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Streszczenie: Złożony charakter i szybko zmieniające się środowisko współczesnych łańcuchów 
dostaw czyni je bardzo podatnymi na ryzyko. Kluczowym czynnikiem ułatwiającym zarządza-
nie ryzykiem w łańcuchu dostaw jest wymiana informacji między partnerami. Dlatego celem 
tego artykułu jest określenie podejścia członków łańcucha dostaw do dzielenia się informacjami 
wspierającymi zarządzanie ryzykiem. Dla realizacji celu przyjęto założenia związane z modela-
mi polityki informacyjnej w strukturach organizacyjnych, poszerzając perspektywę poznawczą 
omawianego problemu. Artykuł oparty jest na danych zebranych od 197 respondentów repre-
zentujących przedsiębiorstwa działające na terenie Polski za pomocą Paper Self-Administered 
Questionnaires (PSAQs). Użyta metoda założyła celowy dobór respondentów. Uzyskane wyni-
ki sugerują, że wśród przebadanych przedsiębiorstw istnieją trzy, często występujące wspólnie 
praktyki, tworzące osiem podejść do wymiany informacji związanych z ryzykiem w łańcuchu 
dostaw. Ustalenia te wraz z wykazanymi istotnymi zależnościami ze zmiennymi kontrolnymi 
tworzą unikalną strukturę opisową i interpretacyjną omawianego zagadnienia.

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie ryzykiem, dzielenie się informacjami

Abstract: Complex nature and rapidly changing environment of contemporary supply cha-
ins make them highly vulnerable to risk. Key facilator of supply chain risk management is 
information being shared among partners. Thus the aim of this paper is to highlight supply 
chain members’ approaches to sharing information supporting risk management. To achie-
ve this goal, assumptions related to information policy models in organizational structures 
have been adopted, broadening the cognitive perspective of the discussed problem. The ar-
ticle is based on data collected from 197 respondents representing enterprises operating in 
Poland through a survey conducted with paper self-administered questionnaires (PSAQs). 
The method used applied a nonrepresentative sampling. The results obtained suggest that 
among studied companies there are three frequently co-ocuring practices forming eight ap-
proaches to risk information sharing in the supply chain. These findings, together with de-
monstrated significant relationships with control variables, create a unique descriptive and 
interpretative framework of the discussed issue.

Keywords: supply chain management, risk management, information sharing

Wprowadzenie

Główne cele stojące przed każdym łańcuchem dostaw to doskonała obsługa 
klientów końcowych, po jak najmniejszych kosztach. Aby spełniać te cele, orga-
nizacje składające się na te systemy gospodarcze dążą do coraz większej integra-
cji oraz doskonałości w  wykonywaniu i  koordynacji swoich zadań. Jednocześnie 
współczesne łańcuchy dostaw działają pod wzrastającą presją ze strony otoczenia, 
doświadczając chociażby rosnących wymagań klientów ostatecznych, bardziej re-
strykcyjnych przepisów prawnych czy skutków globalizacji. W  efekcie złożoność 
uwarunkowań, w których funkcjonują dzisiejsze łańcuchy dostaw, powoduje, że ro-
śnie ich podatność na ryzyko i rodzi się potrzeba radzenia sobie z nim. 
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Ryzyko w łańcuchu dostaw można definiować jako możliwość wystąpienia kon-
sekwencji przyszłych zdarzeń (zarówno negatywnych, jak i pozytywnych) wpływa-
jących na ten łańcuch o określonych prawdopodobieństwie i sile1. Łańcuch dostaw 
zgodnie z koncepcją Domu SCM opiera się na kluczowych zagadnieniach2, do któ-
rych można również odnieść omawiany problem ryzyka. Jednym z  nich jest np. 
logistyka. Ryzyko logistyczne w tymże ujęciu spekulatywnym3 można zdefiniować 
jako mierzalne co do siły i prawdopodobieństwa konsekwencje określonych zda-
rzeń, mogące wpłynąć na ten obszar działalności.

