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Streszczenie

Tempo zmian, jakie zachodz  w wiatowych gospodarkach, poci ga za sob

konieczno  nieustannego wprowadzania innowacyjnych rozwi za . Niekiedy inno-

wacje w przedsi biorstwie wymuszaj  firmy, które znajduj  si  we wspólnym a cuchu

dostaw. Dynamizm wiatowego rynku us ug logistycznych przyczynia si  do rozwoju 

technologii, dzi ki czemu poszukiwane s  najlepsze rozwi zania logistyczne, które 

wspieraj  procesy produkcyjne, us ugowe i informacyjne. Nowe technologie informa-

cyjne w logistyce odnosz  si  nie tylko do nowoczesnych narz dzi informatycznych, ale 

przede wszystkim opieraj  si  na innowacyjnym podej ciu do ich roli w budowaniu 

warto ci firmy. Celem opracowania jest wyodr bnienie innowacyjnych rozwi za , któ-

re s  ukierunkowane na rozwój systemu logistycznego. 

S owa kluczowe: logistyka, innowacje 

Wprowadzenie

Zachodz ce w gospodarce zmiany dotycz ce przej cia od rynku producen-
ta do rynku konsumenta spowodowa y zmian  warunków, w jakich przedsi -
biorstwa musz  wytwarza  swoje produkty i je zbywa . Zmniejszona ywot-
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no  produktów spowodowana ich szybkim starzeniem si , która powoduje 
konieczno  skrócenia cyklów produkcyjnych, oraz wzrastaj cy popyt na towa-
ry wysokowarto ciowe i w dobrej jako ci, wymagaj  skierowania si  ku ryn-
kowi klienta. Przej cie do rynku rz dzonego przez odbiorc  zmusza jego pod-
mioty do zbadania i poznania potrzeb klienta w odniesieniu do towarów, us ug
oraz sposobu organizacji a cucha dostaw, a tak e wdra ania innowacyjnych 
rozwi za  logistycznych w przedsi biorstwach. Celem artyku u jest wskazanie 
koncepcji, a tak e wyszczególnienie oraz omówienie wybranych, ukierunkowa-
nych na rozwój systemu logistycznego, innowacyjnych rozwi za , które mog
by  wykorzystywane w polskich i zagranicznych przedsi biorstwach. 

1. Cel i zakres logistyki 

Mo liwo ci agodzenia dysproporcji mi dzy czasem produkcji dóbr  
i us ug, a tak e ich dystrybucji, jest logistyka. Mo na j  definiowa  jako proces 
zarz dzania ca ym a cuchem dostaw, pocz wszy od wydobywania surowców, 
a  do ostatecznego przekazania dóbr i us ug konsumentom. W tym rozumieniu 
logistyka jest interdyscyplinarn  dziedzin  wiedzy cz c  zagadnienia produk-
cji, dystrybucji, transportu i magazynowania w kontek cie gospodarki prze- 
strzennej.

W praktyce w zarz dzaniu przedsi biorstwami koncepcja logistyki jest 
wykorzystywana na coraz szersz  skal  i z coraz wi kszymi efektami. Najnow-
sza literatura wiatowa wskazuje wyra nie na rosn c  potrzeb  i na coraz licz-
niejsze przejawy systemowego traktowania oraz kszta towania funkcji i proce-
sów logistycznych w aspektach integracyjnych i strategicznych, co znajduje 
wyraz w rozwoju i ewolucji logistyki w kierunku koncepcji zintegrowanego 
zarz dzania.

Poj cie „logistyka” nie jest jednoznacznie okre lone ani zdefiniowane  
w wiecie nauki. Na skutek du ego zainteresowania tematyk  logistyczn  po-
wsta o wiele poj  i koncepcji teoretycznych, w których akcentuje si  ró no-
rodne znaczenia logistyki w zale no ci od przyj tego punktu odniesienia. Za-
równo w literaturze zagranicznej, jak i krajowej ka dy autor inaczej interpretuje 
to zagadnienie, odnosz c je zarówno do praktyki gospodarczej, jak i do dziedzi-
ny wiedzy ekonomicznej. Jedn  z definicji podali Frederick J. Beier i Krzysztof 
Rutkowski, którzy stwierdzili, e przez logistyk  rozumie si  z regu y poj cie 
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oznaczaj ce zarz dzanie dzia aniami przemieszczania i sk adowania, które maj
u atwi  przep yw produktów z miejsc pochodzenia do miejsc finalnej konsump-
cji, jak równie  zwi zan  z nimi informacj  w celu zaoferowania klientowi 
odpowiedniego poziomu obs ugi po rozs dnych kosztach1. Autorzy tej definicji 
podkre laj  szczególne znaczenie koordynacji przep ywu surowców, materia-
ów i wyrobów gotowych do konsumentów, minimalizacji kosztów tego prze-

