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DETERMINANTY TRWAŁOŚCI ŁAŃCUCHÓW DOSTAW 

W ŚRODOWISKU WARTOŚCI DLA KLIENTA 

 

 
Streszczenie:  Łańcuchy dostaw stają się ważnym elementem gospodarki globalnej. Ich źródłem jest 

generowany przez klientów popyt, a istotną przesłanką trwałości optymalizowanie zysku przez 

uczestników wymiany wartości. Artykuł omawia determinanty wpływające na trwałość łańcuchów. 

Ważnym elementem ich konstrukcji jest spójność wizji firm biorących udział w procesie dystrybucji, 

wzajemna zbieżność  strategii i celów partnerów. Dostosowanie partnerów następuje poprzez udział w 

różnych formach organizacji dystrybucji.  Postępują oni według określonych norm. Wizja motywuje 

również pracowników, dzięki czemu lepiej wywiązują się ze swoich zadań.  Łańcuchy dostaw 

dostosowują się do segmentów rynku. Wszystkie procesy wymiany powinny kreować wartość dla 

klienta, tworząc specyficzne środowisko.   

 

Słowa kluczowe: łańcuchy dostaw, wizja, cele dystrybucji, strategia, organizacja dystrybucji, logistyka 

dystrybucji, wartość dla klienta 

 

Wstęp 

 

Pojęcie łańcuchów zostało opisane w literaturze naukowej. Doprecyzowano 

zagadnienie dotyczące istoty ich funkcjonowania. Zauważono, że ich siłą napędową 

jest popyt kreowany przez klientów, w wyniku czego sieć, składająca się z wielu 

współzależnych firm, tworzy łańcuch dostaw. Składa się on ze współpracujących ze 

sobą przedsiębiorstw, począwszy od dostawców surowców, a skończywszy na 

producentach i sprzedawcach wyrobów gotowych nabywanych przez klientów
162

. 

Trwałość łańcuchów dostaw jest opisana jednak fragmentarycznie. Łańcuchy 

analizuje się raczej od strony relacji zachodzących w procesach fizycznego 

przepływu towarów i usług
163

 lub  ich logistycznych aspektów
164

.  Artykuł ma za 

zadanie wyjaśnić przyczyny powstania łańcuchów dostaw, określić źródła ich 

trwałości oraz determinanty decydujące o ich istnieniu. Wyznaczone cele firm, 

strategia i organizacja dystrybucji określają moc powiązań między partnerami. 

Wskazuje się również na fakt, że przedsiębiorstwa  uczestniczące trwale w 

łańcuchach optymalizują zysk, w miejsce jego maksymalizacji, co jest jednym ze 

znaczących czynników ich przetrwania. Omówiony zostanie kontekst kreowania 

                                                           
162 K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki. SGH, 

Warszawa 2005, s. 74. 
163 M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing, Creating Stakeholder Value, 

Oxford 2002; R. Matwiejczuk, Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, C.H. 

Beck, Warszawa 2006; J. Otto, A. Olczak, Marketing w handlu i usługach, Monografie Politechniki 

Łódzkiej, Łódź 2007; Z. Spyra, Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji. CeDeWu.pl, Warszawa 2007. 
164 P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Uniwersytet Opolski, Opole 2008; 

K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki; SGH, Warszawa 

2005; B. Rosenbloom, Marketing Channels. A Management Viev, South-Western, Canada 2004; L.W. 

Stern, A.I. El-Ansary, A.T. Coughlan, Kanały marketingowe, PWN, Warszawa 2002. 
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wartości dla klienta jako ważny element trwałości. 

Badania wskazują na nieliniowy charakter łańcucha dostaw i oraz na jego na 

złożoną sieć
165

. Nie jest to więc wyłącznie model liniowy przepływu wartości. Taka 

sieć może być również postrzegana jako niezależna koalicja powołana do realizacji 

określonych zadań lub też wykorzystująca specjalizację niezależnych podmiotów lub 

autonomicznych jednostek organizacyjnych, która funkcjonuje bez hierarchicznej 

kontroli i jest osadzona w systemie bocznych połączeń, wzajemności, obopólnych 

korzyści partnerów.   

Jednocześnie dla potrzeb niniejszej pracy przyjęto założenie, że łańcuch składa 

się z niezależnych przedsiębiorstw i powiązanych poprzez wzajemnie osiągany 

konsensus. Spełniając potrzeby klientów, partnerzy realizują funkcje fizycznej 

dystrybucji, magazynowania, przechowywania, przepływu informacji, przepływu 

środków finansowych. Łańcuchy stanowią też system relacji między partnerami, a w 

swej istocie dążą  do długoterminowych związków
166

. 

 

1. Wizja i wartości 
 

Wspólna wizja  konsoliduje uczestników łańcuchów, pozwala im trwać we 

wspólnym nieformalnym lub formalnym związku. Dzięki temu powstają u 

poszczególnych uczestników określone dążenia i cele.  Członkowie łańcucha dostaw 

mogą je mieć różne. Pewna grupa może budować zadowolenie klienta, dostarczając 

mu produkty wysokiej jakości, w wysokiej cenie, ale zróżnicowane, zaspokajając 

wyższe potrzeby. Inna może reagować na chęć klientów kupowania tanio i dużo, bez 

zbytniej dbałości o jakość. Jeszcze inna może realizować cel  budowania satysfakcji 

klienta  poprzez dostarczanie mu produktów blisko domu, kolejna – jak w przypadku 

sklepów internetowych – dostarczania produktów bezpośrednio do domu w 

godzinach  dogodnych dla klienta i prowadzenia sprzedaży w sposób ciągły. 

    W ramach realizowanych celów i potrzeb wszyscy członkowie łańcucha, w 

tym ostateczni konsumenci, chcą zwiększyć poczucie własnej wartości, będąc jego 

uczestnikami. Wspólna wizja jest elementem łączącym grupę o zbliżonych 

upodobaniach, potrzebach, doświadczeniach – jednym z elementów umacniających 

wspólny związek, którego przejawem będzie powstająca sieć powiązań, określana 

jako łańcuch dostaw. 

Wizję opisano i zdefiniowano na wiele sposobów. Kouzes i Posner
167

 określali 

ją jako idealny i wyjątkowy obraz przyszłości, sugerowali, że wizja pobudza wizualne 

obszary przyszłości.  Bennis i Nanus
168

 określali ją jako psychiczny wizerunek 

możliwego i pożądanego przyszłego stanu organizacji. Kotter
169

 sugerował, że wizja 

powinna opisywać to, co powinno stać się w dłuższej perspektywie i wskazywać 

                                                           
165 R.S. Achrol, P. Kotler., Marketing in the network economy, “Journal of Marketing” 1999, Vol. 63, 

No. 4, p. 146-163. 
166 A.K. Paswan, C. Blankson, F. Guzman, Relationalism in marketing channels and marketing strategy, 

“European Journal of Marketing” 2011, Vol. 45 No. 3, s. 311-333. Autorzy w tekście nawiązali do prac: 

L.W. Stern, A.I. El-Ansary, A.T. Coughlan, Marketing Channels, 5th ed.,Prentice-Hall, Upper Saddle 

River 1996, s. 25-29 oraz C. Gronroos, From marketing mix to relationship: towards a paradigm shift in 

marketing, “Management Decision” 1994, Vol. 32, No. 2, pp. 4-20. 
167 J.M. Kouzes, B.Z. Posner,  The Leadership  Challenge, Jossey-Bass, San Francisco 1987. 
168 W. Bennis, B. Nanus, Leaders: The Strategies for Taking Charge, Harper & Row, New York 1985. 
169 J.P. Kotter, What leaders really do, “Harvard Business Review”, Vol. 68, No. 3, pp. 103-111. 
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sposób osiągnięcia tego celu. Tichy i Devanna
170

 zauważyli, że wizja musi być 

źródłem poczucia własnej wartości i stanowić wspólny cel dla członków organizacji. 

Wskazano na główne atrybuty prawidłowo określonej wizji. Są to: 

1. Zwięzłość – krótki slogan wyrażający ambicję organizacji; 

2. Klarowność – wskazanie głównego celu w określonym czasie; 

3. orientacja na przyszłość –  poprzez wizję budowanie mostu z teraźniejszości 

do przyszłości; 

4. realizm – wizja musi być realistyczna, nawiązywać do realiów rynkowych, 

konkurencji, warunków regulacyjnych, ekonomicznych, społecznych. 