Kluczowym zasobem, potrzebnym do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, 
jest w związku z powyższym informacja. Znaczenie mają nie tylko podstawowe cechy 
określające jej jakość, jak dokładność, wiarygodność, użyteczność czy kompletność4, 
ale także efektywność zarządzania jej przepływem. O ile już zarządzanie przepływem 
informacji w pojedynczej organizacji nie jest zadaniem łatwym, o tyle jego realizacja 
na poziomie międzyorganizacyjnym to szczególnie trudne wyzwanie. Nie zmienia to 
jednak faktu, że dobór odpowiednich sposobów gromadzenia, wymiany i analizy in-
formacji w łańcuchu dostaw umożliwia skuteczną analizę ryzyka i zarządzanie nim. 

1. Znaczenie wymiany informacji w łańcuchu dostaw

Zarządzanie skomplikowanymi, wielopoziomowymi strukturami organizacyj-
nymi, jakimi są łańcuchy dostaw, wymaga od uczestniczących w nich podmiotów 
spełnienia szeregu postulatów kluczowych dla powodzenia tego procesu. Postulaty 
te można przedstawić w następujący sposób5:

•	 integrowanie procesów/działań realizowanych przez różne ogniwa łańcucha; 
•	 zorientowanie na pełną kooperację ogniw łańcucha przy realizacji i zarzą-

dzaniu procesami w tym łańcuchu; 
•	 dążenie wszystkich członków łańcucha dostaw do wspólnego kardynalnego 

celu, jakim jest zapewnienie jak najlepszej obsługi ostatecznym klientom łańcucha 
(użytkownikom końcowym/konsumentom); 

•	 budowanie przez uczestników łańcucha dostaw długoterminowych związ-
ków opartych na partnerskich zasadach;

1  E. Klosa, Ryzyko i niepewność w łańcuchach dostaw, [w:] D. Kisperska-Moroń (red.), Koncepcja spo-
łecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 277.
2  H. Stadtler, Supply chain management and advanced planning – basics, overview and challenges, “Euro-
pean Journal of Operational Research” 2005, nr 163(3), 575-588.
3  J. Bizon-Górecka, J. Górecki, Problemy centrów logistycznych w łańcuchach dostaw dla budownictwa, 
„Logistyka” 2015, nr 3, CD 1, s. 457.
4  Y.W. Lee, D.M. Strong, B.K. Kahn, R.Y. Wang, AIMQ: a methodology for information quality assess-
ment, „Information & Management” 2002, nr 40(2), s. 133-146.
5  J.T. Mentzer, What Is Supply Chain Management?, [w:] J.T. Mentzer (red.), Supply Chain Management, 
California: Sage Publications, Thousand Oaks 2001, s. 11.
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•	 dzielenie się ryzykiem i korzyściami wynikającymi z działalności łańcucha;
•	 dzielenie się przez uczestników łańcucha informacjami. 
Ostatni z wyżej wymienionych postulatów ma szczególne znaczenie, bowiem wa-

runkuje realizację pozostałych. Wielu autorów zajmujących się tematyką zarządzania 
łańcuchem dostaw podkreśla, iż skuteczna wymiana informacji zwiększa efektywność 
tych struktur6. Za Kembro i Selviaridisem7 można stwierdzić, że wymiana informacji 
w łańcuchu dostaw odbywa się na trzech poziomach: operacyjnym (np. informacje na 
temat bieżącego popytu i realizacji zamówień), taktycznym (np. informacje na temat 
kwartalnych prognoz, planów i  trendów sprzedażowych) i  strategicznym (np. infor-
macje na temat długoterminowych prognoz, akcji promujących sprzedaż i przyjętych 
strategii marketingowych). Efektywność tak rozumianej wymiany informacji zależy 
od wielu czynników. Zhou i Benton8 zwracają uwagę na trzy kluczowe aspekty proce-
su wymiany informacji w łańcuchu dostaw: jakość informacji (rozumianą jako m.in. 
dostępność, dokładność, aktualność, wewnętrzną spójność, kompletność, przydatność 
czy zrozumiałość), technologię wspomagającą wymianę informacji (przede wszystkim 
oprogramowanie) oraz zawartość informacji (zależną od ich źródła – ogniwa łańcucha). 