p ywu, a tak e podporz dkowania dzia alno ci logistycznej wymogom obs ugi
klienta. Inn  definicj  logistyki zaproponowali L. Garbarski, I. Rutkowski  
i W. Wrzosek, którzy rozumiej  j  jako zintegrowany system kszta towania
i kontroli procesów fizycznego przep ywu towarów oraz ich informacyjnych 
uwarunkowa  zmierzaj cych do osi gni cia mo liwie najkorzystniejszych rela-
cji mi dzy poziomem wiadczonych us ug (poziomem obs ugi odbiorców)  
a poziomem i struktur  zwi zanych z tym kosztów2.

Mnogo  definicji wskazuje na fakt gwa townego rozwoju koncepcji logis-
tycznej w ci gu ostatniego pó wiecza. Zainteresowanie t  p aszczyzn  zarz -
dzania spowodowane jest walk  o przetrwanie firm na coraz bardziej konkuren-
cyjnym rynku, konieczno ci  obni ania kosztów i podnoszenia jako ci obs ugi 
klienta.

Przep yw fizyczny dóbr materialnych w warunkach wspó czesnej gospo-
darki staje si  coraz bardziej skomplikowany. Wymaga on odpowiednich in-
formacji i okre lonego ich przetwarzania. Umocnienie pozycji producenta na 
rynku i sprostanie wymogom konkurencji umo liwia zapewnienie w a ciwej 
obs ugi klienta. Polega ona przede wszystkim na dostarczeniu klientom odpo-
wiednich towarów w odpowiedniej ilo ci i kondycji, odpowiednim czasie 
i miejscu, po odpowiednich kosztach. Nale y dba  o niezb dny poziom zado-
wolenia klienta, zwracaj c uwag  na to, aby koszty globalne by y mo liwie 
najni sze. Mo na to uzyska  chocia by poprzez usprawnienie zarz dzania pro-
cesami przep ywu dóbr rzeczowych i w konsekwencji pe ne zaspokojenie mate-
rialnych potrzeb uczestników procesów logistycznych czy te  zwi kszenie efek-
tywno ci przep ywu, co wyra a si  przede wszystkim obni eniem kosztów 
przep ywu, a ujmuj c jak najszerzej – kosztów logistycznych3.

                                                          
1  F.J. Beier, K. Rutkowski, Logistyka, OW SGH, Warszawa 1995, s. 16. 
2  L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy,

PWE, Warszawa 1998, s. 390. 
3  C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsi biorstwie, PWE, Warszawa 

1999, s. 20. 
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W ostatnich latach w przedsi biorstwach mo na zaobserwowa  szereg 
zmian, które dotycz  w szczególno ci sfery zaopatrzenia i dystrybucji. Zmiany 
te najcz ciej polega y na nawi zywaniu wspó pracy z nowymi kooperantami, 
co przyczynia si  z regu y do przej cia lub konieczno ci zorganizowania no-
wych kana ów dystrybucji. 

Do g ównych zada  nowoczesnej logistyki zaliczy  mo na4:
– racjonalizacj  ca kowitych kosztów logistycznych, 
– racjonalizacj  systemu organizacyjnego przedsi biorstwa,
– stymulacj  integracji i hierarchizacji celów przedsi biorstwa,
– wspomaganie sk adników zarz dzania i strategii marketingowej, 
– rozwi zywanie problemów powstaj cych w miejscach styku przep ywu 

towarów i informacji, 
– stymulacj  wzrostu efektywno ci gospodarowania, 
– wykorzystanie efektu synergii w ca ej strukturze systemu logistycznego, 
– zwi kszanie elastyczno ci przedsi biorstwa,
– zwi kszanie przejrzysto ci rynku, 
– wspomaganie orientacji rynkowej przedsi biorstwa,
– stymulowanie serwisu i sprzeda y. 
Coraz cz ciej przedsi biorstwa poszukuj  nowych róde  zaopatrzenia 