Powinna odzwierciedlać aspiracje organizacji. Nie mogą to być marzenia, 

ponieważ istnieje różnica między wizją a marzeniami; 

5. Wyzwanie – przywódca oddziałuje na duchowe i emocjonalne zasoby 

organizacji,  a nie zasoby fizyczne; 

6. Ambicja – określone zostają ambitne cele strategiczne na najwyższych 

poziomach organizacji; 

7. ogólny kierunek – wizja postrzegana jest jako ogólny kierunek dla organizacji 

i pomaga zwiększyć sukces organizacyjny; grupuje dążenia organizacji i 

ukierunkowuje je; 

8. charakter ogólny – wizja musi być kompleksowa i powszechna, 

niekwestionowana przez zespół; może poprawić konkurencyjność całej 

organizacji; 

9. Motywowanie – wizja ma inspirujący charakter dla organizacji; wyraża 

optymizm co do przyszłości, wyzwala możliwości, zwracając uwagę na 

potrzeby, wpisuje je w wartości organizacji
171

. 

Zagadnienie wpływu wizji na motywację w łańcuchach dostaw nie jest zbyt 

często opisywane w literaturze naukowej. Zauważono jednak, iż wpływ charyzmy, 

przestrzegania określonych norm,  określona moralność, niewykorzystywanie władzy 

do własnych celów oddziałuje na motywacje grup ludzkich. Istotne było dla 

motywowania grup, gdy liderzy obrazowali zespołowi sens wizji, prowadzili z nimi 

wyjaśniające rozmowy i wywoływali entuzjazm
172

. W badaniach udało się znaleźć 

potwierdzenie tezy, że przekonująca wizja motywowała i inspirowała uczniów szkoły 

do wyższego zaangażowania się w sprawy organizacji. Ważne okazało się, że wizja 

była wdrażana, jeśli społeczność mogła w sposób autentyczny wyrażać swoje 

poglądy, gdy uczniowie i nauczyciele dyskutowali na jej temat. 

Istotnym w motywowaniu zespołu był sposób jej wdrażania – długotrwały i w 

ramach wspólnego procesu. Poprzez współpracę wizja kreowała poczucie 

współwłasności. Bez poczucia odpowiedzialności członków grupy ludzkiej 

realizowanie wspólnej wizji było mniej prawdopodobne. W wyniku badań ustalono, 

że poprzez wspólne zaangażowanie społeczności szkolnej na rzecz tworzenia wizji 

udało się motywować uczniów, angażować w jej realizację  i dzięki temu poświęcali 

oni własne interesy na rzecz wartości ważnych dla ogółu. Dodatkowym 

wzmocnieniem było przestrzeganie norm przez liderów. Ważnym elementem był fakt, 

                                                           
170 N.M. Tichy, M.A. Devanna, The Transformational Leader, Wiley, New York 1987. 
171 F. Rahimnia, M. Moghadasian, E. Mashreghi, Application of grey theory approach to evaluation of 

organizational vision, “Grey Systems: Theory and Application” 2011, Vol. 1, No. 1, p. 33-46. 
172 R. Awamleh, R.W. Gardiner, Perceptions of leader charisma and effectiveness: the effects of content, 

delivery, and organisational performance, “Leadership Quarterly” 1999, Vol. 10, p. 345-73. 
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że wizja wyrażała wartości, przekonania, interesy, potrzeby społeczności173
.      

Behawioralny model zachowań klientów (rys. 1) obrazuje elementy 

oddziałujące na motywacje klientów. W przedstawionym rysunku (diagram pośrodku) 
na motywację klientów oddziałują czynniki natury psychologicznej: potrzeby, 

czynniki poznawcze, emocje, w tym satysfakcja.  Jest on powiązany z modelem 
kreowania wartości dla klienta (diagram po prawej stronie)

174
. Został on opracowany 

na podstawie koncepcji wartości dla klienta. Przypomnijmy, że została ona 
opracowana przez P. Druckera

175
, a jest to „różnica między wpływami brutto danej 

firmy a sumą kosztów, którą zapłaciła ona za surowce i za usługi dostawców 
zewnętrznych. Innymi słowy, wartość dodana (wartość dla klienta) obejmuje 

wszystkie koszty wszystkich wysiłków danego biznesu i pełną rekompensatę za 
nie

176
. Stanowi różnicę między tym, co firma lub osoba z jednej strony otrzymuje 

(przychody), a tym co musi oddać (koszty). Różnicę stanowi wartość dla klienta. 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1.  Wpływ wizji na proces decyzyjny i wartość dla klienta 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Model emocjonalny klienta, przedstawiony na rysunku 1, wiąże czynniki 

emocjonalne oddziałujące na klienta z elementami budowy wartości dla klienta. 
Wizja oddziałuje więc na wszystkie  elementy modelu emocjonalnego klienta. Ma 
bezpośredni wpływ na motywacje, potrzeby, czynniki poznawcze i emocje, w tym 

satysfakcję. Dotyczy to zarówno klientów, jak i wszystkich uczestników procesu 
wymiany. 

Właściwie realizowana wizja wpływa pozytywnie na składowe elementy 
modelu emocjonalnego klienta, a tym samym kreuje wartość dla klienta w systemie 
kanału dostaw. Wizja zwiększa sumę korzyści uczestników procesu wymiany 
wartości, zmniejsza też sumę kosztów. Jest prawdopodobne, że osoby posiadające 

                                                           
173 K. Barnett, J. McCormick, Vision, relationships and teacher motivation: a case study, “Journal of 

Educational Administration” 2003, Vol. 41, No. 1, p. 55-73. 
174 P. Barczak, Handel wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 

listopad-grudzień 2011, część 2, s. 93-104. 
175 P.F. Drucker, Praktyka zarządzania, Czytelnik Nowoczesność, AE w Krakowie 1998, s. 72. 
176 Tamże, s. 88. 
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odmienne spojrzenie na wizję, niepotrafiące się do niej dostosować, opuszczają dany 

kanał dostaw i starają się generować wartości w innych miejscach procesu wymiany. 

Ważną kwestią dla istnienia łańcuchów dostaw jest zaspokajanie potrzeb 

klienta oraz potrzeb poszczególnych uczestników wymiany. Szansę odniesienia 

sukcesu na rynku będą mieć tylko te łańcuchy dostaw, które wyjdą naprzeciw 

dynamicznie zmieniającym się potrzebom klientów
177

. Szansa ta oznacza trwałość 

łańcucha i jego przetrwanie w dłuższym okresie czasu. 

Prawidłowa wizja wynika ze zrozumienia sytuacji rynkowej  i postaw 

zachowań konsumentów. Klient jest istotą zmienną, ulegającą ciągłym zmianom i 

przeobrażeniom, dlatego do tych jego zmiennych cech muszą dostosowywać się 

łańcuchy dostaw i osoby w nich działające. Łańcuchy – aby przetrwać – dostosowują  

się stale do  zmieniającej się sytuacji marketingowej na rynku oraz do ciągłych zmian 

w świadomości klienta.  W tym kontekście wizja dla uczestników wymiany w 

łańcuchach dostaw ma istotne znaczenie, gdyż w oparciu o wizję przyszłości ustala 

się plany i konkretyzuje cele. W takiej sytuacji ludzie starają się analizować 

doświadczenia i wiedzę o przeszłości oraz teraźniejszości i dopasowywać wizję 

dotyczącą przyszłości
178

. 

Jednym z podstawowych założeń oddziaływania wizji na potrzeby i wartość 

dla klienta jest to, że ludzie i organizacje potrzebują mieć marzenia, aby móc 

przetrwać i prosperować
179

. Dlatego wizja jest jednym z podstawowych czynników 

niezbędnym przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Posiada ona dużą moc w 

oddziaływaniu na decyzje strategiczne. Wizja też oddziałuje na wartość w całym 

kanale dostaw. Staje się ona elementem strategii firm
180

. 

Współczesny paradygmat wartości dla klienta wskazuje, że wartość oddziałuje  

szerzej niż tylko na klienta, jak zakładali Woodruff
181

 i Zeithaml
182

.  Należy ją 

rozpatrywać z innej perspektywy, jako element wpływający na firmę, na kanał 

dystrybucyjny i szerzej – na kanał dostaw. 