Zgodnie z  teorią przetwarzania informacji (Information Processing Theory – 
IPT) niepewność generowana przez otoczenie organizacji wywołuje zapotrzebowa-
nie na informacje, które organizacja musi przetwarzać w  odpowiedni sposób (tj. 
zbierać je, interpretować i syntetyzować)9. Jakkolwiek Busse, Meinlschmidt i Foer-
stl10 wskazują, że nie powinno się aplikować IPT bezpośrednio w studiach dotyczą-
cych łańcuchów dostaw z racji ich szczególnej złożoności, teoria ta pomaga zrozu-
mieć, skąd tak duże zapotrzebowanie na informacje w tych strukturach.

Pozyskiwanie informacji jak i określanie potrzeb w tym względzie wiąże się zatem 
z zagadnieniem polityki informacyjnej realizowanej w określonych strukturach or-
ganizacyjnych. Davenportt, Eccles i Prusak definiują pięć potencjalnych modeli owej 
polityki, tj. technokratyczny utopizm, anarchię, feudalizm, monarchię i federalizm11. 
Charakterystyka tych modeli jest uzależniona przede wszystkim od kwestii istnienia 

6  H.L. Lee, S. Whang, Information sharing in a supply chain, “International Journal of Manufacturing 
Technology & Management” 2000, nr 1(1), s. 79-93; G.T.M. Hult, D.J. Ketchen, S.F. Slater, Information 
processing, knowledge development, and strategic supply chain performance, “Academy of Management 
Journal” 2004, nr 47(2), s. 241-253; H. Zhou, W.C. Benton Jr., Supply chain practice and information shar-
ing, “Journal of Operations Management” 2007, nr 25(6), s. 1348-1365.
7  J. Kembro, K. Selviaridis, Exploring information sharing in the extended supply chain: an interdepen-
dence perspective, “Supply Chain Management: An International Journal” 2015, nr 20(4), 455-470.
8  H. Zhou, W.C. Benton Jr., Supply…, s. 1348-1365.
9  M.L. Tushman, D.A. Nadler, Information processing as an integrating concept in organizational design, 
“Academy of Management Review” 1978, nr 3(3), s. 613–624.
10  C. Busse, J. Meinlschmidt, K. Foerstl, Managing information processing needs in global supply chains: 
A prerequisite to sustainable supply chain management, “Journal of Supply Chain Management” 2017, nr 
53(1), 87-113.
11  T.H. Davenport, R.G. Eccles, L. Prusak, Information Politics, [w:] D.A. Klein (red.), The Strategic Man-
agement of Intellectual Capital, Buterworth-Heinemann 1998, s. 104.
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lub nieistnienia ukierunkowanego przepływu informacji pomiędzy uczestnikami or-
ganizacji (związanego również z istnieniem lub brakiem formalnych regulacji w tym 
względzie). Warto również zastrzec, że w  wyróżnionych modelach ze względu na 
przestrzeń możliwych rozwiązań, tych o charakterze formalnym lub nieformalnym, 
a także opartych na standardowo lub niestandardowo wyrażanych potrzebach w za-
kresie informacji, przejawia się również problem ciągłości zbierania informacji w da-
nym zakresie przedmiotowym i o danej jakości. Co więcej, podejście zaproponowane 
przez tych autorów może być również interpretowane jako spektrum potencjalnych 
rozwiązań w  sferze polityki informacyjnej pomiędzy dominacją rozwiązań formalno-
-hierarchicznych a nieformalno-społecznych. Aspekt społeczny jest z kolei również 
uważany za jedno z rozwiązań koordynacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw12.

Dokonując podsumowania poruszanych kwestii teoretycznych, można podkre-
ślić, że w przypadku łańcuchów dostaw postuluje się istnienie przepływów infor-
macyjnych o pożądanej jakości13, których sprawność warunkuje prawidłowy i efek-
tywny przebieg procesów w ich ramach14. Należy zatem stwierdzić, odwołując się 
do poziomów wymiany informacji prezentowanych przez Kembro i Selviaridisa15 
(poziom operacyjny – poziom strategiczny) oraz koncepcji IPT, że celem przepływu 
informacji w łańcuchu dostaw w kontekście zarządzania ryzykiem może być rów-
nież zapewnienie zdolności przewidywania i reagowania na zagrożenia dla prawi-
dłowego przebiegu procesów realizowanych w jego ramach. 