oraz nowych kana ów zbytu. Dochodzi równie  do przekszta ce  struktury or-
ganizacyjnej, które poprzez usprawnienie systemu podejmowania decyzji 
umo liwiaj  zwi kszenie mo liwo ci adaptacji przedsi biorstw do dynamicz-
nych zmian zachodz cych na rynku. Wi kszego znaczenia nabieraj  równie
us ugi obce. Firmy najcz ciej korzystaj  z obcych us ug transportowych i spe-
dycyjnych, produkcji podzespo ów oraz specjalistycznych us ug firm marketin-
gowych. Stosunkowo niskie jest z kolei wykorzystanie obcych magazynów do 
przechowywania w asnych artyku ów, co wiadczy o tradycyjnym podej ciu
przedsi biorstw do tego zagadnienia5.

                                                          
4  P. Blaik, Logistyka, PWE, Warszawa 1997, s. 41. 
5  M. Ba towski, Zarz dzanie logistyczne w polskich przedsi biorstwach (2), „Gospodarka 

Materia owa i Logistyka” 1997, nr 7–8, s. 189–191. 
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2. Istota innowacji w funkcjonowaniu wspó czesnych przedsi biorstw

Konkurencyjna gospodarka powinna cechowa  si  nie tylko wzgl dnie
wysok  produktywno ci , sprawno ci  i efektywno ci  operacyjn , lecz tak e
posiada  takie cechy jak elastyczno , przedsi biorczo  i innowacyjno 6.

W potocznym rozumieniu termin „innowacja” odnosi si  do czego  nowe-
go i innego od dotychczasowych rozwi za . Firmy, które chc  by  innowacyj-
ne, musz  by  zdolne do tworzenia rodowiska, które b dzie gotowe na komer-
cjalizacj  owych nowo ci, a wi c ich szybkie wdra anie.

Wed ug Zbigniewa Pietrasi skiego „innowacje s  to zmiany celowo wpro-
wadzone przez cz owieka lub zaprojektowane przez uk ady cybernetyczne, 
które polegaj  na zast powaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi, oce-
nianymi dodatnio w wietle okre lonych kryteriów i sk adaj cymi si  w sumie 
na post p”7. Mo na wi c stwierdzi , i  innowacje s  nast pstwem post pu na-
ukowo-technicznego. Poza tym s  one ci le zwi zane z przedsi biorczo ci ,
a ich wdra anie obarczone jest wysokim stopniem ryzyka. 

Za prekursora innowacji uznawany jest Joseph Schumpeter, który definiuje 
je jako „nieci g e przeprowadzenie nowych kombinacji w pi ciu nast puj cych 
przypadkach: wprowadzenia nowego towaru czy nowej metody produkcji, 
otwarcia nowego rynku, zdobycia nowego ród a surowców lub pó fabrykatów, 
przeprowadzenia nowej organizacji jakiego  przemys u”8.

Przedsi biorstwo, które jest w stanie tworzy  innowacje, zdobywa  je i ab-
sorbowa , a tak e pozyskiwa  informacje o rozwi zaniach innowacyjnych, nosi 
miano przedsi biorstwa innowacyjnego9. Do najwa niejszych przes anek wybo-
ru innowacyjno ci jako wiod cego czynnika wp ywaj cego na konkurencj
nale 10:

– innowacyjno  ju  w samej nazwie zawiera element nowo ci i zmiany, 
ma charakter dynamiczny i rozwojowy, 

                                                          
6  J. Bossak, Teoria i metodologia. Krytyczna ocena stosowanych metod analizy, w: Pol-

ska. Raport o konkurencyjno ci. 2006. Rola innowacji w kszta towaniu przewag konkurencyjnych,
red. M.A. Weresa, Instytut Gospodarki wiatowej – SGH, Warszawa 2006, s. 249. 

7  A. Jasi ski, Przedsi biorstwo innowacyjne na rynku, Ksi ka i Wiedza, Warszawa 
1992, s. 26. 

8  J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104. 
9  J. Bogdanienko, Innowacyjno  przedsi biorstw, Wyd. UMK, Toru  2004, s. 59. 
10  A. Sosnowska, Poj cie konkurencyjno ci przedsi biorstw, w: ród a przewagi konku-

rencyjnej przedsi biorstw, Materia y i Prace IFGN, OW SGH, Warszawa 2002, s. 10. 
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– innowacyjno  jest czynnikiem powi zanym z pozosta ymi czynnikami 
oddzia uj cymi na wzrost konkurencyjno ci,

– innowacje silnie oddzia uj  na kreowanie popytu rynkowego, który 
z kolei jest niezwykle wa nym czynnikiem kszta towania si  konkuren-
cyjno ci.