Na słuszność rozpatrywania z szerszej perspektywy wskazuje powstający w 

całym łańcuchu efekt „byczego bicza”, oddziałujący na cały proces dystrybucji i 

dostaw. Jest to zaburzenie przepływu informacji, w wyniku czego pojedynczy sygnał 

od klienta zostaje zwielokrotniony w procesie zamówień,  począwszy od klienta, a 

kończąc na dostawcy surowców. Jego źródłem jest zmienny popyt. W jego wyniku 

tworzone są zbędne zapasy, w dłuższym czasie zmniejszają się zyski, w konsekwencji 

prowadzi on do strat związanych z utraconymi możliwościami sprzedaży i 

ponoszenia kosztów związanych z dostosowaniem zdolności produkcyjnych do 

                                                           
177 K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, SGH, 

Warszawa 2005, s. 30. 
178 F. O’Brien, M. Meadows, How to develop visions: a literature review, and a revised choices 

approach for an uncertain world, “Journal of Systemic Practice and Action Research” 2001, Vol. 14, 

No. 4, p. 495-515. 
179 T. Kenny, From vision to reality through values, “Management Development Review” 1994, Vol. 3, 

No. 7, p. 17-20. 
180 A. O’Cass, L.V. Ngo, Value creation architecture and engineering, A business model encompassing 

the firm-customer dyad, “European Business Review” 2010, Vol. 22, No. 5, p. 496-514. 
181 R.B. Woodruff, S.F. Gardial, Know Your  Customer, New Approaches to Understanding Customer 

Value and  Satisfaction, Blackwell  Publishing, 2008, p. 3-4. 
182 V.A. Zeithaml, Consumer Perceptions of  Price, Quality and Value: A Means-End Model and 

Synthesis of Evidence, “Journal of  Marketing” July 1998, Vol. 52, p. 2-22. 
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wahań zamówień
183

. Powstające straty są powodem spadku satysfakcji i zmniejszania 

się osiąganej wartości dla klienta w całym kanale dostaw. Badania potwierdziły takie 

podejście
184

. 

      Wspólna wizja oddziałuje też na cały łańcuch dostaw, a osiągnięte dzięki temu 

wyższe morale powoduje, że członkowie całego systemu są bardziej skłonni ze sobą 

współpracować, mniej myślą o opuszczeniu łańcucha, chcą rozwiązywać konflikty w 

oparciu o procedury wewnętrzne, a nie spory sądowe
185

.
  
 

Wizja jest jedną z determinant oddziałujących  na wartość dla klienta i 

satysfakcję. Słusznym wydaje się jej powiązanie z innymi elementami występującymi 

w łańcucha dostaw, a mających wpływ na wspomniane kategorie procesu 

zarządzania. Kolejnym elementem jest konflikt powiązany bezpośrednio z 

zadowoleniem i kreowaną wartością dla klienta. 

Konflikt w łańcuchu dostaw rozumiany jest jako proces lub seria epizodów. 

Elementem charakterystycznym jest towarzyszące temu zjawisku napięcie między 

partnerami na pewnym odcinku funkcjonowania łańcucha. Powstaje ono, gdy jeden z 

partnerów wymiany dowie się o  odmiennych celach i odmiennej drodze dążenia do 

celu przez innego uczestnika łańcucha. Ważnym objawem jest powstawanie odczucia 

wrogości. Ich przejawem jest również personalizacja konfliktu. Dlatego też ma on z 

reguły charakter werbalny, przejawiający się pismami, mailami, telefonicznymi 

rozmowami. Efektem konfliktu jest postrzeganie behawioralne sytuacji i możliwe 

odnoszenie się z tej perspektywy wobec przyszłej sytuacji. Klasycznym przykładem 

jest rozbieżność między siecią detaliczną a producentem, gdy ten drugi chce 

zwiększyć ceny i swoją marżę, a punkt detaliczny nie chce się z tym zgodzić, gdyż 

jego marża ulega zmniejszeniu (jeśli porównuje swoje ceny z konkurencją rynkową). 

Istotne są również zachowania partnerów w łańcuchach dostaw, wynikające z 

niezaspokojonych oczekiwań. 

Analizując proces satysfakcji w łańcuchach dostaw, ustalono elementy 

oddziałujące na konflikty. Są to:   

1. liczba lat funkcjonowania związku, 

2. stosowane upusty przez dostawcę wobec odbiorcy, 

3. poziom cenowy, 

4. minimalne wielkości zamówień, 

5. terminy płatności, 

6. polityka dostaw, 

7. obszar sprzedaży, 

8. możliwości uzyskania zamówienia, 

9. szybkość rozstrzygania roszczeń gwarancyjnych, 

10.  dostępność udzielanych przez dostawcę sił szkoleniowych, 

11.  częstotliwość kontaktów ze sprzedawcą, 

                                                           
183 A. Pluta-Zaremba, K. Rutkowski (red.), Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. 

Dobre praktyki, SGH, Warszawa 2005, p. 187-196. 
184 J.R. Brown, R.F. Lusch, L.P. Smith, Conflict and Satisfaction in an Industrial Channel of 

Distribution, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 1993, Vol. 21, 

Iss: 6, p. 15. 
185 S.D. Hunt, J.R. Nevin, Power in a Channel of Distribution: Sources and Consequences, “Journal of 

Marketing Research” 1974, Vol. 10, p. 187, za: J.R. Brown, R.F. Lusch, L.P. Smith, Conflict and 

Satisfaction in an Industrial Channel of Distribution, “International Journal of Physical Distribution & 

Logistics Management” 1993, Vol. 21, Iss: 6, p. 15-26. 
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12.  ustalone limity sprzedażowe przez dostawcę, 

13.  udział dostawcy w akcjach dystrybutora, 

14.  jakość produktu, 

15.  stosowana polityka wewnętrzna, 

16.  udzielone prawa co do wyłączności sprzedaży, 

17. obowiązki dystrybutora wobec dostawcy, 

18.  komunikacja dostawcy ze sprzedawcą
186

. 

Konflikty powiązane są więc z osiąganą satysfakcją w łańcuchu dostaw. Z 

wcześniejszych cytowanych prac wynikało, że satysfakcja oddziałuje na wartość dla 

klienta
187

. Zmniejszenie konfliktów udaje się osiągnąć poprzez lepszą komunikację 

między partnerami, ale również dzięki wspólnie wyznaczonym celom 

poszczególnych członków wymiany wartości i podobnym ujęciu realizowanej 

strategii
188

.  Zbieżne strategie, realizowane podobne cele w dystrybucji pomagają 

minimalizować konflikty. Wiadomo
189

, że wizja oddziałuje i kształtuje strategie firm. 

Wpływa  więc na konflikty w łańcuchu dostaw, kreuje satysfakcję i wartość dla 

klientów. Ten tok myślenia przedstawia rysunek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Pośrednie oddziaływanie wizji na wartość dla klienta 

Opracowanie własne 

    

   Wizja ma podstawowy wpływ na zachowania członków łańcucha. Oddziałuje 

na strategię, jednoczy partnerów procesu wymiany posiadających zbieżne cele. 

Kreuje trwałość. Jej siłę można mierzyć poprzez badanie siły i ilości konfliktów, 

satysfakcji i wartości dla klienta. W tym ujęciu  można też postawić tezę, że 

powstawanie łańcuchów dostaw bez istnienia zjawiska wspólnej wizji prowadziłoby 

do ich nietrwałości, rozpadu, a tym samym miałoby negatywny  wpływ na stopień 

zadowolenia klienta oraz osiąganą przez niego wartość. 

                                                           
186 J.R. Brown, R.F. Lusch, L.P. Smith, Conflict and Satisfaction in an Industrial Channel of 

Distribution, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 1993, Vol. 21, 

Iss: 6, p. 20. 
187 R.B. Woodruff, S.F. Gardial, Know Your  Customer, New Approaches to Understanding Customer 

Value and  Satisfaction, Blackwell  Publishing, 2008, p. 3-4. 
188 J.R. Brown, R.F. Lusch, L.P. Smith, Conflict and Satisfaction in an Industrial Channel of 

Distribution, “International Journal of Physical Distribution & Logistics Management” 1993, Vol. 21, 

Iss: 6, p. 23-24. 
189 P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 60; R.W. Griffin, Podstawy 

zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006, s. 210-217. 
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2. Wspólne  cele uczestników wymiany 

 

Każde przedsiębiorstwo wyznacza sobie realizowane indywidualne cele i jeśli 

cele te, mimo że wyznaczone przez różne przedsiębiorstwa uczestniczące w procesie 

wymiany zmierzają w tym samym kierunku, to możliwa jest spójność kanału. 

Przykładowe  cele przedsiębiorstwa  mogą być następujące: 

 osiąganie zysków w perspektywie krótkoterminowej lub długoterminowej, 

 utrzymywanie więzi z klientem i dbanie o jego satysfakcję,                                                                                                                             

 zwiększenie udziału w rynku przy założeniu rentownej sprzedaży,                                                         

 zwiększenie obrotów z najlepszymi klientami, ograniczenie kosztów z klientami 

mniej rentownymi, 

 wysoka sprzedaż przy minimalnych marżach. 

   Przy takim określeniu celów wiele z nich może być postrzegane jako wyłącznie 

indywidualne i dotyczące tylko jednego z przedsiębiorstw uczestniczących w 

dystrybucji. Niektóre jednak mogą być wspólne,  chociażby takie jak   utrzymywanie 

więzi z klientem i dbanie o jego satysfakcję. W takiej sytuacji takie podejście do 

sprawy wymusza określone  zachowania na uczestnikach wymiany w kanałach.                                  