2. Metodyka badania

Zaproszenie do udziału w badaniu było kierowane do osób pełniących funk-
cje menedżera lub specjalisty ds. logistyki (tzw. logistics professionals) w przedsię-
biorstwach działających na terenie Polski, uczestniczących w różnych łańcuchach 
dostaw. Dobór respondentów był zatem celowy i przybrał postać doboru wygod-
nego16, wyrażającego się w dostępności uczestników badania dla przeprowadzają-
cych je17. Zastosowano metodę Paper Self-Administered Questionnaires (PSAQs) 
dla pozyskania danych od respondentów. Oznacza to, że samodzielnie udzielali oni 

12  K. Zgała, A. Świerczek, Dominacja rynkowej koordynacji działań wielopodmiotowych na przykładzie 
łańcucha dostaw firmy Honda, „Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2018, 
nr 132, s. 696.
13  U. Ryciuk, M. Szymczak, Wymiary zarządzania informacją w adaptacyjnym łańcuchu dostaw, „Studia 
Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2019, nr 381, s. 34.
14  M. Kruczek, Z. Żebrucki, Przepływy informacyjne w międzynarodowych łańcuchach dostaw, „Przed-
siębiorczość i Zarządzanie” 2019, nr 20(7/2), s. 219.
15  J. Kembro, K. Selviaridis, Exploring…
16  D.M. Mertens, Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quanti-
tative, qualitative, and mixed methods, Sage Publications, 2014, s. 327.
17  M. Rószkiewicz, J. Perek-Białas, D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Projektowanie badań spo-
łeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2013, s. 183.
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odpowiedzi na papierowym formularzu kwestionariusza ankietowego. Wskazania 
respondentów miały charakter nominalny lub reprezentowały ich opinię wyrażoną 
przez wybrany wariant odpowiedzi na pięciostopniowej skali lub w ujęciu nominal-
nym (na potrzeby tego artykułu wykorzystuje się odpowiedzi o tym drugim cha-
rakterze). Były one udzielane w kontekście uczestniczenia przez przedsiębiorstwo 
w  jego łańcuchu dostaw i  zarządzania w  nim ryzykiem. Ostatecznie do badania 
zakwalifikowano kwestionariusze ankietowe wypełnione przez 197 respondentów.

Respondenci reprezentowali przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne 
(44,7%), a następnie przedsiębiorstwa usługowe (32,5%) i handlowe (22,8%). Warto 
zastrzec, że wśród przedsiębiorstw usługowych aż 40 z nich miało profil logistyczny 
(62,5% w grupie przedsiębiorstw usługowych). Liczebność przedsiębiorstw według 
poszczególnych rodzajów działalności przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Liczebność respondentów według rodzaju działalności reprezentowanych przez 
nich przedsiębiorstw
Figure 1. The number of respondents by type of activity of the enterprises they represent

Źródło: opracowanie własne.

Przedsiębiorstwa reprezentowane przez respondentów funkcjonowały na ryn-
ku względnie długo. Najliczniejsza grupa przedsiębiorstw istniała od ponad 20 lat 
(49,2%), a funkcjonujące od 11 lat do 20 lat stanowiły 24,4%. Firmy młode, dzia-
łające do 3 lat, w przebadanej grupie stanowiły 6,6%, a działające od 4 do 10 lat na 
rynku – 19,8%. Liczebność przedsiębiorstw według okresu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w latach przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2. Liczebność przedsiębiorstw reprezentowanych przez respondentów według dłu-
gości okresu prowadzenia działalności gospodarczej
Figure 2. The number of enterprises represented by respondents by length of business activity

Źródło: opracowanie własne.

Celem sformułowanym na potrzeby niniejszego opracowania było rozpoznanie 
podejścia przebadanych przedsiębiorstw w zakresie wymiany informacji (rozumiane-
go jako zbioru określonych praktyk) w związku z zagadnieniem zarządzania ryzykiem 
łańcucha dostaw. W związku z tym sformułowano trzy główne pytania badawcze:

P1: Jakie są upowszechnione praktyki badanych firm do wymiany informacji 
z partnerami w łańcuchu dostaw w celu zarządzania ryzykiem?