Dzi ki innowacjom mo liwe jest m.in.11:
– lepsze przystosowanie przedsi biorstwa do otoczenia, 
– podniesienie jako ci wyrobów i konkurencyjno ci ich sprzeda y, 
– zlikwidowanie barier i aktywizacja zasobów przez zwi kszenie ogólnej 

sprawno ci i efektywno ci dzia ania,
– usprawnienie organizacji i metod pracy, 
– poprawa warunków bezpiecze stwa pracy, 
– substytucja pracy ywej w nast pstwie lepszej organizacji i wy szej 

wydajno ci opartej na bogatszym i bardziej nowoczesnym wyposa eniu
technicznym, 

– zwi kszenie zdolno ci eksportowych. 
Wspó cze nie innowacje bardzo cz sto s  kojarzone ze zmian , jednak 

wi kszo  autorów podkre la, i  innowacj  mo na uto samia  ze zmian  jedy-
nie wtedy, kiedy jest ona korzystna dla organizacji. Andrzej Pomykalski stwier-
dza, e jedynie te produkty i us ugi, które mo na sprzeda , pozwol  obroni  lub 
wzmocni  pozycj  konkurencyjn  firmy12.

Innowacje, które dostarczaj  nowych warto ci klientom, przejawiaj  si
zazwyczaj w postaci nowych produktów, technologii, idei, podej , a tak e
systemów, które powinny generowa  korzy ci przede wszystkim dla klientów, 
którzy poprzez przywi zanie si  do firmy na podstawie swoich pozytywnych 
do wiadcze  zagwarantuj  wysok  rentowno  przedsi biorstwa.

Wraz z rozwojem sektora us ug zakres przedmiotowy innowacji znacznie 
si  rozszerzy  i wykroczy  poza sfer  techniki. Innowacje zacz to traktowa
w szerokim uj ciu jako dobro, us ug  lub pomys  postrzegane przez kogo  jako 
nowe. W definicji tej podkre la si , i  pomys  móg  ju  istnie , ale stanowi on 
innowacj  dla osoby postrzegaj cej go jako nowy13.

                                                          
11  W. Grudzewski, I. Hejduk, Projektowanie systemów zarz dzania, Difin, Warszawa 

2001, s. 48. 
12  A. Pomykalski, Zarz dzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa– ód  2001, s. 19. 
13  P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdra anie i kontrola, Gebethner i S-ka, 

Warszawa 1994, s. 15–28. 
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Innowacje przyczyniaj  si  równie  do obni enia kosztów lub wzrostu ja-
ko ci w produktach niematerialnych. Dzi ki przyrostowi jako ci us ugi mo liwe
jest chocia by skrócenie czasu obs ugi klienta, zwi kszenie zapotrzebowania na 
us ugi oferowane przez innowatora, zaspokajanie potrzeb wi kszej liczby na-
bywców, a co za tym idzie – wzrost rentowno ci przedsi biorstwa.

Obecnie innowacje stanowi  obszern  dziedzin  wiedzy, a ich wdra anie 
w przedsi biorstwie jest kluczowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. 

3. Zastosowanie innowacji w logistyce 

W dzisiejszych czasach podstawow  determinant  wzrostu atrakcyjno ci
towarów i us ug warunkuj c  rozwój rynku i eksportu oraz decyduj c  o pozy-
cji firmy w otoczeniu jest innowacyjno . Z tego wzgl du innowacje powinny 
by  wprowadzane zarówno w przedsi biorstwach maj cych ugruntowan  pozy-
cj  na rynku, jak i w firmach dopiero na niego wchodz cych. Poziom innowa-
cyjno ci przedsi biorstwa jest obecnie postrzegany nie tylko jako sposób uzy-
skania przewagi konkurencyjnej, ale tak e jako warunek pozostania na rynku. 