Podobne podejście widoczne jest w  literaturze światowej. Zauważa się, że 

zgodność celów i motywacji wszystkich członków łańcucha dostaw zapewnia 

sprawne jego funkcjonowanie, wtedy bowiem czynniki ryzyka, korzyści i koszty 

wspólnego działania rozkładają się na wszystkich uczestników równomiernie. Brak 

zbieżności jest częstym powodem powstawania nadwyżek lub niedoboru zapasów, 

błędnych prognoz, nieskutecznych działań handlowców oraz problemów w dziale 

obsługi klientów
190

. Również o zgodności celów jako ważnym elemencie 

funkcjonowania   kanałów dystrybucji (element łańcucha dostaw) pisze  L. Garbarski. 

Kształtowanie dystrybucji towarów może być dokonywane na zasadzie zgodnej 

współpracy i  takie podejście przyczynia się do osiągania zamierzonych celów dla 

podmiotów działających w kanałach dystrybucji. W takiej sytuacji strony starają się 

występować wobec siebie na zasadach równorzędności. Następuje też dążenie stron 

do podnoszenia własnego udziału na wyższy poziom
191

.       

 

3.  Strategia  a kreowanie trwałości kanałów                             
 

Uczestników łańcucha, choć  w mniejszym zakresie niż wizja,  łączy  również  

wzajemnie indywidualnie wyznaczona strategia każdego przedsiębiorstwa. Jeśli ma 

ona cechy wspólne z innym uczestnikiem łańcucha, stanowi to spoiwo łączące 

łańcuch. Warto również zauważyć, że firma jest zarówno klientem i dostawcą. 

Jednocześnie zaspokaja funkcje bieżące i perspektywiczne. Zakłada się również, że 

firma stara się optymalizować, a nie maksymalizować zysk
192

. Szczególnie ma to 

miejsce w trwałych łańcuchach dostaw. W przypadku bowiem maksymalizacji zysku 

                                                           
190 V.G. Narayanan, A. Raman, Zarządzanie łańcuchem dostaw, “Harvard Business Review”, One Press, 

Helion, Gliwice 2007, s. 188. 
191 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, 

Warszawa 2001, s. 446-448. 
192 C. Bowman, V. Ambrosini, Firm value creation and levels of strategy, “Management Decision” 

2007,  Vol. 45, No. 3, p. 361-363. 
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dochodziłoby do ciągłego rozrywania łańcucha, zrywania więzi kooperacyjnych, 

zmiany partnerów. Głównym celem byłoby bowiem osiąganie zysku tylko przez 

jedną stronę wymiany. 

Produkcja jest wprawdzie podejmowana w pogoni za zyskiem
193

, ale w obecnej 

sytuacji czerpanie zysku w dłuższym okresie wyłącznie przez jednego uczestnika 

wymiany w łańcuchu dostaw nie jest możliwe. Wynika to z otwartości rynków i 

procesów globalizacji, przez co każda firma może generować zyski w licznych 

systemach wartości. Nie jest zdana wyłącznie na jeden rynek. 
         K. Obłój, wyróżnia kilka rodzajów strategii: 

1. cena i jakość, 
2. atak i unik, 

3. strategie Portera, 

4. spójne i niespójne strategie194
. 

„Cena i jakość” to najbardziej znana strategia. Porównuje się w niej elementy 
cen i jakości produktów konkurencyjnych i na tej podstawie ustala strategię działania. 
Wzorce oddziaływania na klientów przedstawić można w formie macierzy.        

                              
                                                                                               cena 

                                                                                     niska                        wysoka 

          Jakość niska 

 
         Jakość wysoka                                                                 
   

 

 

 

 

Rysunek 3. Podział strategii „cena i jakość” 

Źródło:  K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 436 
 

Pierwszy  rodzaj działania to „okazja rynkowa”, oferowanie produktów tanich, 
tańszych niż konkurencja, w niskiej jakości, z reguły sprzedawanych w punktach 

detalicznych na najniższych półkach, po które klient musi się schylić, co jest pewnym 
dyskomfortem w procesie zakupów.  Dla określonego segmentu rynkowego klientów 

cena jest istotnym elementem i niezależnie od jakości decydują się oni na tego typu 

produkty. Ten typ postępowania może konsolidować  jednostki handlowe w łańcuchu 
dostaw, których wyróżnikiem jest cena. Może to być „lokalny bazarek” lub sklep 
oferujący niskie ceny, współpracujący z hurtownikiem lub producentem. Dla 
wszystkich partnerów wymiany cena jest elementem budującym wartość dla klienta. 

Strategia „uderzaj i znikaj” jest podyktowana działalnością  raczej w krótkim 
okresie czasu. Polega na tym, że wprowadza się na rynek wyrób o niskiej jakości, w 
bardzo wysokiej cenie, co w dłuższym odstępie czasu zapewne wywoła 
niezadowolenie klientów i frustrację. Łańcuch dostaw powstaje w stosunkowo 
krótkim okresie czasu. Produkt lub usługa w związku z tym musi zniknąć z rynku. 

                                                           
193 R. Makadok,  Toward a synthesis of the resource-based and dynamic capability views of rent 

creation, “Strategic Management Journal” 2001, Vol. 22, No. 5, p. 387-401. 
194 K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 428-460. 
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Takie postępowanie maksymalizuje zyski. Powstająca wartość dla klienta ma 

charakter krótkoterminowy, a łańcuchy dostaw  ulegają likwidacji. Przykładem są  
pojawiające się  i znikające sieci handlowe. 

Strategia „penetracja rynku” to ulubiona metoda działania japońskiej firmy 
Toyota. Agenci handlowi prowadzą  kartoteki klientów, rozpoznają ich potrzeby  i 
starają się opanować wszystkie  segmenty rynku. Metoda wymaga cierpliwości i 
długoterminowego działania. Taka strategia polega na oferowaniu możliwie wysokiej 
wartości dla klienta, penetrowaniu odpowiednich segmentów rynkowych i 

adresowaniu oferty do klientów poszukujących wysokiej jakości, niezależnie od ceny. 
Poszukując produktów lub usług, klienci zwracają uwagę na walory estetyczne 
produktów, cenią swój czas, ważny jest klimat handlowy punktu detalicznego. 

Łańcuch dostaw ma w takim przypadku charakter długoterminowy, a osiągana 
wartość dla klienta wynika również z elementów natury behawioralnej. 

Kolejna główna strategia  „atak i unik” ma większy wpływ na kreowanie 
nowych wyrobów niż inne strategie stosowane w łańcuchu dostaw. Powstający 
produkt rozpatrywany jest z punktu widzenia jego szans rynkowych oraz 

nieingerowania w obszary zajęte przez konkurencję. Tworzą go cztery strategie 
sytuacyjne: budowanie funkcjonalnej odmienności, agresywnej inicjatywy, relatywnej 
przewagi, maksymalizacji satysfakcji nabywcy.         

                                           
                                                                                                  Produkty/rynki 

                                                                                    istniejące                    nowe    
          frontalna konkurencja 

 
           unikanie konkurencji 

 

 

 

 

                                                        

Rysunek 4. Strategia „atak i unik” 

Źródło:  K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 440 
     

Strategia budowania funkcjonalnej odmienności to oferowanie produktów 

unikalnych, korzystanie z unikalnych technologii, unikalnych rozwiązań 

estetycznych. Dzięki takim produktom firma uzyskuje  przewagę rynkową. Strategia 

relatywnej przewagi pozwala z kolei wypełnić niszę produktów lub usług na danym 

rynku. Przykładem takiej strategii jest koncepcja dań fast food. Uzupełniła ona ofertę 

restauracji, które nie oferowały dań szybkich i za niewielkie pieniądze. 

Strategia agresywnej inicjatywy to kreowanie nowych łańcuchów dostaw w 

istniejącej rzeczywistości. Timex rozpoczął sprzedaż zegarków w hipermarketach, a 

Wal-Mart zbudował największą sieć sklepów z tanimi wyrobami markowymi. 

Strategia maksymalizacji satysfakcji nabywcy analizuje z kolei jego potrzeby i 

dostosowuje wszelkie elementy w celu osiągnięcia przez niego największej 

wartości
195

. Najważniejszym elementem tej strategii jest klient, jego niezrealizowane 

                                                           
195  K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007, s. 440-444. 
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potrzeby, jego oczekiwania rynkowe i zaspokajanie ich. W tym zakresie uczestnicy 

łańcucha dostaw dystansują się od konkurencji, kreując kanał dystrybucji. 