P2: Czy można określić podejścia przedsiębiorstw do wymiany informacji 
z partnerami w łańcuchu dostaw ze względu na wyróżnione praktyki?

P3: Czy stosowanie przez przedsiębiorstwa wyróżnionych podejść jest zależne 
od zmiennych kontrolnych?

Zbiór określonych praktyk przedsiębiorstw w zakresie wymiany informacji zo-
stał określony (zgodnie z wynikami przeglądu literatury) w  trzech płaszczyznach 
(po dwa warianty dla każdej): ciągłość zbierania informacji – akcydentalność zbie-
rania informacji, nastawienie na przewidywanie zagrożeń – nastawienie na reago-
wanie na zagrożenia oraz nieukierunkowany przepływ informacji – ukierunkowany 
przepływ informacji.
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3. Rezultaty

Respondenci zostali poproszeni o  wskazanie kluczowych praktyk dotyczących 
wymiany informacji z klientami/dostawcami potrzebnych do zarządzania ryzykiem 
w łańcuchu dostaw. Mogli oni wybierać spośród sześciu podanych wariantów odpo-
wiedzi. Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Rozkład uzyska-
nych wskazań przedstawia się następująco: ciągłość zbierania informacji (a) – 146 
wskazań (wskazane przez 74,5% respondentów), akcydentalność zbierania informacji 
(b) 21 (10,7%), nastawienie na przewidywanie zagrożeń (c) – 103 (52,6%), nastawie-
nie na reagowanie na zagrożenia (d) – 119 (60,7%), nieukierunkowany przepływ in-
formacji (e) – 6 (3,1%), ukierunkowany przepływ informacji (f) – 63 (32,1%). 

Aby sprawdzić, czy ww. praktyki były stosowane w badanych podmiotach łącz-
nie, posłużono się analizą sieciową. Zidentyfikowano ogółem 434 relacje między 
wskazaniami respondentów. Najwięcej wskazań (65,44% ogółu relacji) odnotowano 
dla 4 par zmiennych:

−	 ciągłość zbierania informacji (a) – nastawienie na reagowanie na zagroże-
nia (d) (88 razy, 20,28%), 

−	 ciągłość zbierania informacji (a) – nastawienie na przewidywanie zagrożeń 
(c) (84, 19,35%), 

−	 nastawienie na przewidywanie zagrożeń (c) – nastawienie na reagowanie 
na zagrożenia (d) (66, 15,21%), 

−	 ciągłość zbierania informacji (a) – ukierunkowany przepływ informacji (f) 
(46, 10,6%). 

Pozostałe relacje pomiędzy zmiennymi każdorazowo nie przekroczyły 7% 
udziału w ogólnej liczbie wyróżnionych relacji. Rysunek 3 przedstawia graf sieciowy 
dla wyróżnionych relacji między wskazaniami respondentów (wizualizacja w ukła-
dzie ForceAtlas z  uwzględnieniem przeskalowania krawędzi w  celu zapewnienia 
czytelności rysunku). 

Należy zauważyć, że na rysunku 3 przy każdym wariancie odpowiedzi istnieje 
linia pozioma skierowana w prawo, która obrazuje fakt, że został ten wariant wska-
zany przez respondentów choć raz, jako jedyna charakterystyka odzwierciedlająca 
sytuację w przedsiębiorstwie w badanym kontekście. Taka sytuacja najczęściej mia-
ła miejsce w przypadku wariantu odpowiedzi „ciągłość zbierania informacji” (a). 
Był on wskazany przez respondentów jako jedyna odpowiedź 21 razy, co stanowi 
4,84% wyróżnionych relacji w grafie sieciowym. W pozostałych przypadkach po-
jedynczych odpowiedzi respondentów ich wskazania nie przekroczyły 2% ogólnej 
liczby relacji. 
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Rysunek 3. Wykres relacji między wskazaniami respondentów dotyczących praktyk w za-
kresie wymiany informacji na potrzeby zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw
Figure 3. Graph of relations between respondents’ indications regarding practices in the 
scope of information exchange for the purposes of supply chain risk management 

Legenda: a – ciągłość zbierania informacji, b – akcydentalność zbierania informacji, c – na-
stawienie na przewidywanie zagrożeń, d – nastawienie na reagowanie na zagrożenia, e – nie-
ukierunkowany przepływ informacji, f – ukierunkowany przepływ informacji.
Źródło: opracowanie własne.