Innowacyjnych rozwi za  poszukuje coraz wi cej firm, w tym równie
firmy logistyczne. W zwi zku z panuj cymi na ca ym wiecie globalnymi ten-
dencjami, takimi jak chocia by skracanie czasu rozwoju oraz cyklu ycia pro-
duktu, redukcja szczebli wytwarzania, dostosowywanie produktu do klienta czy 
te  wzrost nacisku na koszty, wa ne dla ka dego przedsi biorstwa jest ci g e
doskonalenie procesu zarz dzania zapasami oraz wprowadzanie ró nego rodza-
ju ulepsze  i innowacji usprawniaj cych ten przebieg, a tak e obni aj cych 
wszelkie generowane koszty i stan zapasów. 

Najwi ksz  zach t  do wdra ania innowacji w logistyce jest zdecydowa-
nie mo liwo  pozytywnego wp ywu na szybko , pewno  i bezpiecze stwo 
dostaw ró nego rodzaju towarów przy zachowaniu optymalizacji kosztów. Za-
sadniczym problemem jest natomiast wybór obszaru i podej cia do innowacji, 
a tak e zespo u odpowiedzialnego za ich wdra anie.

Odpowiednie wykorzystanie zasobów posiadanych przez ka de przedsi -
biorstwo warunkuje zdobycie oraz utrzymanie silnej pozycji na rynku. Do zaso-
bów maj cych priorytetowe znaczenie w ka dej firmie zaliczy  mo na przede 
wszystkim wiedz , umiej tno ci zawodowe, a tak e do wiadczenie pracowni-
ków. Opieranie przewagi konkurencyjnej na wiedzy sprawia, e zarz dzanie 
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kapita em intelektualnym staje si  strategicznym obszarem dzia ania przedsi -
biorstwa. Firmy powinny stworzy  przedsi biorczy zespó  zarz dzaj cy we-
wn trz w asnego systemu oraz przyj  tak  polityk , która stworzy klimat in-
nowacyjno ci i przedsi biorczo ci. Mened erowie logistyki powinni wi c wy-
kazywa  si  twórcz  inwencj  oraz kreatywno ci , dostrzega  zbiorow  m -
dro  i wiedz  zespo u oraz odpowiednio ni  zarz dza  i wykorzystywa . Nale-
y jednak pami ta , e nie tylko kierownicy musz  rozumie  istot  wdra ania 

innowacji w przedsi biorstwie. Z tego wzgl du zatrudniane osoby powinny 
potrafi  dostrzega  i rozwi zywa  nietypowe problemy, umie  pracowa  w zes-
po ach, nie ba  si  wyzwa , a tak e by  otwarte na opinie i oceny innych oraz 
przygotowane do dzia ania w sytuacjach konfliktowych. 

Rozwi zania logistyczne nie przynosi yby po danych rezultatów bez od-
powiedniego wsparcia informatycznego. W ród przedsi biorstw wykorzystuj -
cych rozmaite strategie logistyczne wielkim zainteresowaniem ciesz  si  za-
awansowane technologie. Istotne znaczenie mo e odgrywa  poczta elektronicz-
na umo liwiaj ca prowadzenie korespondencji w kraju i za granic , a tak e we 
w asnej firmie. Bardzo wa ne jest tak e zaprojektowanie odpowiedniej bazy 
danych, która powinna by  wykonana zgodnie z konwencjami przyj tego mo-
delu danych. Rozwi zywanie z o onych problemów w sferze logistyki mo e
umo liwi  równie  odpowiedni sprz t informatyczny i oprogramowanie14.
Wspó czesne systemy informatyczne zarz dzania wynikaj  z ich szerokiego 
zakresu dziedzinowego oraz silnej, wieloaspektowej integracji. Sprzyja temu 
rozwój technologii tzw. systemów otwartych, a wi c uniwersalnego rodowiska
programowo-sprz towego. Oznacza to, e firmy maj  swobod  wyboru dostaw-
cy, dost p do szerokiego zestawu aplikacji oraz nowych technologii kompute-
rowych, a tak e kontakt ze wiatem i ochron  w asnych inwestycji informa-
tycznych15.

Coraz wi cej spedytorów i operatorów logistycznych planuje nabycie lub 
unowocze nienie systemu informatycznego obs uguj cego a cuch dostaw. 
Nale y jednak pami ta , i  system ten powinien by  w wysokim stopniu skore-
lowany z systemami zarz dzania stosowanymi w przedsi biorstwie. Dzi ki
wysokiej dynamice wiatowego rynku us ug logistycznych mo liwe jest poszu-

                                                          
14  A. Wartecki, Zarz dzanie logistyczne w przedsi biorstwie przemys owym, „Ekonomika 

i Organizacja Przedsi biorstw” 1999, nr 8, s. 17–19. 
15  A. Szymonik, Badanie systemów informatycznych wspomagaj cych zarz dzanie logis-

tyczne firm, „Logistyka” 2004, nr 6, s. 41. 
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kiwanie najlepszych rozwi za  logistycznych, które b d  wspiera  procesy 
produkcyjne, us ugowe i informacyjne16.