Porter wyróżnił trzy inne strategie rynkowe, a realizowanie wartości dla klienta 

rozpatruje on z punktu widzenia działań producentów. Stosują oni strategie 

minimalnych kosztów, zróżnicowania i koncentracji. Pierwsza z nich buduje 

przewagę konkurencyjną w oparciu o niskie koszty. Korzysta się w niej z niskich 

kosztów pracy, lokalizując produkcję w rejonach o wysokim bezrobociu lub krajach o 

niskim koszcie pracy. W strategii tej dominuje ekonomia skali. 

W strategii zróżnicowania podstawą są odmienne od konkurencji produkty lub 

usługi. Odróżniać je może piękne wzornictwo, jakość, funkcjonalność. W strategii 

koncentracji istotne jest zawężanie pola działania do określonego segmentu klientów 

lub regionu. Dzięki takiemu podejściu można lepiej obsługiwać grupę docelową, do 

której adresuje się ofertę. W łańcuchu dostaw strategia minimalnych kosztów może 

przekształcić się w politykę niskich cen, a cena może być elementem integrującym w 

łańcuchu. Tak więc producent stosować będzie porterowską strategię niskich kosztów, 

natomiast partnerzy w kanale dystrybucji będą mogli zdecydować się na  jedną ze 

strategii „jakość i cena” – przedstawioną na rys. 3. W takim układzie strategie 

producenta, pośrednika i detalisty są zbieżne i dzięki temu możliwe jest trwałe ich 

wspólne  funkcjonowanie. 

Odmiennego dostosowania wymaga porterowska strategia zróżnicowania. 

Producent, różnicując swoje produkty, może być atrakcyjnym partnerem dla 

pośredników, którzy mogą dopasować strategię producenta do swoich strategii typu  

„atak i unik” (rys. 4).  Wszystkie ich strategie „ataku i uniku” będą zgodne  ze 

strategią zróżnicowania stosowaną przez producenta. Zbieżność wystąpi zarówno dla 

„strategii budowania funkcjonalnej odmienności”, „strategii agresywnej inicjatywy”, 

„relatywnej przewagi”, „maksymalnej satysfakcji klienta”. Dzięki zgodności strategii 

stronom udaje się tworzyć trwałe łańcuchy dostaw, w oparciu o kreowaną wartość dla 

klienta. 

Kolejną grupą są strategie spójne i niespójne. W ich ramach K. Obłój  wyróżnia 

strategię innowatora, obrońcy, analityka i niespójnego reagowania.  W pierwszej z 

nich dąży się do wprowadzania nowych wyrobów na rynek, grupy nowych wyrobów 

stanowią niekiedy 30% przychodów firm stosujących taką strategię. Strategia 

obrońcy zakłada obronę istniejącej pozycji rynkowej. Ogranicza się do stosowania 

sprawdzonego asortymentu. Strategia analityka pozwala na stosowanie metod 

księgowych do analizy rynku i strategii innowacji lub obrońcy. Na różnych rynkach 

stosowana jest odmienna strategia działania wynikająca z analizy. Strategia 

niespójnego działania zakłada niespójne działanie w ramach jednej z przyjętych 

strategii, lecz wykonanie nie zawsze odpowiada jej celom
196

.   

Nie wszystkie strategie opracowane przez poszczególnych uczestników 

łańcuchów muszą być identyczne. Każde przedsiębiorstwo opracowuje własne 

indywidualne strategie, wywodzące się z określonego pakietu strategii. Odmienne  

podejście  strategiczne mogą kreować  odbiorcy poszukujący niskich cen. Dla nich 

bowiem istotny może być wysoki obrót i niska cena. Będą oni zawsze poszukiwać  

partnerów, którzy dostarczą im produktów tanich i szybko rotujących. 
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Wszelkie alianse, umowy z dostawcami o innej wizji i strategii, sprzedającymi 

produkty wysokiej jakości, ale drogie, nie mają szans na trwałe powodzenie. Studia 

przypadku wskazują, że dostarczone tego typu produkty mogą prowadzić do frustracji 

pracowników uczestnika łańcucha, gdyż produkty nie odpowiadają  jego strategii w 

łańcuchu. Można przytoczyć przykład z praktyki, gdy firma, produkująca  przyprawy 

„premium” o dość wysokiej cenie, o innowacyjnym asortymencie wprowadziła je do 

sieci tanich hurtowni w Polsce, nastawionych na masową sprzedaż. Pracownicy tego 

dystrybutora byli tym faktem mocno  sfrustrowani, co powodowało brak 

zaangażowania w sprzedaż produktu. Ich strategia zakładała sprzedaż  „majonezu 

tirami”, „palet oliwy”, gdyż dla zarządu firmy liczył się duży obrót, z tego też byli 

rozliczani pracownicy działu handlowego.  Dlatego też mimo otwartości zarządu 

firmy na wspólną kooperację produkty z czasem wycofano, gdyż w porównaniu z 

tanimi olejami, tanimi przyprawami, nie były przedmiotem zainteresowania 

pracowników dystrybutora zajmującego się sprzedażą masową. Niedostosowane były 

również strategie. Różne wizje rozwoju, odmienne strategie, nastawienie 

pracowników realizujących odmienne cele spowodowały brak zadowolenia, 

satysfakcji i lojalności. Łańcuch dostaw we wspomnianym układzie uległ rozpadowi. 

 

4. Organizacja dystrybucji 

 

Zauważono, iż firmy działające w ramach systemu budują wartość poprzez pięć 

typów aktywności. Działalność pierwsza (typ 1) to tworzenie produktów i usług 

poprzez kreowanie zewnętrznych obszarów firmy. Są one głównym nośnikiem 

wpływów gotówkowych firmy. Produkty firmy mogą charakteryzować się wysoką 

jakością, wyższą niż oferta konkurentów, mogą mieć charakter wyrobów 

innowacyjnych, być skierowane do określonych segmentów rynku. Odpowiednie ich 

usytuowanie będzie skutkowało wzrostem wpływów gotówkowych. Wyroby 

zaspokajają określone potrzeby klientów, co zwiększa zadowolenie i powoduje zakup 

produktów. Ocena wartości, jaką niosą produkty lub usługi, następuje 

retrospektywnie, gdyż ich ostateczna weryfikacja ma miejsce dopiero po określonym 

czasie, gdy w łańcuchu dostaw oceniona zostanie rotacja produktów lub usług, 

powtarzalność zamówień. 

Typ drugi działań to realizacja wartości w łańcuchu dostaw. Wiąże się ona z 

działalnością marketingową, zarządzaniem relacjami z klientami, bezpośrednią 

sprzedażą. Budowanie wartości następuje poprzez wiązkę kreowanej satysfakcji, 

emocji, lojalności, zaspokajanie potrzeb klientów i reagowanie na ich potrzeby 

poznawcze. Te procesy mają charakter zewnętrzny, nastawiony na otoczenie firmy. 

Typ trzeci kreowania wartości to minimalizowanie kosztów związanych z 

wejściem produktów do firmy w łańcuchu dostaw. Chodzi o jak największe 

oszczędności związane z zakupem usług, towarów zaopatrzeniowych, materiałów, 

kosztów energii, kosztów pracy. Również w tym procesie następuje pewnego rodzaju 

optymalizacja, gdyż kupno towarów po najniższych cenach może spowodować utratę 

jakości, a nawet upadłość kooperanta. Partnerstwo  upowszechnia japoński system 

zaopatrzenia i współpracy „keiretsu”, w którym preferuje się współpracę i wzajemne 
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poznanie, a nie wyłącznie dążenie do osiągnięcia najniższej ceny
197

. Różnicę w 

podejściu na rolę partnerstwa obrazują przykłady z branży samochodowej. Wielka 

Trójka (General Motors, Ford, Chrysler)  wprowadziła rządy terroru w zakresie 

zaopatrzenia i w efekcie  relacje w łańcuchach dostaw pogarszały się z roku na rok. 

Toyota z kolei zastosowała odmienne podejście, pomogła usprawnić proces produkcji 

u kooperantów, a łańcuchy uległy wzmocnieniu
198

. 

Typ 4 działań powodujących powstawanie wartości dla klienta w firmie to 

prowadzenie badań rynkowych, badań rozwojowych, szkoleń. Działania te oddziałują 

na przyszłe wpływy gotówkowe, pozwalają zachować kapitał ludzki i organizacyjny. 