Postanowiono sprawdzić, czy istnieje możliwość istotnego statystycznie pogru-
powania respondentów ze względu na uzyskane odpowiedzi. Postanowiono w tym 
celu posłużyć się tymi zmiennymi, które zostały wskazane przez ponad 50% re-
spondentów. Decyzję tę można umotywować niskim udziałem w ogóle odpowiedzi 
dwóch zmiennych (b, e) oraz względnie niskim udziałem zmiennej f. Zmienne te 
jako predykatory podziału obserwacji na grupy mogłyby mieć niską wartość, a tak-
że mogłyby wręcz uniemożliwić istotne wyróżnienie grup respondentów. Ostatecz-
nie zatem do procedury grupowania wykorzystano trzy zmienne: ciągłość zbierania 
informacji (a), nastawienie na przewidywanie zagrożeń (c), nastawienie na reago-
wanie na zagrożenia (d). Są to więc zmienne, które nie tylko najczęściej występowa-
ły we wskazaniach respondentów, ale także najczęściej wspólnie były wskazywane 
(tworzyły pary w wykazanych relacjach). Można więc stwierdzić, że reprezentują 
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one najbardziej upowszechnione praktyki przebadanych firm do wymiany informa-
cji w ramach zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.

Zmienne miały charakter nominalny, więc dla potrzeb wyróżnienia grup re-
spondentów posłużono się dwustopniową analizą skupień. W wyniku tej procedury 
udało się wyróżnić 8 grup skupień reprezentujących kolejne podejścia do wymia-
ny informacji w ramach zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw w perspektywie 
najpopularniejszych praktyk w tym zakresie. Najmniejsza grupa liczy 8 responden-
tów (4,1%), a największa 50 (25,5%). Proporcja największej grupy do najmniejszej 
wynosi zatem 6,25. Najważniejszym faktem jest jednak to, że wyniku tej procedury 
uzyskano satysfakcjonującą wartość miary spójności i odrębności (tzw. miara Sil-
houette)18. W tym przypadku wartość tej miary wyniosła 1, co stanowi silny dowód 
struktury skupienia19. Każda z trzech zmiennych jako predykator uzyskała również 
wartość 1. Tabela 1 przedstawia wyniki grupowania.

Tabela 1. Wyniki grupowania respondentów 
Table 1. Results of respondents grouping

Nr grupy
 (%, liczebność)

Ciągłość zbierania 
informacji

Nastawienie 
na przewidywanie 

zagrożeń

Nastawienie 
na reagowanie 
na zagrożenia

7 (25,5%; 50) Tak (100%) Tak (100%) Tak (100%)
8 (18,9%; 37) Tak (100%) Nie (100%) Tak (100%)
4 (15,8%; 31) Tak (100%) Tak (100%) Nie (100%)
2 (14,3%; 28) Tak (100%) Nie (100%) Nie (100%)
5 (9,2%; 18) Nie (100%) Nie (100%) Tak (100%)
6 (7,1%; 14) Nie (100%) Tak (100%) Tak (100%)
1(5,1%; 10) Nie (100%) Nie (100%) Nie (100%)
3 (4,1%; 8) Nie (100%) Tak (100%) Nie (100%)

Źródło: opracowanie własne.

Warto zauważyć, że w  10 przypadkach (5,1%) według respondentów w  ich 
przedsiębiorstwach rozwiązania w zakresie zarządzania ryzykiem w łańcuchu do-
staw w sferze wymiany informacji z klientami/dostawcami nie charakteryzują się 
żadnym z trzech najpopularniejszych wskazań. Według 54 respondentów (27,6%) 
rozwiązania te cechuje jedynie jedna z trzech najpopularniejszych charakterystyk.

