sprzedaży oraz serwisu.6 

                                                 
6 K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, Oficyna Wydawnicza 

SGH, Warszawa 2005, s. 63. 