Typ 5 wynika z potrzeby istnienia firmy w otoczeniu zewnętrznym. Działania 

tego typu nie mają jednak bezpośredniego wpływu na przepływ strumieni 

gotówkowych od klientów lub dostawców. Pozwalają one zarządzać podatkami i 

współpracą z zewnętrznymi instytucjami
199

.   
Powiązanie określonych typów działania z otoczeniem zewnętrznym i 

wewnętrznym firmy obrazuje rys. 5. Działania typu 2 (sprzedaż), typu 1 (operacje), 

typu 3 (zamówienia) zgrupowano we wspólnym kręgu, gdyż dotyczą bezpośredniej 

działalności firmy i mają pierwszorzędne znaczenie dla generowania zysków i 

funkcjonowania przedsiębiorstwa. Działanie typu 2 znalazło się maksymalnie na lewo 

układu współrzędnych, gdyż sprzedaż najbardziej oddziałuje na otoczenie zewnętrzne 

firmy, a jednocześnie powiązana jest w mniejszym stopniu z działaniami wewnątrz 

niej. Działanie typu 1, powstające  w związku z wytworzeniem produktów, jest  mniej 

powiązane z otoczeniem zewnętrznym firmy, a mocniej z działalnością wewnątrz 

przedsiębiorstwa. Dlatego zostało przesunięte w prawo w stosunku do otoczenia 

zewnętrznego, a mocniej usytuowane bliżej działań wewnętrznych firmy. Działanie 

typu 3 – zamówienia – wiąże się z kolei z działaniem typu 1 i 2 , ale mniej jest 

powiązane bezpośrednio z rynkiem zewnętrznym niż sprzedaż. Typy działań 1, 2, 3, 

jak wspomniano, należy grupować wspólnie, gdyż odpowiadają za realizację 

bezpośrednich potrzeb  egzystencjalnych  firmy. Działania te muszą być ściśle 

skoordynowane. Działanie 4 z kolei, związane jest z pracami rozwojowymi i 

oddziałuje na  sferę zawierającą typy działań nr 1, 2, 3. Jest z nimi skoordynowane. 

Działanie 5  usytuowano w miejscu wskazującym na niskie powiązanie z czynnikami 

zewnętrznymi i wewnętrznymi firmy. Może być  traktowane jako  pole odrębne, gdyż 

działania tego typu mogą być wykonywane przez firmy zewnętrzne, np. usługi 

księgowe
200

, nie wymagają wysokiego stopnia integracji z działaniami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi firmy. Dlatego umieszczono je w dolnym rogu wykresu. 

                                                           
197  C. Bowman, V. Ambrosini, Firm value creation and levels of strategy, “Management Decision” 

2007, Vol. 45, No. 3, p. 361. 
198 J.K. Liker, T.Y. Choi, Keiretsu, Zarządzanie łańcuchem dostaw, “Harvard Business Review” 2007, 

One Press, Helion, p. 29-30. 
199 C. Bowman, V. Ambrosini, Firm value creation and levels of strategy, dz. cyt., s. 363. 
200  Tamże, p. 363-368. 
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Rysunek 5. Usytuowanie działań kreujących wartość 

Źródło: Na podstawie C. Bowman, V. Ambrosini, Firm value creation and levels of strategy, 

“Management Decision” 2007, Vol. 45, s. 368 

 
Firmy wiążą się w łańcuchach dostaw poprzez zachodzące między nimi relacje. 

Podstawową relacją  w marketingu jest związek powstający w ramach aktu wymiany 

w transakcji kupna – sprzedaży201
. Jeśli strony dostarczają sobie wzajemnie wartości 

w dłuższym czasie, związek staje się długotrwały. Ograniczając się do bardzo 
skrótowego opisania organizacji łańcuchów dostaw, można wskazać na  konstrukcję 
pośrednią i bezpośrednią dostarczania wartości dla klienta. Model dostaw 
bezpośrednich zakłada dostawy bezpośrednie od producenta do klienta.       

                       
 

 

 

 

 

              

 

 

 

Rysunek 6. Model dostaw bezpośrednich do klienta 

Źródło: K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, SGH  

Warszawa 2005, s. 55 

 

 

                                                           
201  J. Otto, A. Olczak, Marketing w handlu i usługach, Politechnika Łódzka, Łódź 2007, s. 51-52. 

Zakład produkcyjny Zakład produkcyjny 

klient klient klient klient klient 

         



104 

 

Model systemu dystrybucji pośredniej zakłada istnienie elementu 
pośredniczącego w dostawie. W analizowanej sytuacji może to być magazyn 
dystrybucyjny, do którego producenci dostarczają towary, a magazyn poprzez 
dodatkowe prace dokonywane na towarach, jak metkowanie, przepakowywanie, 

dodaje wartość dla klienta w tak skonstruowanym łańcuchu dostaw. Elementem 

pośredniczącym może być również pośrednik handlowy, np. hurtownik.       
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         

 

Rysunek 7. Model systemu dodającego wartość 

Źródło: K. Rutkowski, Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, SGH  

Warszawa 2005, s. 60 

 

Budując relacje w tak istniejących łańcuchach dostaw, partnerzy opierają się na 
zestawie norm, którymi się posługują w bieżącej działalności. Najczęściej stosowane 
normy to: integralność, solidarność, wzajemność, wdrażanie planowania, kreowanie 
zgody, budowanie solidarności, odbudowa relacji (restytucja, zaufanie, przewidywane 

interesy), kreowanie i ograniczanie władzy, elastyczność, harmonizacja w sieci, 
stosowność środków202

.
  Można je scharakteryzować następująco: 

Integralność – partnerzy chcą zachować własne cele, współpracując w 
łańcuchu dostaw. Uzyskują to poprzez dyskretne wymiany, we wzajemnych relacjach 
między stronami. W relacjach strony będą starały się przezwyciężyć egoistyczne 
dążenie do realizacji zakładanych celów. Partnerzy zachowują się poprawnie i 
odpowiednio w określonych sytuacjach. 

Wzajemność – swobodna wymiana następuje tylko wtedy, gdy obie strony 
starają się uzyskać poprawę swojej pozycji wyjściowej i każda ze stron zakłada, że 
otrzyma coś w zamian, gdy coś da – w ujęciu wielowymiarowym. Również wymiana 
może dotyczyć wzajemnych obietnic i zobowiązań. 

Wdrażanie planowania – jest ono uwzględniane również w umowach, 
ponieważ  określa  zobowiązania, jakie strony muszą wobec siebie zastosować w 
przyszłości. Tylko w najprostszych transakcjach wymiany w łańcuchu dostaw nie 

uwzględnia się aspektów planowania przyszłości. W pozostałych przypadkach 
planowanie ma istotne znaczenie. 

 

                                                           
202 K.J. Blois, B.S. Ivens, Method issues in the measurement of relational norms, “Journal of Business 

Research” 2007, Vol. 60 No. 5, p. 556-565. 

Zakład 
produkcyjny 

Zakład 
produkcyjny 

Zakład 
produkcyjny 

VAL 

klient klient klient klient klient 

  

    



105 

 

Kreowanie zgody – jakiekolwiek stosowanie wymiany polega na uzyskiwaniu 

korzyści w zamian za poświęcenia. Uzyskiwanie korzyści w bieżącej sytuacji 

prowadzi do ograniczenia pewnych działań drugiej strony procesu wymiany w 

przyszłości. Zgoda ma więc w sobie element wzajemnych ograniczeń dla stron. 

          Solidarność – funkcjonowanie w systemie w oparciu o pewnego rodzaju 

umowę społeczną. System działa w oparciu o zestaw reguł zachowania, które są 

akceptowane przez większość społeczności łańcucha dostaw. Jednostki muszą 

wierzyć, że system działa niezawodnie i mieć do niego zaufanie. 

Odbudowa norm – restytucja, zaufanie, przewidywane interesy. Nawet po 

zawarciu umowy niekiedy potrzebna jest jej restytucja, gdyż jedna ze stron może być 

z niej niezadowolona. Takie czynniki jak zaufanie i przewidywane interesy pozwalają 

dokonać restytucji umowy, dostosować ją do przyszłych warunków. 

         Kreowanie i ograniczanie władzy – poprzez podpisywanie umowy dajemy 

drugiej stronie kontrolę nad nami. Tracimy więc część naszych uprawnień i naszej 

władzy. Naruszenia dyskretnych umów, poprzez swój charakter, trudne są do 

wyegzekwowania prawnego. Dlatego możliwości zewnętrznego oddziaływania na 

drugą stronę raczej są niewielkie. Bardzo mocne ukazywanie władzy może prowadzić 

do zakończenia umowy. 

Elastyczność – wymiana wartości zawsze może prowadzić do problemów. Jest 

to jeden z elementów, który można stosować, gdy długoterminowa relacja się psuje. 

Poprzez wzajemne zobowiązania partnerzy wymiany stosują wobec siebie 

ograniczenia, dostosowują się do drugiej strony umowy. Dostosowanie się do drugiej 

strony może być jedną z przyczyn poprawy relacji. 

