
Decyzje logistyczne 

związane z transportem

(problemy globalne)



Charakterystyka działalności 

transportowej (ogólna)

• Znaczenie i funkcje transportu.

• Współzależność między transportem 

a gospodarką.

• Cechy działalności transportowej.
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Znaczenie i funkcje transportu

• Funkcjonowanie systemu transportowego, parametry

infrastruktury, koszty i jakość usług transportowych

wpływają na efektywność użytkowników transportu

• Bezpośrednio i pośrednio na rozwój gospodarczy.
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Środki bezpieczeństwa mogą zwiększyć koszty 

transportu

Koszty transportu w handlu międzynarodowym są często 

tak samo istotne jak formalne bariery handlu. Koszty 

transportu są tak ważne jak taryfy. 

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że każdy 

dzień spędzony na odprawie celnej dodaje prawie 1% do 

kosztów towarów. 

W krajach rozwijających się koszty przemieszczania są 

zwykle 2-4 razy większe niż w krajach bogatych. 



Sposobem na to jest :

• Usprawnienie procedur celnych

• Poprawa wydajności urządzeń portowych

• Zarządzanie logistyczne
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Znaczenie i funkcje transportu

• Efektywny transport lotniczy jest istotnym czynnikiem 

konkurencyjności gospodarki.

• W krajach rozwijających się koszty transportu lotniczego 

często znacznie przewyższają koszty w krajach 

rozwiniętych – 10 – 50% afrykańskiego eksportu do 

USA.
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Korzystnym z punktu widzenia 

makroekonomicznego może się okazać wspieranie 

zwiększania efektywności transportu 

lotniczego.

Obowiązek „służby 

publicznej”, fundusze, ulgi 

podatkowe
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Zagrożenie dla systemu

• Zwiększające się wymagania klientów odnośnie poziomu 

logistycznej obsługi klienta.

• Konkurencja dostawców z Europy Wschodniej.

• Konieczne działania – zwiększenie efektywności systemu 

logistycznego (szybkie promy, transport lotniczy)
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Gospodarka światowa jako czynnik 

rozwoju transportu 

• Udział grup ładunkowych w handlu światowym

• Postulaty transportowe.

• Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój transportu
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Specyfika usług transportowych

• brak materialnej postaci

• jednoczesność produkcji i konsumpcji

• brak możliwości produkcji na zapas

• ograniczona substytucja usługi transportowej przez inne 

usługi

• przestrzenno – czasowy charakter usług transportowych

• Uzależnienie od przedmiotu przewozu

• Relacyjność usług

• Wahania sezonowe i przestrzenne

• Mała mobilność podażowa

• Niestabilność rynku
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Obniżka kosztów logistyki

- Spojrzenie całościowe na 

rozpatrywane procesy

Zmniejszenie kosztów logistyki 

może obniżyć koszty ogólne
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Koszty przedsiębiorstwa

• Materiałów, surowców, półproduktów, opakowań

• Produkcji

• Marketingu

• Administracyjne

• Koszty logistyki – transportu, magazynowania, zapasów, 

przeładunków, przepływu informacji
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Koszty Logistyczne

• koszty magazynowania (odsetki, koszt kapitału, przeterminowanie)

• koszty transportu

• koszty zarządzania materiałami

• koszty opakowań

• magazyny

• koszty osobowe pracowników (zakupy, kontrola zapasów, planowanie, 

wprowadzanie zamówień, załadunek, fakturowanie)

• automatyzacja logistyki 

• improwizacja

– zamówienia z ostatniej chwili

– dodatkowe koszty przezbrojeń ...
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“Koszty ponoszone przez firmę związane 

z poruszaniem dóbr przez firmę i z organizacją tego ruchu”



Wpływ logistyki na efektywność 

przedsiębiorstwa

14

DECYZJE LOGISTYCZNE

Koszty logistyki Efektywność pozostałych sfer 

przedsiębiorstwa



Redukcja kosztów całości, a nie poszczególnych 

elementów
ZWIĘKSZENIE PARTII DOSTAWY W 

ZAOPATRZENIU

Obniżenie kosztów 

zakupu i transportu

Zwiększenie kosztów zapasów i 

magazynowania w zaopatrzeniu

ZWIĘKSZENIE ZAPASU BEZPIECZEŃSTWA 

ZAOPATRZENIU

Obniżenie kosztów 

produkcji

ZWIĘKSZENIE DŁUGOŚCI SERII 

PRODUKCYNEJ

Zwiększenie kosztów zapasów i 

magazynowania w dystrybucji



Zależność kosztu transportu od podatności 

transportowej i od rodzaju gałęzi 
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Zależność kosztów transportu od odległości 

przewozu i szybkości przewozu
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Wybrane decyzje dotyczące transportu

wybór przewoźnika

• wybór przewoźnika wykracza poza prostą analizę stawek 

dotyczących przewoźników oraz stawek dotyczących 

różnych gałęzi transportu.