18  Y. Liu, T. Özyer, R. Alhajj, K. Barker, Integrating Multi-objective Genetic Algorithm and Validity Analy-
sis for Locating and Ranking Alternative Clustering, „Informatica” 2005, nr 29(1), s. 37.
19  P.J. Rousseeuw, Silhouettes: a Graphical Aid to the Interpretation and Validation of Cluster Analysis, 
„Journal of Computational and Applied Mathematics” 1987, nr 20, s. 56.
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Sprawdzono, czy przynależność respondentów do określonej grupy jest istotnie sta-
tystycznie związana ze zmiennymi kontrolnymi. Udało się taki fakt potwierdzić w przy-
padku dwóch zmiennych kontrolnych, tj. wielkości zatrudnienia oraz wartości roczne-
go obrotu przedsiębiorstwa. W przypadku zależności między wielkością zatrudnienia 
a  przynależnością respondentów do grupy skupienia wartość statystyki Chi-kwadrat 
wynosi 35,281 (p=0,026; p≤0,05). Wartość miary V Cramera wynosi 0,245 (p=0,026; 
p≤0,05), co świadczy o słabej zależności między tymi zmiennymi. Tabela 2 przedstawia 
rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący tych dwóch zmiennych.

Tabela 2. Przynależność respondentów do grupy skupienia a wielkość zatrudnienia w przed-
siębiorstwie 
Table 2. Respondents’ belonging to the group of clusters and the size of employment in the 
enterprise

Wielkość 
zatrudnienia

Numer skupienia w dwustopniowym grupowaniu
Ogółem

1 2 3 4 5 6 7 8
do 9 osób 1 4 1 4 5 3 7 3 28
10-49 osób 3 10 3 9 6 1 8 7 47

50-249 osób 6 5 2 4 6 5 8 12 48
od 250 osób 0 9 2 14 1 5 27 15 73

Ogółem 10 28 8 31 18 14 50 37 196

Źródło: opracowanie własne.

 Z  danych umieszczonych w  tabeli 2  wynika, że w  przypadku respondentów 
reprezentujących przedsiębiorstwa zatrudniające najwięcej pracowników (powyżej 
250 osób) największy ich odsetek jest przyporządkowany do grup, które cechują się 
obecnością wszystkich trzech wskazań lub dwoma z nich (grupy 4,6,7,8). Łącznie 
jest to aż 83,56% respondentów reprezentujących te przedsiębiorstwa. Tylko 16,44% 
z  nich znajduje się w  grupach związanych z  obecnością jednego z  tych wskazań 
lub całkowitego ich braku (grupy 1,2,3,5). Wśród respondentów reprezentujących 
przedsiębiorstwa zatrudniających do 9 osób, 39,29% spośród nich jest przypisanych 
do grup, w których brak któregokolwiek z tych wskazań lub występuje tylko jedno 
z nich. Jednak aż w 60,71% przypadków są oni w grupach, gdzie występują przy-
najmniej dwa takie wskazania. W przypadku przedsiębiorstw o wielkości zatrud-
nienia od 50 do 249 osób rozkład respondentów pomiędzy grupami jest bardzo 
zbliżony do powyżej prezentowanego: 39,58% i 60,42%. Respondenci pochodzący 
z przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób zostali natomiast przypisani 
w  53,2% przypadków do grup, w których wskazuje się przynajmniej dwie z najpo-
pularniejszych odpowiedzi, a w 46,80% do grup, w których wskazuje się najwyżej 
jedną z nich.
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Potwierdzona zależność między roczną wartością obrotu a przynależnością re-
spondentów do grupy skupienia cechuje się wartością statystyki Chi-kwadrat na po-
ziomie 34,783 (p=0,03; p≤0,05). Wartość miary V Cramera wynosi 0,245 (p=0,03; 
p≤0,05), co świadczy ponownie o słabej zależności między tymi zmiennymi. Tabela 
3 przedstawia rozkład odpowiedzi respondentów dotyczący tych dwóch zmiennych.