Harmonizacja w społecznym systemie sieci. Społeczna sieć stanowi system 

minimalnych warunków niezbędnych do jej funkcjonowania. Składa się ze środków 

pomagających wszystkim we wzajemnym porozumiewaniu się. Dzięki niej strony 

dokonują wymiany wartości zamiast np. kraść. Dopełnieniem jest obowiązujący 

system monetarny, a także prawny system egzekwowania umów. 

Stosowność środków – w każdej branży i kulturze stosowane są odrębne środki, 

charakterystyczne dla danej grupy. Stosowanie elementów prawnych może być 

postrzegane w określonej sytuacji jako niedopuszczalne, sprzeczne z polityką 

dyskretnych porozumień. Wspólne pokonywanie problemów może być korzystne dla 

wzajemnego związku. Zastosowane środki mogą być tylko odpowiednie dla jednego 

konkretnego związku
203

. 

Stosowane normy łączy w jeden system kultura firmy. Kulturę organizacji 

tworzy zespół wyuczonych i akceptowanych norm, standardów, przepisów, które 

regulują zachowania. Może ona mieć charakter formalny, wyrażający się zawartymi 

umowami, regulaminami zakładu pracy, lub nieformalny, wyrażany poprzez uczucia, 

postawy i zachowania członków zespołu pracowniczego
204

. 

Elementy  organizacji dystrybucji oddziałujące na trwałość łańcuchów można 

przedstawić w postaci modelu. Sumuje on elementy wyszczególnione powyżej w 

tekście – normy, relacje, systemy fizycznego przepływu towarów oraz zestaw działań 

firmy i jej kulturę. Elementy te w sposób łączny wpływają na trwałość łańcuchów. W 

                                                           
203  K.J. Blois, B.S. Ivens, Measuring relational norms: some methodological issues, “European Journal 

of Marketing” 2006, Vol. 40, No. 3/4, p. 352-356 
204 D. Bachman, Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa pod redakcją B. 

Dobiegały-Korony, A. Hermana, Difin, Warszawa 2006, s. 295-296. 



106 

 

modelu założono również, iż na każdym etapie procesu wymiany partnerzy osiągają 
w dłuższym okresie wartość dla klienta. Kategoria ta oddziałuje niezależnie od 
wyszczególnionych czynników. Bez osiągania wartości dla klienta przez wszystkich 

uczestników wymiany w dłuższym okresie łańcuchy ulegałyby rozpadowi, gdyż 
osiąganie satysfakcji jest ważnym elementem  lojalności205

 i trwałości. Satysfakcja 
natomiast jest przejawem wartości dla klienta206

. Wskazane elementy funkcjonują 
prawidłowo w specyficznym środowisku wartości dla klienta, w którym poszczególni 
partnerzy osiągają wartość w przeciągu dłuższego czasu.   

 
   

                 
                                                           

 

 

 

 

                                                                     

                                                    

 
 

 

Rysunek 8. Elementy systemu dystrybucji wpływające na trwałość kanału 

Źródło: Opracowanie własne 

 

5. Pracownicy i klienci a wpływ na tworzenie wartości 

 

Warto wspomnieć, że na końcu tej swoistej piramidy, która obrazuje elementy 

stanowiące spoiwo łańcuchów,  są pracownicy zgrupowani w zespoły oraz klienci.   

       Pracownicy w każdym przedsiębiorstwie mają  określane cele i określone 

warunki ich realizacji. Wielokrotnie są dobierani w procesie rekrutacji według 

kryteriów pozwalających osiągać firmie zamierzone cele, w tym dystrybucyjne. W 

oparciu o założone cele firma kreuje odpowiednie motywacje dla pracowników,                             

buduje odpowiednie systemy wynagrodzeń, a także odpowiednią organizację firmy.  

Pracownicy mają określone liczne cele dystrybucyjne, gdyż ich firma uczestniczy 

zwykle w wielu łańcuchach dostaw. Pracownicy firm biorących udział w wymianie 

wartości w różnych firmach w mniejszym stopniu są ze sobą powiązani wspólną 

wizją całego łańcucha dostaw. Na pewno jednak stanowią oni najwęższą podstawę 

piramidy powiązań w łańcuchach dostaw. Ich rola polega na dostosowaniu się do 

realizowanych strategii. 

Kwestia kreowania wizji i wyznawania wspólnych wartości ma istotne 

znaczenie dla pracowników funkcjonujących w przedsiębiorstwach w łańcuchu 

dostaw. Muszą utożsamiać się z wizją i wartościami kreowanymi przez swoje firmy. 

                                                           
205 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów, Modele, motywacja i pomiar, PWN Warszawa 2008, 

s. 33-40. 
206 A. Eggert, W. Ulaga, Customer perceived value: a substitute for satisfaction in business markets?, 

“Journal of Business & Industrial Marketing” 2002, Vol. 17, pp. 107-118. 
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Na ich motywację wpływają czynniki behawioralne związane z realizowaniem 

własnych potrzeb – m.in. natury psychologicznej (zaspokajanie własnego 

„ja”).Wspomina o tym w szerokim zakresie teoria potrzeb Maslowa
207

. 

Wizja i wartości kreowane w łańcuchu oddziałują więc na pracowników i ich 

motywacje. Każdy proces planowania strategicznego poprzedza wizja i przyjmowanie 

pewnych wartości umożliwiających realizację działań przedsiębiorstwa. Wizja i 

wartości są wspólną podstawą, ale także zespołowym celem. Dopiero wtedy, gdy 

wiemy, dokąd zmierzamy,  znamy nasz cel, możemy opracować konkretną strategię 

służącą do jego realizacji i urzeczywistniania naszej wizji. 

Analogiczna sytuacja występuje w organizacjach. Zauważono, że aby 

organizacja kreowała wartości dla klienta, musi dostarczać zespołowi pięć 

elementów: 

1. odpowiednie spojrzenie na zagadnienia przez przywódców organizacji, 

2. wspólne misje, wizje, wartości i strategie, które współgrają z realiami 

rynkowymi, 

3. praktyki przywódców, które wynikają z misji, wizji, wartości i strategii, 

4. infrastruktura oddziałująca poprzez kulturę i klimat pracy, która wspiera  

misję, wizję, wartości i strategię, 

5. zachowania pracowników odpowiadające potrzebom klientów
208

. 

Wizja jest więc integralnie związana z zachowaniami pracowników. 

Potwierdzeniem tej tezy są wyniki badań, wskazujące, że właściwa wizja pozytywnie 

oddziałuje na zwiększoną wydajność, zadowolenie i jakość usług świadczonych przez 

pracowników.   Poznanie wizji związanej ze świadczeniem usług okazało się  istotne 

dla stałych, długoletnich pracowników, jak również nowo przyjmowanych. Ważnym 

elementem była przejrzystość opracowanej wizji. Liderzy wdrażający wizję musieli 

precyzyjnie ją komunikować, dzięki czemu była ona lepiej rozumiana. Zauważono 

również, że organizowane cykliczne spotkania powodowały, iż wizja stawała się 

codzienną rutyną, dzięki czemu jej odbiór był bardziej intensywny
209

. Na opisane 

powiązania wizji i satysfakcji pracowników wskazuje poniższy rysunek 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 207A. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa 2009. 
208 K. Owen, R. Mundy, W. Guild, R. Guild, Creating and  sustaining the high performance 

organisation, “Managing Service Quality” 2001, Vol. 11, No. 1, p. 10-21. 
209 M.R. Testa, Satisfaction with organizational vision, job satisfaction and service efforts: an empirical 

investigation, “Leadership & Organization Development Journal” 1999, No. 20/3, MCB University 

Press, p. 154-161. 
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Rysunek 9. Powiązanie wizji z satysfakcją 

Źródło: Na podstawie M.R. Testa, Satisfaction with organizational vision, job satisfaction and service 

efforts: an empirical investigation, “Leadership & Organization Development Journal” 1999, No. 20/3, 

MCB University Press, p. 158 
 

Kluczową kwestią dla istnienia łańcuchów dostaw jest zaspokajanie potrzeb 

klienta oraz potrzeb poszczególnych członków łańcuchów. Aby mieć spójną wspólną 

wizję i wyznawać wspólne wartości, należy rozumieć  sytuację rynkową  i podstawy 

zachowań konsumentów. Klient jest istotą zmienną, ulegającą ciągłym zmianom i 

przeobrażeniom, dlatego do tych jego zmiennych cech muszą dostosowywać się 

łańcuchy dostaw i osoby w nich działające. Łańcuchy, aby przetrwać,                        

dostosowują  się stale do  zmieniającej się sytuacji marketingowej na rynku oraz do 

ciągłych zmian w świadomości klienta.   
 