• Analiza musi uwzględniać inne koszty związane ze 

sposobem, w jaki określona gałąź transportu wpływa na 

funkcjonowanie danego obiektu logistycznego 

(czas a poziom zapasów).
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Skutki wyboru przewoźnika

• Koszty transportu;

• Czas przewozu i jego niezawodność;

• Koszty pochodne – np. zapasów i koszty ich wyczerpania;

• Zabezpieczenie towarów.
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Transport własny czy obcy – analiza 

porównawcza

• potrzeby przedsiębiorstwa a oferta asortymentowa 

dostawcy usług;

• koszty wewnętrzne a koszty zewnętrznego 

wykonawstwa; 

• jakość usług własnych a zewnętrznych wykonawców; 
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Współpraca z operatorem logistycznym 

(„logistyka kontraktowa”)

• Jest to decyzja strategiczna, która ma długofalowe skutki

• Szansa na rozwój i poprawę efektywności

– Wyższa jakość, oszczędność czasu, możliwość korzystania z 

najnowszych rozwiązań w dziedzinie logistyki, koncentracja na 

podstawowych działaniach

– Niższe koszty:

• Efekt skali, większa wydajność operatora

• Koszty są odzwierciedleniem faktycznego poziomu korzystania z 

usług (niwelowanie wahań sezonowych)

– Operator może być doradcą logistycznym i to również w odniesieniu 

do wewnętrznych procesów klienta

– Nowe możliwości marketingowe, źródła informacji, zwiększenie 

rynku
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Niekorzyści i warunki współpracy

• Może też osłabić pozycję firmy na rynku

• Ryzyko 

– „wypływ” informacji na zewnątrz

– Niezrealizowanie usług zgodnie z wymogami

• Efekty zależą m.in. od specyfiki funkcjonowania firmy

• Konieczny jest zintegrowany system IT (integracja 
systemów może być dodatkowym kosztem)

• Można wydzielić tylko niektóre funkcje.
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Mogą pojawić się koszty w fazie rozpoczęcia 

współpracy

• Utracona sprzedaż, backorders,

• Koszty adaptacji magazynów, personelu, systemów oraz 

infrastruktury IT (drukarki kodów kreskowych, stacje 

komputerowe), przeszkolenie, czas wynajęcia obiektu 

przed uruchomieniem operacji

Zmniejszenie kosztów logistycznych po przeprowadzeniu 

outsourcingu może wynieść 40-50%
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Wybrane decyzje dotyczące transportu

Wybór przewoźnika
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Wybór gałęzi transportu
Podstawowe gałęzie

transportu

Transport intermodalny Wybór przewoźnika

Forma prawna

Konkretny przewoźnik

Usługodawca transportowy

Etap pierwszy

Etap drugi



Podstawowe gałęzie transportu

• Transport kolejowy (szynowy);

• Transport drogowy (samochodowy);

• Transport wodny;

• Transport lotniczy (powietrzny);

• Transport rurociągowy;
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Podstawowe gałęzie transportu
ocena danej gałęzi transportu
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Ocena gałęzi transportu według najważniejszych kryteriów

1 – najlepsze, najniższe  5 – najgorsze, najwyższe



Transport samochodowy

• Duża liczba  (relatywnie) małych firm;

• Duża (relatywnie) dostępność;

• Krótszy czas przewozu;

• Mniejsza wielkość przesyłki;

• przystosowanie do różnych ładunków, 

• dostosowanie potencjału przewozowego do 

zmieniających się w czasie i przestrzeni zadań 

przewozowych.
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Transport kolejowy

• Zdolność przewozowa (ograniczona dostępność 
przewozowa);

• Niezawodność i regularność przewozu dużych mas ładunków 
dla materiałochłonnych przemysłów i wielkomiejskich 
aglomeracji

• Przystosowanie taboru do przewozu różnych ładunków, 
wymagających swoistych technologii transportowych,

• Relatywnie niskich stawek przewozowych przy dostawach na 
średnie i duże odległości, ze względu na degresję kosztów 
jednostkowych w tych relacjach, niskiego zagrożenia 
ekologicznego,

• Małej zależności od warunków atmosferycznych,

• Podatności systemu transportu szynowego na komputerowe i 
automatyczne sterowanie

• Czas przewozu – raczej długi (cały proces);
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Czynniki ceny i kosztów (wybrane)

• Odległość

• Relacja przewozowa

• Tonaż

• Rodzaj ładunku

• Regularność dostaw

• Długość współpracy z klientem

• Wymagania jakościowe

• Usługi dodatkowe
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Dużą rolę w transporcie pełnią czynniki 

zewnętrzne

• Stan infrastruktury

• Kongestia

• Warunki pogodowe

• Uwarunkowania prawne (zakazy, ograniczenia, wymagane 

zezwolenia i certyfikaty).

• KOLEJNE ZAJĘCIA – GLOBALNE KOSZTY 

LOGISTYCZNE W LOGISTYCE (ZADANIE) GKLT
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