Przyk adem innowacyjnych rozwi za  w firmach logistycznych jest sys-
tem usprawniaj cy funkcjonowanie ksi gowo ci TMS, dzi ki któremu operator 
logistyczny lub spedytor p aci przewo nikowi okre lon  cen  za us ug  ( cznie
z dodatkowymi op atami) w momencie otrzymania potwierdzenia o dostarcze-
niu towaru od dostawcy. Wykorzystuj c szybk  obs ug  sp aty zobowi za
operatora, system ten w znacznym stopniu usprawnia przep ywy pieni ne
przewo nika. Kolejnym rozwi zaniem usprawniaj cym rozliczenia finansowe 
z przewo nikami jest wspó praca on-line, która eliminuje ewentualne nadp aty,
a tak e umo liwia tworzenie raportów o wydatkach zwi zanych z adunkami. 
Technologi , która uleg a w ostatnim czasie znacznemu rozwojowi, jest auto-
matyczna identyfikacja z wykorzystaniem cz stotliwo ci radiowych, czyli 
RFID. Dzi ki wdra aniu tej technologii w przedsi biorstwach mo liwa jest 
szybsza reakcja na pojawiaj ce si  potrzeby klientów, obni ka kosztów oraz 
zmniejszenie wielko ci zapasów17.

Innowacyjno  w logistyce zwi zana jest nie tylko z zaanga owaniem no-
woczesnych rozwi za  informatycznych. Oznak  nowoczesno ci mo e by
równie  sposób my lenia. Innowacyjne rozwi zania w logistyce przejawia  si
wi c b d  chocia by w18:

– ci g ym doskonaleniu zespo u realizuj cego innowacje, a tak e ci g ej 
weryfikacji pracy i zaanga owania,

– nieustannym czuwaniu nad jako ci  dzia a ,
– nieustannym skupieniu na pracy, na zespole, w którym si  pracuje, na 

wdra anych praktykach i wyznawanych warto ciach, 
– dzia aniach polegaj cych na wyszukiwaniu ci gle nowych, lepszych 

sposobów realizacji zada  logistycznych, 
– zadowoleniu z wykonywanej pracy i uczciwo ci wobec klientów, 
– eliminacji starych nawyków, przyzwyczaje  oraz barier zwi zanych ze 

zmianami w obszarze dzia a  logistycznych. 

                                                          
16  J. Lewandowska, Innowacje technologiczne i informatyczne w logistyce, „Logistyka” 

2008, nr 5, s. 20. 
17 Ibidem, s. 20–21. 
18 Doskona o  w logistyce, wywiad z prof. H.-Ch. Pfohlem, „Eurologistics” 2010, nr 3, 

s. 28–29. 
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G ównym za o eniem wszystkich wdra anych rozwi za  powinno by
lepsze dostosowanie si  do zmian otoczenia oraz uzyskanie zdolno ci do szyb-
szej reakcji na potrzeby rynku.  

Przyczyn  niepowodze  w dzia aniach logistycznych mog  by  niewystar-
czaj ce zasoby ludzkie. Z tego wzgl du niezb dnym czynnikiem innowacyjno-
ci firm logistycznych jest równie  budowanie baz wiedzy przedsi biorstwa,

które s  tworzone przy wykorzystaniu wewn trznych oraz zewn trznych relacji 
z partnerami. Systemy i sieci logistyczne o du ych zdolno ciach adaptacyjnych 
cechuj  si  najwi kszym potencja em do wprowadzania innowacji, dzi ki któ-
rym przedsi biorstwa b d  w stanie ogranicza  wszelkie koszty zwi zane z lo-
gistyk  lub uzyskiwa  wy sze mar e.