6. Piramida trwałości   

 

Układ poszczególnych czynników opisanych powyżej przedstawiono w formie 

graficznej (rys. 10).  Zostały one uszeregowane w zależności od siły i rozmiaru 

oddziaływania. Czynniki oddziałują również w stałym środowisku wartości dla 

klienta. Warto także wskazać, że spoiwem trwałości łańcucha dostaw jest osiągana 

przez wszystkich wartość dla klienta, na wszystkich etapach procesu wymiany, w 

dłuższym czasie.  
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Rysunek 10. Piramida trwałości kanału 

Źródło: Opracowanie własne 

                                                                       

Na samym dole piramidy trwałości łańcucha są klienci niezwiązani umowami, 

mogący realizować swoje potrzeby w sposób dowolny i w dowolnym miejscu. 

Reprezentują oni liczne segmenty rynkowych potrzeb. Kierują się więc do miejsc, w 

których docenione zostaną wyznawane przez nich wartości. Na przykład zapłata 

wyższej ceny za  produkty markowe w dostosowanym do potrzeb klienta punkcie 

detalicznym u nikogo w tym miejscu nie wzbudzi nieodpowiednich dla kupującego 

zachowań. Studia przypadków wskazują, że klienci  uzyskują dzięki odpowiedniemu 

klimatowi handlowemu wyższą wartość dla klienta i towarzyszącą temu 
satysfakcję210

. Dla innego rodzaju klientów, z innego segmentu rynku, ważne okażą 
się inne walory oferty. Firma Benetton energicznie zajmowała się wykorzystaniem 
wartości humanitarnych (United Colors of Benetton) i prowokowała dyskusje nad 

ważnymi zagadnieniami (takimi jak rasizm lub AIDS). W ten sposób  promowała  
wartości nieutylitarne i egzystencjalne

211
.                                                                     

 Wymienione czynniki  oddziałują na klienta w łańcuchach dostaw. Tego typu 

działania określą jego charakter już od momentu tworzenia źródeł dostaw. Należy je 
więc w odpowiedni sposób zaprojektować. 
 Rysunek 10 przedstawia więc segmenty klientów szeroko oddziałujące na 
łańcuchy dostaw. Wielość segmentów klientów powoduje, że oddziałują oni 
najszerzej na łańcuchy, ogólna  ich siła jednak jest słaba. Wynika to z ciągłego 
poszukiwania przez klientów wyższej wartości dla klienta. Ostatecznie to łańcuch 
dostosowuje się do określonych potrzeb i segmentów, kreując wartość poprzez dobór  

                                                           
210 R. J. Donovan , J.R. Rossiter, G. Marcoolyn, A. Nesdale, Store atmosphere and purchasing behavior, 

“Journal of Retailing” 1994, Vol. 70, No. 3, p. 283-94. 
211 J. Horovitz, Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006, s. 113-114. 
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cen, asortymentu produktów, klimatu handlowego. Łańcuch ułatwia klientowi 

realizację potrzeb. Gdyby jednak przyjąć jeden określony segment klientów 

poszukujących np. niskiej ceny, siła ich oddziaływania na łańcuch dostaw  miałaby 

większą wartość. Sklep lokalny, w ubogiej dzielnicy, próbujący sprzedawać produkty 

„premium” w dłuższym okresie, przynosiłby straty, a tym samym nastąpiłoby 

osłabienie a w ostatecznym przypadku  rozerwanie lub likwidacja łańcucha dostaw. 

W modelu przyjęto jednak ogólną grupę klientów i szerokie ich spektrum potrzeb. 

 Pracownicy oddziałują na łańcuch dostaw w bardzo wąskim, specyficznym 

przedziale. Realizują oni wyznaczone jednostkowe zadania. Zakres ich oddziaływania 

na inne podmioty w łańcuchu dostaw  jest nieznaczny. Większy wpływ ma 

organizacja dystrybucji. Niewłaściwie przyjęty system dostaw może doprowadzić do 

dezintegracji łańcucha. Partnerzy powinni więc korzystać z podobnych rozwiązań 

logistycznych, stosować podobne systemy dystrybucji. Dzięki temu unikną zbędnych 

kosztów. Obrane strategie również muszą być harmonijne, oddziałują w szerszym 

zakresie. W największym stopniu wpływa na współpracujące przedsiębiorstwa 

wzajemnie podobieństwo wizji, stanowiące kluczowy czynnik trwałości, co 

przedstawia rys. 11.    

Rysunek 11. Wzajemne oddziaływanie w kanale dostaw 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Studia przypadków potwierdzają tego typu tezę. Sklep E.Leclerc w Radomiu 

dostosowuje się do klientów lokalnych ceniących tradycyjne produkty. Jest to jeden z 

ważnych  segmentów rynku.  Realizując tego typu działania, władze E.Leclerca 

realizują  opracowaną wizję opierającą się na trzech filarach: niezależności, 

solidarności i obrony interesów konsumentów. Celem jest  obrona przed ekspansją 

wielkich sieci handlowych. Do tego dostosowana jest też strategia rozwoju. Zakłada 

ona, że E.Leclerc zrzesza drobnych kupców, różnicuje źródła dostaw, prowadzi 

bezpośredni zakup towarów, a tym samym przeciwstawia się globalnym sieciom 

handlowym. 
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 Organizacja dostaw polega na bezpośrednim zaopatrzeniu sklepu przez 

lokalnych producentów
212

. Bliskie odległości pozwalają na obniżenie kosztów i cen 
dla klientów. Pracownicy muszą jednak wykonać dodatkowe czynności poprzez druk 

gazetek, ustawienie stojaków promocyjnych. 

 Po drugiej stronie łańcucha dostaw  jest producent. Z reguły jest to firma 

rodzinna. Wizja właścicieli z reguły zakłada prowadzenie polityki zrównoważonego 

rozwoju. Celem jest dbałość o trwałość firmy, zapewnienie spokojnego rozwoju 

rodzinie. W ramach tego realizowana jest strategia rozwoju, zakładająca produkcję 

wyrobów niszowych, stanowiących odmienność rynkową dla klientów, 

odróżniających je od produktów globalnych koncernów. Do tego też dostosowana jest 

dystrybucja. Z reguły prowadzona jest więc  sprzedaż bezpośrednia do obiektów 

handlowych. 

 Do tak przyjętej wizji dostosowują się pracownicy. W większości przypadków 

są traktowani familiarnie
213

. Obie wizje i strategie – E.Leclerca i producenta 

lokalnego – są spójne. Do tego dostosowana jest  lokalna dystrybucja i działania 

pracowników. Zbieżne są też cele obu organizacji. Dochodzi więc do licznych 

transakcji, a współpraca opiera się na satysfakcji i lojalności. Działania prowadzą do 

wzrostu obrotów i zysków. Kreowana jest też wartość dla klienta. 

 

Podsumowanie 

 

 Zagadnienie kreowania trwałości łańcuchów dostaw ma charakter 

wielowymiarowy. W prezentowanym  modelu wskazano na elementy z zakresu 

zarządzania. Omówiono w nim normy, na których opiera się funkcjonowanie 

łańcuchów, zagadnienie kształtowania relacji, rodzaje typów działalności firm 

operujących w łańcuchach oraz struktury organizacyjne pozwalające na fizyczny 

przepływ towarów i usług. Analizę prowadzono przy założeniu, że partnerzy 

wymiany operują w specyficznym środowisku wartości dla klienta, w którym – w 

dłuższym okresie –  wszyscy osiągają satysfakcję. W artykule wskazano również na 

determinanty wpływające na trwałość łańcuchów dostaw. Szerzej omówiono 

zagadnienia oddziaływania wizji, realizowanych celów poszczególnych firm, 

realizowanych strategii, wpływu struktur organizacyjnych na procesy wymiany, w 

tym opisano role pracowników i klientów w procesie kreowania trwałości łańcuchów 

dostaw. 
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DETERMINANTS OF SUSTAINABILITY OF SUPPLY 

CHANNELS IN AN ENVIRONMENT OF CUSTOMER 

VALUE 

 
Summary: Supply channels are becoming an important element of the global economy. Their source is 

generated by customer demand and optimize the essential prerequisite for the sustainability of profit by 

the participants in the exchange value. The article discusses the determinants affecting the life of the 

channels. An important element of their design is consistent vision of the companies participating in the 

distribution process, the mutual convergence of strategies and objectives of partners. Adjustment of the 

partners takes place through participation in various forms of distribution organizations. They act 

according to certain standards. The vision also motivates employees so that better meet their tasks. 

Supply channels to adapt to market segments. All of these exchanges should create value for customers, 

creating a specific environment. 

 

Key words: supply chains, vision, distribution golas, strategy, distribution organization, distribution 

logistics, consumer value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