Tabela 3. Przynależność respondentów do grupy skupienia a wartość rocznego obrotu 
Table 3. Respondents’ belonging to the group of clusters and the value of annual turnover

Wartość 
rocznego obrotu

Numer skupienia 
w dwustopniowym grupowaniu Ogółem

1 2 3 4 5 6 7 8
do 2 mln EUR 5 11 3 13 10 6 12 7 67

od 2 do 10 mln EUR 5 9 2 2 4 3 8 9 42
od 10 do 50 mln EUR 0 3 1 8 2 0 12 10 36
powyżej 50 mln EUR 0 4 2 7 2 5 17 11 48

Ogółem 10 27 8 30 18 14 49 37 193

Źródło: opracowanie własne.

Ponownie w przypadku przedsiębiorstw o najwyższym rocznym obrocie (powyżej 
50 mln EUR) aż 40 respondentów (83,33%) przynależy do grup, w których wskazy-
wano przynajmniej dwie z  najpopularniejszych odpowiedzi. W  grupach, w  których 
wskazywano co najwyżej jedną z tych odpowiedzi, jest w tym przypadku 8 responden-
tów (16,67%). Te same wartości wskaźników dotyczące udziału respondentów w po-
szczególnych grupach uzyskały przedsiębiorstwa o  drugim co do wysokości stopniu 
dochodu (od 10 do 50 mln EUR). W przypadku respondentów reprezentujących przed-
siębiorstwa o dwóch najniższych stopniach rocznego dochodu ich rozkład w poszcze-
gólnych grupach jest znacznie bardziej równomierny. W  przypadku przedsiębiorstw 
o dochodzie do 2 mln EUR 56,7% respondentów jest w grupach, w których wskazuje się 
przynajmniej dwie z najbardziej popularnych odpowiedzi charakteryzujących rozwią-
zania dotyczące zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw w sferze wymiany informacji 
z klientami/dostawcami (43,3% respondentów jest więc w grupach, w których wskazuje 
się co najwyżej jedną z tych odpowiedzi). W przypadku przedsiębiorstw o rocznym do-
chodzie od 2 do 10 mln EUR jest to odpowiednio 52,38% i 47,62%.

Podsumowanie

Uzyskane w badaniu rezultaty pozwoliły ustalić, że najpowszechniejszymi prak-
tykami stosowanymi w przebadanych przedsiębiorstwach w zakresie wymiany in-
formacji w celu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, którego były one częścią, 
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są: ciągłość zbierania informacji, nastawienie na przewidywanie zagrożeń oraz na-
stawienie na reagowanie na zagrożenia. Były one również najczęściej wskazywane 
przez respondentów za wspólnie wykorzystywane. Można także zastrzec, że najpo-
pularniejsza spośród odpowiedzi, które zostały wskazane przez mniej niż połowę 
respondentów, była praktyka związana z ukierunkowaniem przepływu informacji, 
a rozwiązanie takie opiera się na formalnych regulacjach je kształtujących20.

Należy zauważyć, że uogólnianie uzyskanych wyników poza przebadaną grupę 
jest obarczone ryzykiem ze względu na ograniczenia zastosowanej procedury. Są 
one przede wszystkim związane z metodą doboru respondentów i sposobem uzy-
skania od nich odpowiedzi (samodzielne wypełnienie papierowego kwestionariu-
sza). Można jednak poczynione ustalenia wykorzystać w celu sformułowania kie-
runku dalszych zamierzeń badawczych.

Dokonana procedura grupowania ujawniła przede wszystkim, że w przypadku 
67,35% przedsiębiorstw reprezentowanych przez respondentów postawa względem 
wymiany informacji w  celu zarządzania ryzykiem w  łańcuchu dostaw opiera się 
na wykorzystaniu wszystkich trzech najpopularniejszych praktyk lub przynajmniej 
na dwóch z nich. Jednocześnie wykazane istotne statystycznie zależności wskazują, 
że postawa ta jest słabo związana z wielkością zatrudnienia w przedsiębiorstwie i z 
wartością rocznego obrotu osiąganego przez nie. Tego rodzaju zależności wskazują 
na potencjalny kierunek kontynuacji dociekań badawczych. Rodzi się potrzeba re-
fleksji nad rolą i charakterem stopnia formalizacji procedur w przedsiębiorstwach 
wynikających ze skali ich działalności dla zarządzania ryzykiem w łańcuchach do-
staw, którego są one częścią. 
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