Profesor Hans-Christian Pfohl twierdzi, e „w konkurencyjnej gospodarce 
us ugi logistyczne nabieraj  coraz wi kszego znaczenia. Wspó cze nie konsu-
menci maj  do wyboru wiele towarów o zaawansowanej my li technologicznej, 
których jako  jest porównywalna. Z tego te  wzgl du dla zdobycia przewagi 
konkurencyjnej nie tyle b dzie si  liczy  sam produkt, co efektywny a cuch
dostaw. Logistycy powinni by  przygotowani na nieprzewidywalno  prognoz 
i szybko reagowa  na zmieniaj c  si  sytuacj  na rynku. Je li kto  potrafi spro-
sta  tym wymaganiom, b dzie mia  przewag  na rynku”19. Ponadto, profesor 
informuje, i  na nieustaj cy proces udoskonale  w a cuchu dostaw najwi kszy 
wp yw maj  w a nie ludzie. Przewiduje on tak e, e du y wp yw na logistyk
mo e wywrze  rozwój internetu i zwi zana z tym komunikacja. 

Przytaczaj c dwie prze omowe innowacje w logistyce, a mianowicie kon-
tener, który ca kowicie zrewolucjonizowa  przep yw materia ów, oraz technolo-
gi  RFID, która przyczyni a si  do przejrzysto ci a cucha dostaw, Pfohl wy-
mieni  równie  inne kluczowe czynniki sukcesu20:

– struktury regionalnych sieci, elastyczno , zarz dzanie ryzykiem 
i rodkami obrotowymi, 

– wzrost wymaga  odbiorców w zakresie czasu realizacji us ug dostaw, 
ich dost pno ci i rzetelno ci,

– us ugi przygotowane zgodnie z potrzebami konsumentów, a wi c szyb-
kie reagowanie na ich zapotrzebowanie, 

                                                          
19 Doskona o  w logistyce..., s. 28. 
20 Ibidem, s. 28–29. 
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– segmentacja a cucha dostaw nakierowana na popyt i specyficzne po-
trzeby odbiorców, która mo e przyczyni  si  do ograniczenia wielko ci 
zapasów, a co za tym idzie – zoptymalizowa  koszty, 

– wymagania zwi zane z bezpiecze stwem i potencjalnymi zagro eniami 
wyst puj cymi w a cuchu dostaw, 

– zarz dzanie ryzykiem w a cuchu dostaw, 
– strategie zrównowa onego rozwoju firm z uwzgl dnieniem aspektów 

ekologicznych. 
Wszystkie powy sze czynniki i kierunki zmian powinny znale  swoje odbicie 
w innowacyjnych rozwi zaniach logistycznych. Dzi ki efektowi skali b d  one 
w stanie doprowadzi  do rozwi za , dzi ki którym operatorzy logistyczni spro-
staj  wymaganiom konsumentów XXI w. 

Podsumowanie 

W dzisiejszych czasach zdecydowana wi kszo  przedsi biorstw, w tym 
firm logistycznych, jest zmuszona do wdra ania innowacyjnych rozwi za ,
które mog  dotyczy  wprowadzania nowych produktów, technik i technologii, 
organizacji lub relacji z partnerami. Najwa niejsze jest, aby wypracowa
w przedsi biorstwie odpowiedni  kultur  organizacyjn , dzi ki której ka dy 
pracownik b dzie zmotywowany do innowacyjnego i niekonwencjonalnego 
my lenia, a tak e podejmowania wyzwa  i ryzyka. Innowacyjno  staje si
obecnie g ównym warunkiem rozwoju zarówno przedsi biorstw, jak i poszcze-
gólnych regionów oraz ca ej gospodarki. Z tego te  wzgl du innowacje powin-
ny znale  wykorzystanie tak e w logistyce, dzi ki czemu firmy b d  w stanie 
uzyska  przewag  konkurencyjn , a tym samym utrzyma  si  na niestabilnym 
rynku. Istnieje wiele innowacyjnych rozwi za . Wystarczy wybra  odpowied-
nie i zastosowa  je w przedsi biorstwie.
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INNOVATIVE SOLUTIONS IN LOGISTICS 

Summary

The pace of changes in global economies entails necessity for introduce inno-

vative solutions. Innovations are also in firms that exist in a common supply chain. The 
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dynamism of the global logistics market contributes to the development of technology. 

Enterprises look for the best logistics solutions that support the processes of production, 

service and information. New information technologies in logistics refer not only to 

modern IT tools but above all they are based on an innovative approach to their role in 

building goodwill. The aim of article is an identification of selected and directed on 

development of logistic system, innovation solutions which can be used in polish and 

foreign enterprises. 
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